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INTRODUCERE 
IN 

Procanonul eruditului teolog s și mare Român Petru 
Maior, operă necunoscută până acum, Și pe care 

> o publicăm spre ondrea neamului și neuitarea 
2 | - renumelui autorului. 

ZA O trinitate de bărbaţi vrednici de numele de Român, 
Gheorghe Șincai (1754—1816), Petru Malor 1753—1821) 
> și Samuel Clain (1745—1806) ai lucrat cu punere și 
2 ne ntrerupt toți, tâtă viaţa lor, pentru susţinerea. dreptu- 

rilor neamului Românesc, adică: a originei lor şi a, pe- 
ripețiilor vieţei lor sociale şi religisse, de la Colonisare 
şi până. în timpurile moderne. Horde barbare, venetice, 
în pămenţul lui Traian, tăgăduiai aceste drepturi Româ- 
nilor. Dar acâstă treime a dovedit pe deplin vechimea și 
nentrerumpta nostră,. existență în pământul moștenit, u- 
nitatea, neamului prin aceișimea limbei şi Religiunei str&- 
vechi ortodoxă între Români, de la aşedarea lor în Dacii 
prin Traian și până în present. Aii apărat cu tâtă pu- 
terea, lor sufletescă credința Ortodoxă, singura existentă 
la noi și respectată între Români, cu tâte încercările 
pătimaşe şi viclene ale apusului, probând că acele unel- 
tiri viclene de Uniaţie, ce s'aii furişat printre Români,
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eraii tendenţi6să, erai spini şi căuline între Români c6” 
n'aveaii alt scop, de cât slăbirea unităței neamului Ro- 

mânesc, provocând desbinări, uri şi ne'nțelegeri continue - 
între fiii aceleeași mume. Vrăjmaşii vedeai în unitatea 
credinței, a datinelor și obiceiurilor, tăria lor. Şi pentru 
ce tote acestea asupra Românilor? Numai pentru satisfa- 
cerea lăcomiei de putere a Papilor; -de a avea sub scu- 
tul lor pastoral o turmă şi: mai mare, cu care să se pslă 
fâli faţă de Biserica Ortodoxă a Răsăritului; far pe de - 
altă parte tendința precugetală și urmărită în seculi de 

alte neamuri, spre a absorbi ori contopi pe Români cu 
poporul lor. Uniaţia (adică Unirea unei mici porțiuni din- 
re Românii Ortodoxi din Transilvania -cu Biserica Ro- - 

- mano-Catolică) n'a adus nică: un folos, nici religios, nică 
politic- Românilor. Din contra faptele din trecut, aceste din 
prezent petrecute sub ochii noștri, dovedesc înstreinarea 
tot mai mult, a acelei porțiuni Uniate dintre Români, de 
la Religia Ortodoxă a străbunilor noştri şi noi prevedem în- 
corporarea totală a Uniaţiei întregi în Oceanul Româno-Ca- 
tolicismului, după care inevitabil va urma treptat şi înstrei- 
narea de neam. Cât pentru sprijin politic aşteptat din par- 

“tea Romei papale de a fi dat naţionalităței Române U- 
niate, am v&dut-o acâşta în seculii trecuți că întru nimic: 
n'aă fost uşurați creștinii Uniaţi și privim cu durere 'și 
astădi graba clericilor și Teologilor Uniaţi de a primi 
inovări tot mai multe Și a atrage la ei cât mai mulți proseliţi - . - 
dintre Românii ortodox. Oare să fi ie ei convinși că Ro- - 
mânii remănând ortodoxi nu se vor mântui? Ei acesta 
n'o cred. Așa dar alte tendințe și alte motive-i împing la 
acesta. Papalii ar prefera nimicirea naționalităței Române, 
numai să-i pâtă avea sub ascultarea lor pe toți docil, 
neispilitori de drepturile lor naționale, liniștiți și blândi, 
căutându-şi de mântuirea sufletului lor, după poveţele doc- 
trinei Romei papale. Acum chiar există o ură mare şi o 
vrăjmășie ne npacată între Clerul Român Ortpoox din
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Transilvania, și între cel Uniat, și care înverșunare reli- 

gi6să se resfrânge și asupra poporului întreg românesc! 

Aceşte consecinți tiiste, religi6se-soliale și politice din- 
tre Românii Ortodoxii şi Uniaţi din Transilvania le au 
prev&dut de timpurii ochii de. vultur al acei trinități Ro- 

mâne .G; Șincai, P; Maior și S$. Clain, de aceea ai și 

combătut cu toi 'sufletul și inima lor Uniaţia. EX toți 

acești trei născuţi Uniaţi, educați în sistemul acest armfi- 

bian al Uniaţiei, dar luminați în urmă prin genialitatea 

lor şi cunoscând apoi, din studiile serisse făcute asupra 
acestei cestiuni, că Uniaţiă nu-i de cât o simplă speculă 

de o cam dată. religi6să, dar care în urmă va ajunge și 

pericul6să naţionalităţei, Sau hotărît cu toţiia o com- 

bate până la. m6rte, spre a face pe popor sau să renunță 

la ea, orl s'o considere cu indiferenţă, ca făcută numai 
cu “scop de bun traiu pentru unele persâne din cler. 

Ei prevedea că sa aruncat mărul discordiei între Ro- 

mâni prin Uniaţie, și de aceea o combăteaii, preferind 
naționalitatea înaintea, Uniaţiei. 

Din cauza, acâsta toți aceşti trei nemuritori Români aă 

fost sacrificați,” ai lăsaţi la o parte de la cârma aface- 

rilor publice în t6tă viața lor, de aprâpe privighiaţi, ba 

„Şi persecutați mai în urmă. 
Cu tâte acestea. astădi posteritatea întregă a Români- 

"-lor trebue să le împletescă cununi de laude neperitâre, 

pentru faptele lor mari Şi patriotice, peatru sentimentul 

lor religios corect. . 

Totă viața lor acești bărbaţi au scris numnay spre folo- 

sul neamului românesc, . dintre care scrieri unele sau im- 

primat și astădi le studiem admirându-le valorea, altele 

stau încă în manuscripte prin bibliotecile publice din Tran- 

silvania, far altele sai pierdut. Timpul însă, care în cur- 

gerea, sa (6te le îngropă și desg:6pă și pe: multe din 

fapte le dă la iveală spre folosul omenire, acum de cu- 
rând ne-ai pus şi _pe noi în posesiunea, unul Manuscript
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necunoscut a eruditului Petru Maior, întitulat: Proca- 

non şi în care nu trateză alt-ceva autorul, de cât do- 
vedeşte alb pe negru că prerogativele tendenţidse, pre- 

tențiile Papei de Primăţie Universală, de infailibilifăte, 
de superioritate față de sf. Sin6de etc. etc. în Biserica 

lui Christos sunt nedrepte, necomforme nici cu sf. Serip- 

tură, nici cu tradiția, nici cu praxa din Biserică, nică cu 

citatele din sf. Părinţi. Manuscriptul este autografa însuși 

a lui Petru Maior, are formatul 8" şi scris pe hârtie 

albă ordinară. Din nenorocire însă nu este complect. Cât 

„l-am aflat. l-am transcris cu multă îngrijire şi l-am pu- 

blicat spre cunoștința și folosul tuturor Românilor; pen- . 

tru că acesta a fost și întențiunea autorului, de a lumi- 
na pe Români în cestiunele de Drept Canonic, pe care 

puțini forte dintre Români le cunoștea pe acele vremuri. 
__ Dia Manuscriptul cât ni s'a conservat, să pote cunâşte în 

mod posiliv ideile ce predomina atât pe Petru Maior cât şi 
pe ceja-lalți fraţi ai săi de luptă religi6să şi naţională, dic pe 

Gh. Șincai și S. Clain. MB voru încerca a -da aicea câ- 
te-va pericope din scrierea, acâsta, din care celitorul. se 
va convinge cui deplinătate că în adevăr, aceşti trei atleți 
naționali erai contrari Uniaţiei șaui combătuto pe. faţă 
în totă a lor viaţă, care a fost învăluită nencetat de for- 
tuni şi vifore puternice. Mai întâiu Petru Maior ni spune 
că a studiat la Roma și că a statacolo timp îndelungat, 
unde prin el însuși sa convins de abuzurile şi destră- 
bălările clerului papal. Acâstă constătare prin el însuşi 

l-a aprins de îndignare asupra Uhniaţiei.— Pentru ce pă- 
rinții lor ai lăsat Ortodoxismul ai primit Uniaţia, par'că 
acesta-l mai bună ? lată ce dice: »Insă ca să nu gândești 
cum-va că doară acâstea sint clevetire şi ocări de la mine 
asupra lialianilor, cetețule bune! Ți-oi aduce înainte nu 
cele ce am audit însuși cu urâchile msle de la dânşii, 
petrecând nu puţină vreme cu dănșii, tocma acolo .unde 

să văd a fi ceva, nu ți-oi aduce. acestea, ce cele ce scrie
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cel may vestit întră tălcuitorii Italiani. Cornilie a Lapide, 
"carele la tâlcul cuvintelor: paşte vile mâle, aşa grăiaște». 
“Petru Maior când sa dus la Roma era plin de rivnă 

cătră cele sfinte şi să aștepta a-și cultiva și mai mult sen- 

timentul săi religios şi a-și lărgi stadiul cunoștințelor la 

Vechea Romă. Dar vai! lată ce af — 
»Adevărat, când privesc cu mintea Și cu inima la a- 

câstă paradoxă a St&pânului nostru lisus Hristos pildă, 

precum pre eretici nu pociu să nu-i afurisesc şi să nu 

le blestăm învăţătura lor cea cu otravă amestecată, așa 
Şi asupra a unor socotitori şi povăţuitori bescriceşti pur- 

„tare, nu poclu de mânie şi de. râvnă duhovnicâscă să nu 

m& aprind. Aceștea neaducându-și aminte în ce vrednicie, 
a cul epitropi sînt și ce poroncă de la. Arhipăstorul no- 

“stru lisus Hristos cu: însuși pilda lut întărită le iaste dată, 

atâta. şi-au înălțat cornul, căt n'are nime den cel săraci 

mai nici prin instanţie sai răvășă! la dinșii, nu ca să 
fie slujiți, precum ai fost Apostolii de Hristos, ci spre 
mângăiare numai, să răsbată. Ba flutureză,. sudue, blast&- 

mă pre supuși, borăsc cuvinte ca acelea cât nică în gura 

unui rob osândit nar fi de-a să suferi. Batăr înfricoșatul 
jărtfelnic de-ar rămânea scutit de acestea! Ba şi prin be- 

-s6rici pălmuesc pre preoți, îl scarmănă, îi lovese cu to- 
iagul, pren temniță cu furii și cu curvele îi bagă împre- 

- ună. Surle la prănzurile lor ca la praznicul lui Navuco- 

donozor, bucatele dese, șărbil înaintea lor cu frică Și cu cu- 

tr&mur, în verful degetelor. pipăind, nu călcând, necur- 

maţi şi nenumtraţi. Ba unii, caril tocma ar tr&bui să să 

arâte cu pilda mai mici, la -atăta i-au tras găndul cel pă- 
măntesc, căt neștiind cum- Sar putea arăta mai mari şi 

mal cu vălfă, poroncesc. ca câte doisprădăce G6meni îm- 

podobiţi pre umere cu thronul să-l porte în bessrică. Oare 

carii îl îngăduesc să le s&rute piciorele și să steae în 

genunche înaintea fâței sale, mare dară să socotesc că 
“le-a hăruit; Dau nu după așăzământul can6nelor, ci după
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nălucirea minţilor, unor preoți titluri care însămneză vred- 
niciile câle mai mari în besrică şi-i rănduesc apoi să 

le slujască lor şi să fie supuși. slugilor lor, carea lor spre 
mare cinste a fi își nălucese. »Iar eă sînt întru voi ca 

__cela ce slujaşte«. Mare rușine! că mirenii întrec cu evla- 
via pre cei bisericești şi- aceştia de la acela trăbue să 
Ya îndreptare» (pag. 7). | a 
„Putea sufletul mare al lui Petru Maior să rămână ne- 
mișcat de atâtea r&utăţi? e e 

Aceste purtări necorecte, necreştine și neumane a iri- 
tat mult sufletul. liniştit și blând al lui Maior și sa răcit 
și de Uniaţie. Apol privind cu ochii săi str&bătători -şi Ja 
interpretările ezuitice, ce să dădeaii locurilor Scripturei 
de care se interesau, sa. desgustat chiar cu inima de a 
mal sta în confesiunea lor, ci de formă numai spre -a-si 
putea atinge scopul ce urmărea. De acea să exprimă; plin |. 
de îndignare, cu ironie aşa: o | 

»0 Hristose! de vom crede neînţălepției omului ace- 
„stula, căt de mutătore, jucătâre şi nestatornică putere ai 
“dat Apostolilor tăi şi păstorilor a tâtă lumea! O maică 
Biserică! de ne vom da după înțelesurile, cum ne înveţi, 
că cele ce ai învâţat sfinții Apostoli sînt fără îndotală? 
Căci de-ai putut Apostolii greşi aşa tare, căt sf. Petru 
să potă şi să 'trehuâscă încă a le lua puterea și a-l lipsi 

- de păstornicie și de apostolie, cum epistoliile lor, cum - 
evangheliele lor vor fi nesmântnice? Pâte d6ră prin apro- 
baia şi judecata lui Petru? Dar de e acesta adevărată, 
cine va întări Evanghelia lui Ioan, carea sat scris după 
r&stignirea și mortea lui Petru ? Fă-te Dâmne ajutător noaă 

- Și nu lăsa să să vestescă unele bl&stămuri ca acâstea în 
Bessrica ta, ci mute să să facă gurile câle ce grăese” asu- 
pra Apostolilor t&> (pag. 23). 

De atunci activitatea, sa pare a se îndrepta mai ales nu- 
mal asupra Istoriei Bisericeşii și asupra cercetărilor originei 
Românilor, de cât a'şi mai pierde timpul studiind teologia -
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speculativă a- Romano-Catolicilor. EI singur ni dă a înțe- 
lege acesta dicând: | 

„> Alta, filosoficescă, cumu | că sufletul e în cap și nu 

preste tot trupul, pământul să mișcă pingă s6re, lar nu 

s6rele- pe lângă pământ s. c. Alta istoricâscă, prin carea, 

știm întâmplările și faptele ce s'ati făcut, cumu-l că. Che- 

sar ai învins pe. Pompelu, că Traian împăratul Romel 

vâchi ati adus de la Roma pe Romăni aici în Dachia» 
(pag. 63). | 

In Procanon autorul indignat de modul interpretativ 

al Romano-Catolicilor își ridică vocea sa autoritară şi dice: 
»Apoi arată vre o pildă să fi păscut, să fi învățat, să 

fi îndreptat sf. Petru pre Apostoli? iară ei îi voiu arăta 

că pe Petru l-ai îndreptat Pavel, precum însuși Pavel 

mărturiseşte cătră Galatâni. c. 2, sih 11: »Când au venit 
Petru în Antiohia în față stătu-i împrotivă, că vrednic 

de hulit era. lar când am vădut că nu umblă dirept că- 
tră adevărul Evangheliei, zisetu lui Petru înaintea tuturor: 

Dacă tu Judeii fiind, trăeşti ca, etnicii, iar nu ca Judeil, 
pentru ce silești pre etnică să trăâscă ca Judeii? (sih. 14)» 

(pag. 24). Apoi respunde tarăși personal și ironic la altă 
cestiune: 

„De volu răspunde la acesta a vâstră întrebare, o Ita- 

_lianilor! nu ştii că n'am fost sfetnicul lui D-zei, nică Sfin- 

ţia sa nu ne-ai descoperit pentru ce lui Petru f-aă mu- 

tat numele. Ce-mi veţi zice? Imi veţi zice doară că nu 
“sînt teolog? Că sînt un neştiutoriu? Dar dacă sînteți-vol 

filosofi, sinteți teologi și mult ştiutori, spuneţi-mi și voi 

pentru ce Dumnedei n'ai zidit mai de mult lumea de 
“cât cum ai zidit-o. Adevărat, de v'aşi pune întrebarea 

acesta, aşi fi vrednic de ris, căci cugetul lui Dumnedeii 

nu-l pote şti nime, de nu-l va descoperi însuși Sfinţia, sa« 

(pag. 32). | 
In acest ultim pasagiu Petru Maior este și ironic și . 

sarcastic față de Teologii apuseni. Pentru a combate mo- 

dul falş al interpretărei apusenilor își dă şi el părerea
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sa asupra chipului corect de înterpretare în mai multe 
locuri în Procanon, în special citez interpretarea. sa la 
cuvântul xpovyepos, (a vorbi în public, a apara). 

>Nu mi-i vola să mai lungesc vorba, că pline-s despre 
acesta tote cărţile Sfinţilor Părinţi. Una numai vom cerca, 
în ce stă căpetenia acesta? Şi ce-are Sf. Petru de aci | 
că-i cel întăi într& Apostoli? Mie mi se pare, că precum - 
un stăpân având multe slugi și la toți asemenea încre- - 
dințază bunul stă, ca de: dinsul să albă grijă şi să-l spo- 
rescă. Insă v&dând pre unul dintr& acele slugi a fi mai 
schitaciii, may grijnic, mai cu mare rîvnă cătră stăpânul 
s&u, pe acela deosebi îl îndemnă să ia aminte la. t6te, 

"deosebi îi dă în grijă tote lucrurile și i le încredințază. 
Aşa și Domnul Hristos Apostolilor săi ai încredințat Be- 
s6rica sa asemenea tuturor și întocma la toți ai (dat) 
pulâre, de a păstori pre credincioși “și de a le purta de - 
grijă, precum în câle de-asupra, capite am adeverit» (pa- 
gina 37). 

Eruditul nostru P. Maior declară că Părinţii Orientali 
„au mai multă putere şi valdre față de Părinţii Occiden- 

tali în cestiunea. pretinselor prerogative papale, Și dar tre- 
bue să li se dea preferință, de aseminea spune că disbi- 
narea, bisericilor sa provocat din partea doctrinilor arbi- 
trare din Occident, pe care nu le putea suleri Orientalii, | 
ca acea de a fi monarh şi în Biserică și în cetate. - 

»Drept acâla mi se pare (câ) cu dreptate volu zice, că 
în pricea despre încep&toria Papei mai mare autenţie ai 
părinții cel de la răsărit de cât cei de la apus și cu zi-- 
sele lor mai tare să ne îndreptăm, de cât cu a celor de . 
la apus. Acest canon de-l vei păzi mi se pare că multe 
încălcituri a, pricii aceștia pe uşor se vor descurca. Apoi . 
nu ştii cum din fire re-cum să trag Gmenii să păzască 
și să apere şi să le mărâscă câle ce socotesc că sînt ale 
sale, adecă fieşte- carele trage foc la 6la sa. -Cu acestea 
prejudecăţi de multe ori se află înodaţi și Sfinții Părinți,
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-căd şi de mică învățându-se de Ja unii, carii sînt cuprinși 
„cu acel fel 'de patimă şi de prejudecăţi, crese întru pre- 
judecăţile acelea, carele întru fire 6re-cum se prefac Şi 
tare pururea le ţin precum ar fi sfinte. Deci ajungând la 
verstă jarăși auzind de la toţi cu carii petrec acel6și sen- 
tenții şi păreri, nu li să dă: prilej de îndoială şi nu le 
C6rcă, adevărate sînt, aii ba. Şi de le şi cârcă împovo- 
rați fiind cu părerile și -cu prejudecățile, ce cu laptele 
maicei sale l-ai supt, ati nu văd adevărul, af doară de-l 
și v&d, pentru că să nu facă turburare și să smintescă 
pacea, îl tăinuesc, îl tac. Mărturie îmi sînt însuşi latinii 
în v6curile trecute, când învățătura cea blăstămată a lu 
Isidor Mercator tot Apusul îl cuprinsese, pe toți creștinii 
din apus supt jugul cel de robie al Papei îi băgasă, r&- 

„săritului prilej de despârţire de la Bessrica apusului dă- 
dă, carea împărăcheare şi Apușul şi Răsăritul cu amari 
lacrămi, pănă în zioa de astă-di o plânge, în vecurile, 

- ziselu trecute, unii bărbaţi pre carii toți latinii întră sfinți 
îi număra, aii nu și ei cu c6ia-lalți credea că Papa taste 
nesmăntnic, iproci? Carea sentenţie a nu fi adevărată a- 
cum toți, și latinii afară. de Italiani nu se îndoesc. Ba ȘI - 
acuma să află unii și prin părţile n6stre, carii înv&țând 
la Roma, theologia socotesc că numai acelea sînt adevă 
rate, carea le-ai auzit la Roma și doar sângele. şi-l ar 

vărsa, pentru monarhia Papei. O! d- -ar fi apărat Dumne- 

deii Heamul Roinănesc de acest feliu de &meni înv&ţați 
şi theologi! carii numai cu autenția, cu tiful şi cu vălfa, 
ce aii în haine, şi în locul lăcaşului seii vraii să, învingă pe 

toţi, de spun ceva de la Roma să taci, să înlemnești, să 

caşti gura. De arăţi din sfinţii Părinţi, din sobre Şi din. 

istoria cea veche a Bessricii, asupra poveștilor lor, îndată 

ești shismatic și mai răi de cât ersticii.. Tr&bue înăintea 
acestora toți să plece capetele, să-l chemi Rabi, domnule, 

Măria ta, și alte titluri ce se împrotivesc cinului călugă- 

„rese. Și în acestea lucrând-li se pare că atunci ţin 'mai
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tare canânele bescricești și aduc slujbă lui Dumnedeii, 0, 
vremi! o obiceiuri!» (pag. 46 şi 47). Nu pricep cum s'ar 

putea cine-va exprima mai categoric în contra Uniaţiei! 

Asupra cestiunei de Unirea Bisericei Universale, care 

și în present se ventilează, iată ce dice Petru Maior re- 
spectiv de bazele pe care”sar putea urmări acâstă im- 

portantă cestiune de 6meni prudenți. 

»Insă acâstea, ce se făcea atunci din lipsă şi pentru 

binele şi pacea și liniștea bessricilor, ati început apoi a: 
le întrece unii, a le întârce.în drepturi. în mândrie, cât 

încă în suta a 4-a a fost marele Vasilie a zice despre 
besârica Romei, »scărbitu-m'am de mândria Besericii a- 
cela», pănă mail pe urmă având Romanii ideia împără- 
ţirii, cum că Roma re când ai fost monarha'a tâtă lu- 
mea, întru cele politicești, îl făcură pe Papa monarh în- 
tru câle politicâşti, și de n'ar fi sculat Dumnedei băr- 
baţi înțălepți și deprinşi în învățăturile sfinţilor Părinţi 
şi cu frica lui Dumnedei, precum pururea aii fost Galil 
şi acum sint mai ales Germanii, acum tocmai comedie 
ar fi din Bescrica lui Dumnedeii. Ce bună nădejde ne 
“dai Germanii, că încet, încet tâte vicleniile se vor isgoni 
den Bescrica lui Dumnedei și vom mal ajunge odată la 
“dragostea cea dintătu, și se va ruşina vrăjmaşul neamu- 
lui omenesc, carele de multă: vreme riîdea de noi și-și 
bătea joc. Numai întru acesta toți cu un gând şi cu un 

- cuget tr&bue să ne nevoim, ca câle vechi ale Bessricii 
să ne învețăm și întru învățătura sfinţilor părinti să ne 
deprindem, ca. să cunștem ce e al nostru și ce a, altuia, 
şi precum ce aste a altuia nu trebue să răpim sai să 
tăgăduim, aşa și ce cunştem chiar a fi a nostru tare 
să păzim, să apărăm, să scutim. nici robi nimărul să nu 
ne facem, că spre slobozire ne-ai chemat Dumndeeii- Şi 
fil și moşteni sîntem» (pag. 50 şi 51). 

Petru Maior între altele vorbeşte şi asupra cuvântului 
Papă.



»Titlurile ce să da de de-mult episcopului Romei vechi - 
se da și altor episcopi. Cumu-l să s& chiame Papă. Ai 

„nu Chiprian şi Chiril Alexandreanul şi alți episcopi avea 
acest titlu? Acâsta numai acela o va tăgădui care de tot 
e străin în istoriă. şi în cele vechi ale Bescricii. Și știm, 
că acâsta numai Roma și Episcopul el Grigorie, în suta 
a 11, în Soborul cel de la Roma aii poroncit, ca deaci 
înainte numai Episcopul Romei vechi să să chiame Papă, 

lar la nol şi acum și preoții cei proşti să chiamă papă, | 

și preoţii cei mari protopapi, în carea ţinem obicâtul cel 

de de-mult, carele tuturor cliricilor le da nume de papă» 

(pag. 55). | 
După acestea apoi dovedeşte istoric că Papa nu este in- 

failibil, după cum ţine de Dogmă Biserica actuală a Ro- 

mano-Catolicilor, ci că e om ca toți 6menil supus paca- 

tului şi greşalelor. “omenești. - 

»Eă întru tălcuirea capului acestuia nu mă voiu lăţi- 

prea: tare, că. (din). mila lui Dumnedeii, acum toți latinii 
S'aii trezit și ş'aii luat sama despre greșala, sa, şi să căesc, 
adeverind că Papa, nici cum nu e nesmăntnic, „nici sen- 

tenţia. acesta. despre nesmăntnicia Papei nu are mai largi 

hotare de cât cum sînt câle ale Italiei şi mai ales a sta- 
„tului. Papei. Acâsta îți aduc aminte, că oril-ce aduc Itali- 
“anii pentru nesmăntnicia Papei, tâte ca pleava le vă&ntură 

cela-lalți latini şi nici un crezământ nu ai tote mustră- 

rile lor; nici nu pot arăta în vr&mile cele vechi să fi fost 

„vre-o. pomenire despre nălucita Papei nesmăntnicie în Be- 

serica, lui Dumnedei. Și acestă pricină, îndestulată ar fi 
ca să tăgăduim nesmăntnicia Papei, ca ori-ce nu să a- 

rată îndestulat a fi de Dumnezeu descoperit, şi totuși (de) 
„o vel crede acesta, nu e credinţă, ci superstiție și cimili- 

tură, băbâscă. Dar despre altă parte avem tare temeiu Și 

fundament, că Papa nu e nesmăntnic» (pag. 64). | 

O! de ar fi trăit mai mult Petru Major, părintele isto- 

riei n6stre şi politice și Bisericești, mult s'ar fi întristat
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“și mâhnit v&dând slăbăctunea omenescă ridicală la Dog- _. 
ma, adică neputința de a păcătui Papa or greşi! Dar pre- 
vădând spiritul papiștilor în cotro duc lucrurile Şi cum 
cauta a'și îndosi slăbiciunile și a specula cu învaţătura - 
Evangeliei, combate iarăși din resputeri că Papa ar fără 
fără smintelă or greşală, şi l-ar. compete din drept divin 
amestecul în cele lumești. 
«A Îtalianilor, diselu, Yaste acâstă rătăcire, că el sin- 

guri și puţini alţii, pe carii ei t-aă orbit, şi de la cercarea 
adevărului prin multe momele f-ai împiedecat, învaţă, și 
apără, cum că bessrica are pulre spre câle vremelnice, 
ne'mprumutată de la împărații cel lumești, nu pentru ca, 
să măriască vălfa, biscricii (ca acesta o „batjocoresc, . su- 
puindu-o t6tă sub picidrele Papil), ci ca să înalță pe Papa; 
lui să-i supue f6tă lumea, nu numai întru câle duhovni- 
cești, ci și în csle vremâlnice şi pământeşti, carea puru- 
rea Christos pără. ai fost .pe pământ şi de la sine, și de 
la ucenicii sti le-ati depărtat. Ai nu Ghristos capul Şi 
dascalul bessricii ai grăit: „Impărăţia mea nu taste din 
„lumea, acâsta, de ar fi din lumea acesta împerăția mea, 
„Slugele msle s'ar trudi ca să nu mă dai jidovilor, dar | 
„acum împărăţia mea nu taste de aici. I6n, cap. 18, s. 
36%. Imp&răţia lui Christos nu e pămentescă, ci. duhovni- 
câscă, şi la acâsta în lume au venit ca duhovnicește” la - 
viața de vâci să ne înalță. Cum dar tu, Talianule, dici că, 
Papa are putere și spre câle vremâlnice? De unde dre? 
Dă, de la Christos nu o are, mărturisind chiar, că împă- 
Tăţia lui nu e din lumea acesta» (pag. 69); 

Ba încă și mai mult combate pe Papa, neuitatul Petru 
Maior, că ar avea drept de a se amesteca în afacerile 
Jumești a le Statelor. - 

»Oare dă Domnul Christos besdricil aici bastonul în mâ- 
nă, sabia să tae pe cineva sai să bată sai să ardă, pre- 
cum aii lucrat apusânii nu odată? dre dă i moşie pămân- 
tâscă, împărăție mirenâscă, vălfă și “fin Şi putâre de-a 
lua, moșiile de la unii, şi a-le împărţi la, alții, precum cu
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jalnică pomenire ne aducem aminte că, ar fi lucrat Papa, 

şi astădi. ar lucra, de. nu s'ar fi tredit împărații, "şi nu . 

S'ar- apăra de tirănia lui?» (pag 70). . 

In fine vorbeşte de abusurile săvărşite de agenţii abili 

al Papei—Iesuiţit— cum și de schingtuirile faptuite de tri- 

bunalul inquisitorial. Da | 

»Ac6sta numai Yaste datoria preoţilor să le pască, să 

e povețuiască, să le chivirnisască, nu cu chip domnesc 

şi cu văliă, mirenescă, ci părinteşte, dulce, blând și cu 
smerenie, uitându-să, nu. săși arâte puterea, ci să dobân- 

descă. sufletele: „Paşteţi cea dintru voi turmă a lui Dum- 

"„nedeii, socotindu-o nu cu sila, ci cu buna voe, nică cu 

„agonisită rea, ci cu os&rdie. Nici ca cum aţi stăpâni sor- 

„ţilar, ci pHdă făcându-să turmii; 1 Epist. Petru, cap. 5, 

i „stih 2“. Pe toți adevărat să-i trageţi spre bine, să facă. 

fapte bune din bună voe, lar nu din silă. Că sfărșitul bi- 

s6ricei, adică viaţa de vâci, nu să pâte dobăndi fără prin 

fapte bune şi vrâdnice de împărăţiă cerlurilor. Iar acestea 

ca, să fie- aşa, nu e destul numai să s& lucreze, ci'să lu- 

creze din buna voe şi din dragoste, iar nu din silă, 

„precum întru. împărăţia cea pământâscă, unde veri s'or 

păzi legile și poroncile împărăteşti din bună voe, și din 

dragoste, ver de nevoe şi de silă, tot să dobândâște fe- 

ricirea vremâlnică, pacea, și lineștea, carea Yaste sfârşitul 

împărătești puteri. Greă dară greșesc acâia, carii pre 

eretică îi bagă prin temnițe, îi “chinuesc, îi spânzură, îi 

ard de vii, împrotiva Evangheli(e)i, taste acestă socotelă 

„și hulită de toţi sfinţii părinți» (pag. 70 și 71). 

Cam aceste sănt, iubite cititor, ideile. predominante 

în Procanonul lui Petru Maior, din manuscriptul ce ni-a 

rămas. Tot în acâstă lucrare încă mai găsim că autorul 

avea în gând de a traduce în limba Românească tâte de- 

cretele de reformă ale Impăratului Iosif al II-lea. Dacă le 
"au tradus sau nu, nu putem nimic afirma. 

>De mila lui Dumnedu Nemţii acum s'au luminat şi
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tote vicleniile Romei le descopere, cârcă învățăturile sfin- 
ţilor Părinţi și obicâlurile câle bătrăne ale Biscricii şi în 

„practică le pun, precum se vede din c6le multe decreturi 

ce prea puternicul Imperat Iosif al doilea le-ai dat afară, 

și a seminea aii poroncit. Carele pentru ştiinţa tuturor 
Românilor, vestitului ore cănd neamului nostru, la, acesta 
carte pe urmă, pe limba nâstră întârse le voii adauga» 
(pag. 47, 48). _ 

Tot el ne mai spune în această lucrare. a, sa că Samail 
Clain a tradus din limba francesă Istoria Bisericească 
scrisă de Fleury. > - 

»Acestă price întră Papa Ștefan şi Chiprian de voeşti 
a 0 ști desăvârșit o vei afla pe larg în istoria lui Ereury 
frâncul, carea acum. pe Rumănie ati -întors întru tot învă- 
țatul Samoil Clain» (pag. 41). | - “ E 

In Biblioteca de Manuscripte a Academiei Române din 
București am mai aflat “și o altă: lucrare a învațatului 
Samuel Clain, pe care cu acâstă ocasie, ca una cei ne- 
cunoscută, o public spre cunoștință tuturor. Acâstă operă 
este traducerea can6nelor Bisericei Ortodoxe dupa Beve- 
regiu, și pe care ati făcut-o tot în acest timp, pe cănd și: 
p. Maior lucra la. Precanonul săi. lată ce ne spune în- 
suși Samuel Clain în frontespiciul manuscriptului. să 
autograf. 

«Canonele sfintelor sobâre tălmăcite și scrise de Samuil 
Clain de la Sad, Ieromonahul din Monastirea Sfintei Troiţe, 
din Blajei. 1789. 

S'au tălmăcit din Bevereghie, find eu Samuil Clain în - 
Oradia mare la Exelenţia sa Episcopul Ignatie Darabont, 
într'o larnă, în anul 1789. S'au scris a două-oră mai în- : 
dreptat tot de mine Samuil Clain de la Sad, _în anul 1798.» 

La începutul Manuscriptului se ceteşte “nota următore, 
pe care o reproduc pentru cunoștința exactă a istoricului 
acestui Manuscript: 

«Anul 1810, Iulie 10. Bucureşti, Capitala România. Eă
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Stefan Neagoe, profesor de limba latină-Română, de la Li- 
ceul din Urbia Bărladului, Districtul Tutovei, „donez spre 

„eternă memorie în folosul bibliotecei Statului din Bucu- . 
reşti acest manuscript autograf a marelui și nemuritoru- 
lui Scriitor Romăn din Transilvania, Samuil Clain de Sad.» 

35. Negoe. 

Daii aicea câte-va canâne traduse de eruditul Samuel 
Clain ca probă de felul lucrărei sale. - 

Canonele - Sfinţilor Apostoli. 

CANON LI. | 
«Episcopul să se hirotonească- de doi sat de trei Epi. 

scopi. | 

o CANON II. 

Preotul de la un Episcop să se hirotonească, și Diaco- 
nul Şi ceilalți clerici. 

CANON II. - 

Care Episcop sa preot, afară de cele rănduite de Dom- 

“nul pentru. jărtvă, alt-cele va aduce la oltariii, ori miare, 

„oră lapte, sai în loc de vin rachiu, sai paseri, sati alte 

dobitâce, sai legumi, afară de csle ce sînt rânduite, să-și 

piardă. darul; afară de spice ndiii, sau struguri în vremea 

„sa, ară, altă nimica să nu fie slobod a aduce la oltariii, 
“afară de unt-d6-lemn la candile și de tămâe pentru tă- 

miî6re, în -vrâmea sfintei jertve.» 
La finele celor 85 de canâne aduce ŞI pe Zonora ca 

" dovada despre âutenţia lor. ” 

După eannele din Cartagena și a - Bpistolei Soborului 

din Africa cătră Papa Celestin, cetesc următârea notă. 

»S'au tălmacit și s'au scris de mine Samuil Clain din 
Sad, fiind. la Maia Sa Ignatie Darabant, Episcopul cel Ro- 

mânesc de la Oradia cea Mare, în Curtea cea Episcopească 

“a lui. Anul 1789; Decemvrie 30.» | 

Manuscriptul este scris pe hărtie albă ordinară, în 4
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mare și “cuprinde. 364 de pasul. Pe alocurea. în manu- 

script se întălnesc dese corectări şi note pe margini. 

Nu cuprinde de căt canânele sf. Apostoli, ale Sin6delor - 

Ecumenice şi locale. Din manuscript se constată că eru- 

ditul şi harnicul muncitor în literatura naţională, Clain 
de Sad, avea în gând 'să traducă după Beveregiă și Ca- 
n6nele Sfinţilor Părinți, dar se vede că împrejurările Va 

împedicat. La finele manuscriptului este un început de tra- 
ducere din Can6nele Sf. Părinţi, cu altă numerotare se- 
părata de ceilaltă din manuscript. Incepe-cu numă&rătrea 
1 și se termine cu 16 și în care sint traduse: 1). Cartea | 
fericitului - Dionisie, “Arhiepiscopul Alexandriei, cele patru 
canone. 2); “A fericitului “Petru al Alexandriei din care-" 
sînt. 8 can6ne numai. Acea se termina manuseriptul.. Să. 
mai vede la începutul manuscriptului,. că Samuil Clain a 
fost scris şi o întroducere înainte de a începe traducerea, 
Candnelor: Sf. Apostoli, dar o mână, barbară a taiat foile 
ce conţinea întroducerea autorului “manuscriptului.. 

In cestiunea Uniaţiei Ortodoxismul forte de timpuriu a, 
combătut acâstă inovare a unora dintre drept- -credincioși, 
necorectiludinea lor de convingeri și propaganda întenţiona- 
tă a papilităței. Pentru a, se convinge cetitorul de adevăr, 
aduc căteva dovedi din scrieri contimporane. Aşa Nicifor 
Theotochi, fost director al Academiei din lași între .aniă 
1763—1765, fost Mitropolit al Cazanului, reputat învățat Și 
scrietor mare biserecesc, a lăsat între altele şi o mică scriere 
în versuri, în care descrie în poesie modul cum sa, fă- 
cut acea Uniaţie și care sînt resultatele morale şi ma- 
teriale pentru cei ce prin frică a primit. Uniaţia. lată titlul 
cărțel: Toi copwrărov xal ebaefearitov MnrgonoMirov. Kala- 
vio K, Kupio» Nixnppo» Ozorâam 00 Kepxupatov, opdodobos 
ânoxptets, ovyypapeioa uni îx5obetoa 2v Xa, îv tre 1115, 
dvi origwv Exdizorai eis xowiy Tây ăpboăctwv PE) etay, (A 
prea înțeleptului și bine credinciosului Mitropolit al Caza- 
nului Chir Nichifor Theotochi, de la Cherchira, pravoslavni-
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cul respuns scris şi tipărit în Hal, în leat 1775; lar acum 
s'au dat în stihuri spre folosul de obște al Pravoslavni- 
cilor> )). 

Din acestă poemă transcriii numai căteva grupe de ver- 
suri, în traducerea veche românească, din care se vede 
de ajuns răul cășunat Românilor prin acea Uniaţie: »Cu 
vicleșug at plăzmuit lege nouă papicâscă, săracii țărani! 
(pag, 18). Acestă este dejghinare iar nu unire, învederat 
semn. înșelător, ce în Transilvania sau aflat. In Europa 
și în totă țara turcească fie ce lege este slobodă, precum 
și în Austria, în vremea reposatului întru fericire Iosif Im- 
perat al doile, carele întocmise legi spre a fi tâte nea- 
murile slobode în credința lor . . . . Iar căți a lor dogmă 
nu schimbă şi vor păzi legea strămoșilor şi nu se vor uni 
cu papismul, pe aceştia deobşte cu mari greutăți îi po- 

) mileza (împovorează), popriţi fiind d'a lua vre un al pă- 
_ Mântulul privileghiu, pănă în căt și de lemnele din pădure 

AD sînt lipsiţi. lar căţi ticăloșii se rătăcesc, pe care pe toți 
"îi îndeamnă să se unească, ca se nu mai vadă bine-cre- 
>> dincloşi, această să socoteşte lecuire ca esopieasca băsmui- 
P_tore vulpe, voesc ca și următorii lor să aibă a lor vătă- 

) mare, se numesc fii al Biserice! pravoslavnicilor cei vechi, 
însă uniţi în papizmos!! Deci nu este nici una nict altă, 
ci după cum nu mă îndoese, după drept cuvânt, rămân 
fără de lege.» (pag. 19 si 20). După ce istoriseşte că prin 

ameninţări, corupții, prin bani, prin iscălituri falșe s'a fă- 

cut acea Uniaţie, apoi o caracterizază astfel : »A lor Bi- 
serică are icone ca cea veche, săpaţi idoli papistașăşti, 
amestecatură vrednică de ris, dejghinare, Uniaţi, nici pra- 

1) Respunsul lui Nieifor 'Theotochi este scris, în prosă în limba 
greacă, care răspuns în urmă a fost versificat tot în greceşte şi 

tradus şi în românește, ş'apoi împrimat în Valahia, dar clande- 
stia. pentru cuvinte politice. Totă poema cuprinde 60) de versuri, 
traduse în ronâneşie în proză și în care se destrie amârunt cum 
s'a faut atunel cu sila Uniaţia unpra: dinţeaao mâni şi altor po- 
pore din Austro-Ungaria. Pa, sie E 

Po Ii 

* .. * o d  
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voslavnici, nici papistaşi, trăesc ca Indieni!, amfibii, care 
trăesc și în apă și în aer.» (pag. 24). Iar asupra resul- 
tatului Uniaţiei iată ce dice: «Dacă din slăbiciunea neîn- 
vaţăturei să va lipsi lumina adeve&rului și veți priimi ere- 
surile papismului, vor înțelege odinioră fiil şi nepoţii ră- 
tăcirea, părinţilor şi v& vor blăstama cârtind şi afurisind.» 
(pag. 25). «Orbit at vrut să se dejghine, cu dejghinatorii 
să se unească, dejghinare cu dejghinare să se priimească . 
unire și înclinare și să tăgăduescă strămoșască Dogmă, 
rumpendu se din tot trupul şi lepădăndu-se ca niște părți 
putrede ale trupului . . . . In fine, yca ridică rezboe și 
fac dejghinări pravoslavnicilor celor de un neam, cu dej- 
ghinere nou, vrăjmașie și urăciune, care sînt î0te nevin-. 
decate rână . . 4 (pag. 26 şi 27). In o altă scriere în- 
titulată "Exximotaorirtie iotoalac avupuxra, împrimată la 1806 
și dedicată Metropolitului Moldovei Veniamin Costache, 
găsim t6tă istoria Uniaţiei, ba încă și” locurile în care s'ati 
refugiat Românii Transilvăneni, căți n'au voit să se su- 
pună ași schimba legea, cu tâte violențele exercitate de 
lezuiţi. Cartea fiind rară, transeriii aicea l6cul în care'se 
arată, disțărarea “Românilor din acâstă causă: Tire no) ci 
oby Epuyov mă zâv Oboraptav, ady zixvore zi vai pwveti zu 
sic my Bhaytay, Koi dm d Mravărwy, drd riv Tpavoth6a- 
via, uEpn ră verrwălevra ud adry iv Aaxtav, Kai rAîj0os 

dvapidunrov nd Te Tv XepGiav. Merolunoev i mayyavei a- 
roi cic miv Poolav. "Exei aro Enotnoay - arâv zâv dnomixv, 
xai dnomot Unăpyovat eis ziv Madopooiay (pag. 206). In ro- 
mânește sună așa: «Deci mulți ati fugit atunci din Un- 
garia, împreună cu copii şi femei afară în Valahia, și din 
Banatul Transilvaniei părți megleșite cu acestă Dacie, și 

„ Mulţime nenumărată din Serbia și Sai strămutat în masă 
în Rosia. Acolo s'aii așezat aceștia şi ai format colonia lor şi există ca coloniști în Malorosia 2).» 

2) Cartea este scrisă în versuri şi conţine un capitul special în Cestiunea Uniaţiei, descriind amânunt peripeţiile prin care ai trecut, |
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Dar nu numai în scrieri greceşti împrimate la Românii 

din Principatele de altă dată, astă-di Regatul României, 
dar şi în cărți românești am întălnit adese asemenea 
descrieri. Eu votu cita acum numa! pe nemuritorul şi eru- 

| ditul Metropolit al Ungro-Vlahiei Grigorie, care, pe când 

era simplu diacon la Monastirea Neamţului din Moldova 
şi se ocupa cu traduceri de cărți religiose şi cu împri- 

marea, lor, jată ce ne spune în cartea întitulată : «Tălcuire 

pre scurt, taimăcită din cea pe larg elinescă a, lui Nichi- 

for Calist Xantopul, la Antifonele celor opt glăsuri». Im- 

primată în Monăst. Neamţului la 1817. | 
„„»lară pentru cărţile cinstitului Vlădicăi de Făgăraş loann 

Bob, care și acâste sînt înprotiva sfintei Biserici a Răsă- 

ritului, a zice din noi cineva ceva laste de prisosit, fiind 

că precum în Istoria, cea pentru nemul Românesc, tipărită 

în Buda f6ea 336, să aduce, au apucat mai nainte un 

Profesor papistăşesc și au zis: Că în câtă vrâme ai în- 

tors Ioann bob pre cărţile lui Torneli în romănie, maj 

bine ar fi făcut niște râte. Mărturie acâasta dintru al lor 

pr6 de ajuns spre arătarea ne trebniciei theologiilor ce- 

lor. din Blaj. Că câea ce ai zis acel profesor pentru căr- 

ţile lui Torneli, acea să înţelege și pentru tote cele-lalte. 

Că de lucra cu adevărat la râte, pote ajutănd ceva ome- 

niriă, își lua vre o răsplătire vremelnică de la Dumhedei, 

iară acum cu acâlea şi lui şi celor. ce vor priimi theolo- 

giile lui mai mult ati adaos munca cea vecinică. Pentru 

acâea trebue precum de alte cărți streine și credinții n6- 

stre protivnice, așa şi de acâlea să ne ferim. Căci fiind 

„că cărţile câle alcătuite de Dascalii sfintei Biserici a Ră- 

săritului, sai din cuvintele câle Dumnedeeşti şi sfinte ade- 

verirea priimesc, sau de la Sobârele cele cu voia lui Du- 

mnedei adunate să întăresc, sai din câle ce în cărţile 

sfinţilor. Părinţi să cuprind, oare cum să. legiuesc, sai din 

Predania, Bisericii cea ne scrisă, și de la cei ce ai fost 

singuri vădătâri şi slujitori Cuvântului nu odată să în- 

-
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credințadă, pentru acesta trebue și să le îmbrăţișăm și 
întru citirea lor zioa și n6ptea să ne îndeletnicim, pentru: 
că de cunoștința cea adevărată pentru Dumnedeii şi câle 
Dumnedeeşti sînt învățătâre, şi de mântuirea cea vecinică 
pricinuitore. lară de cărţile cele de cei ce ai fost cu noi, 
și acum dejghinăndu-se partea lor cu Latinit Și o ati pus, 
și pentru acâea și uniți să numesc, de acâstea zic care 
de ei pentru Dumnedeeșştile dogme sai din limba latinâscă 
s6 tălmâcesc, sai de iznovă să alcătuesc, fiind că împro- 
tiva cuvintelor celor sfinte a dogmatisi să ispilesc, şi a- 
supră sfinților Părinţi, şi Dumnedeeştilor Sobre, şi Apo- 
stoleștilor Predanii să semețesc, în tot chipul trebue să 
ne ferim ca de cele ce sînt de Dumnedei -urite, și pre 
sufletele celor ce le ascultă depărtăndu-le de la Ziditoriul 
în piedarea cea vâcinică le aruncă. Incă şi de câle Bise- 
ricești, care de ei să tipăresc, că așa ai făcut în Tri6de, 
așa în Liturgii, așa în Molitvânice şi în altele, că Șchio- 
pătând ei întru amândouă gleznele, ca popii Tușinii, riică 
Papistaşi curați sînt, nici Răsăriteni ne stricaţi. Că să ţin 
şi de câle ale Papii pentru părut re cum ceva bine lu-. 
mesc, și de Biserica Răsăritului în oare-care răndueale, 
pentru obiceiul cel părintesc, numindu-se pre eiși că sînt 
de credința, grecescă cea veche, ca cum altă credinţă ai 
avut Biserică Răsăritului mai nainte, şi alta acum, o în- 
șălare! Și pentru acesta ca cei ce sînt ca cum de cre- 
dința grecâscă priimesc cărțile Bisericik Răsăritului, iară 
ca cei ce părtinesc Latinilor, întru cele ce sînt împrotiva 
lor le strică, amăgind și amăgindu-se, şi în prăpăstiile 
pierdării ducându-se, întru care ca. și pre :alții să arunce, 
acestea stricări meşteșugesc. Și acestea, adecă pentru uniți 
şi cărţile uniţilor, pentru care și s'au adaos acestea ce 
Sau adaos aicea lăngă Antif6ne. Iară noi căutănd la Ico- 
nomia Proniei -cei Dumnedeești, carea în vecul acesta 
prin râvna cea fierbinte a Prea sfințitului nostru St&păn' 
Și al' Moldovei Mitropolit, ai îmbogăţit nemul nostru cu 3



xx 

atătea cărți, cu câte nu un altul, precum şi cu acesta, 

să mulţemim lui Dumnedeii cântând şi bine cuvântându-l 

pre el întru dănsele, şi rugăndu-l ca să nu'și întârcă faţa 

sa de la sluga sa—n6mul acesta—pănă în sfărșit. 

_Cel întru ascultare împreună cu tălmăcitorul petrecttoriu 

Grigorie, 

Dacă am întreprins a scrie acâstă întroducere în Pro- 

canonul lui Petru Maior, am făcut-o în scop de a dovedi, 

din însăși scrierea autorului, care a fost "Uniat, că. el în- 

suşi nu mai punea nici un preţ pe Uniaţie, ba din contra 

o desconsidera. şi-o combătea, după ce a vădut și s'a în- 

credinţat singur. la. ce primejdie tinde a duce cu tirăpul 

pe connaţionalii lui. Tot de aceste idei erau animați și 

ceilalți doi colegi al să Gh. Şincai şi Sam. Clain. Fără nici 

o prevenire dar, ci mânat numai de dorul nevinovat de a ve- 

dea în neamul mei dupre cum aceași origină, aceași limbă, 

aceleași datine. şi obiceiuri, de asemenea şi aceași cre- 

dinţă religi6să, aceași Lege, dupre cum aii trăit seculi 

îndepărtați fără schimbare ori cluntire sati umbră de mu- 

tare. Mi-i grije că după desbinarea și înstreinarea acelei 

porţiuni de Români de la Unitatea credinţei naţionale stră- 

moșeşti, să nu ajungă cu timpul a se rumpe cu totul și 

a se izola şi naţionalicește de tulpină, lucru ce pare a fi 

cu timpul inevitabil. lată pentru care cuvinte Românii 

ortodoxi combat Uniaţia și le pare din inimă r&u pentru 

persistența Uniaţilor, astă-ai de mai justificată, în: Uniaţie. 

o o



„Cavinte rari întrebuințate de Petra Maior în Procanon, 

Energie — cuvânt grec 2vSp'reta — putere, vigâre (pag. 2) 
Răşcbhirare, a expune ceva. mai deslușit, mai clar. (pag. 2) 
Volnicie — cu voe liberă. libera voluntas. (pag. 2) ” 
Scrisorile sf. Părinţi— scrierile, operile sf. Părinţi. (pag. 3) - 
Batăr — cuvânt în întrebuințare mal ales în Transilvania — măcar. deși. (p. 5). 
A se inponciși — a se opune, a. se împotrivi. (pag. 5) 
Mişeii—sărmanil—bieţii—6meni de compătimit (pag. 6). 
Trufă-— trufie, îngâmfare, sumeție. (pag. 6). , 
Vâlfa—autoritate, măreţia, superioritatea. (p. 7), 
Ce înalță cornul— expresie biblică-—a/'şi lua putere, autoritate prin el însuși. (p. 7). 
A flutura— a se purta cu nepăsare, a despreţui. (pag. 7). ” 
A sudui, înjura, insulta, întrebuințat în Moldova și Transilvania, (p. 7). 
A bori cuvinte, a exprima injurii, a arunca. vorbe necuviinei6se (p. 7). 
A pipăi, a umbla uşor spre a nu fi audit. (pag. 8). 
Deschilinire—osebire-—deosebire. (paz. 16). 
Price—ceartă, discuţie, ne'nţălegere. (pag. 16). 
Obrăzuire—circumeisiune, tăere împrejur. (pag. 16). - 
Arhiclăditor—fundator, întătul urzitor al unui lucru. (pag. 17). - 
A pofti cu asupra, expresiune arhaică, a dori cu înfocare ceva. (pag. 17). 

- Nesmîntnic—fără smintire, negreşitor, infailibil. (pag. 18). î 
Proptea, expresie figurată, tărie, razim. (p. 18). : 

Tiful-—7bpoc—mândrie, ăroganţă, insolență. (pag. 18). 
lan să vedem—expresie întrebuințată în Moldova şi Transilvania, Ia—fan— 

tată. (pag. 21). 
Uniciune—unitatea, totalitatea, universalitatea Biserisei. (pag. 21).. - 
A strimia, a retrage din drepturile cul-va, a îngusta autoritatea cui-va,.(p. 23). 
A întreba de flori de măr—proverh, a întreba în zădar, fără cuvânt). p. 26). 
Morcot6lă—îngăimelă, încurcătură, 

"Erpawoptastixos, encomicos—ad laudandum aptus, cuvinte de laudă. (p. 34). 
A desface vislile—a desvolta, a desfășura peri6de, fiiguri oratorice. (p. 25). 

Ilp5npudsic—procrithis—recunoscut, judecat, preferat față de altul. (p. 37). 
x01p — ereştet, cel în frunte, în capul cetey. (pag. 37). 

Iporera'ypEvos—pus, “aședat înainte la rând. (p. 37). 
Ilgorivopoy—întăxul vorbitor, întăiul între apărători. (pag. 37). 
Ey pito:—eneritos— recunoscut, ales, aprobat. (pag. 38). | 

AbyYevria —autenţia— autoritatea, tăria. (pag. 39). 
In tâte sutele—în tâte vâcurile-—seculii. (p..39), 
A ocroti—apară, sprijini, susţinea (p. 4). 
A se ostoea—a se îmblândi, a se alina, împăca (p. 40). 
Veri neveri--cu voe: ori fără voe (p. 43). - 
Alsăuire—aseminea—egale—deopotrivă (p. 44). 
A trage foc la 6la lui-—proverb rom. a susținea ale sale faţă de altul (p. 47), 
A răsări cârne—a'şi arăta predominanţa falșă, a se impune silnic în frunte (p. 47). 
As —laos— popor, norod-—adunarea din tot felul de 6meni în Biserică (p. 52). 
On.oobotcy—omousion—consubstanţial—de aceeaşi substanță (p. 52). 
Haine cătănești—soldăţăşti—cuvânt transilvănean, din catană, soldat (p. 52). 
În Ciufşag—în deridere, în batjocură (p. 57). ! . 
A se conteni—cuprinde, conţinea (p. 60). | 
Cernut—cercetat de amăruntul, serutat, examinat (p. 65). 
Are merge—ar merge (p. 66). 
Trapezi—percurgi—citeşti (p. 66), | DR 
Blăstămăţii—ticăloșii—fapte neregulate, cuvânt întrebuințat şi în- Moldova (p. 67). 
Pără—pănă, audit şi în Moldova, Bucovina ete. p. 69). | 
Năsîinici, năsălnici, arbitrară, năzăroși în apucături, se aude în Mold. p.70). 
Falcer—sub-hirurg (p. 72). ! - 
A țipa—a da afară, a scâte, audit în Transilvania mal ales (p. 72). 
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_-- -PROCANON )) - 
Ce cuprinde în sine cele ce sîntă de lipsă spre în- 
felesul cel deplin și deseverșit al candnilor şi atotă 
tocmeala bisericescă, spre folosul mai cu samă a 

„Românilor, alcătuit și întocmit de 

PETRU MAIOR. 

| Anul de la Christos 17883. 

TITLU 1, 
Despre  împărăţiria Besdricia. 2) 

„OAB 
_De icoana sâă cunoștința împărăţiriă. 2 

Precum în t6tă soţietatea şi obştea cea bine aşăzată, 
i întoemită den fire cunştem a fi ceva putâre de a po. 

1) Procanon, cuvânt grecesc (nponavâv) ce însamnă tratat des: 
pre can6ne și care cuvânt este în întrebuințare numai în greaca 

medievală, format de scriitorii de canâne mai moderni. Am în- 
_timpinat tratate grecești, în manuscripte, intitulate [lpoxavâvess 

2) Cuvânt format de autor—âmpărăţire în loc de Impărăţia ori 
puterea Bisericei lui Christos. e . 

„_:3) Ie6na adică representarea ori înfăţoșarea Impărăţiei. Definiţia.
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runci, sai împărăţire ; aşa și Besericii creștinilor, a fi dată 

de Domnui Hristos, carele Yaste începătoriul aceştii cetă 
duhovnicească, împărăţire, şi putere îndestulată “spre po- 

- wvăţuirea turmei lui "cei cuvântătâre, pravoslavoicii er. 
ştini, şi eit a adeveri voiii mearge. Insă ca acest adevăr 

şi mai deplin să-l înțălegem, şi mai cu mare energie să-l 
putem arăta, să cuvine mai nainte peste t6te să cercăm 
ce iaste împărăţirea, şi câte sînt de lipsă ca 6re-ce pu- 
t&re cu adevăr să să pâtă numi împărăţire. În carea răs- 

chirare (expunere) de tălcuitorii legilor firii nu ne vom dep: rta. - 
Invăţă dară aceştea că împărățirea aste o putâre de a ho- 
tări lucrurile supușilor după volnicie, adică de a face, ca 
supuşii unele lucrări să le pună, lar altele să le lase, şi 

de ai îndrepta spre acelaş sfârșit, carele de va fi vremel- 

nic, împărățirea încă aste vremâlnică, saii mirenească ; dar 
de vafi sfârşitul acela duhovnicesc, împărăţirea încă du- 
hovnicâscă sati bestricâscă să va chiema. Dintru acestea 
culeg aceiași tălcuitori,. că cela ce are împărăţire, are: a) 
putere de.a pune legi; 5) are împreună şi puttre dea 
pedepsi pre călcătorii de l6ge; și acestea doao a fi aşa 
de lipite de împărăţire, cât lipsind vre-una dintru dânsele, - 
de tot va să piae și împărăţirea ; dar fiind acâstea la 
o laltă împreunate, întreagă și stătătâre să înțălege îm- 
părățirea. Dovedirea acestora, adică cum că acestea doao 
puteri, din carele să naște împărăţirea sînt în Bescrica 
creștinâscă în doao capite, ce în şir urmeză, o vom cu- 
prinde. 

CAP. IL. 

În Bescrică daste puttre de a pune legi. 

S-tul Pavel pre poporul creştinese îl socotâşte ca o 
turmă şi pre Arhierei ca nişte păstori, cărora le iaste pen 4) 

1) In loc de pre'n.
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Duhul Sfânt dată puterea de a paşte poporul creştinese : 
„Luaţi drept acra aminte (zice la Fapt. ap., cap. 20, s. 
„28); şi voao şi la tâtă turma întru carea pre vol Duhul 
„cel Sfânt vai pus Episcopi, ca să pașteți Bescrica lui 
» Dumnedeii, carea o aii câştigat pren sângele săi“. Macar 
la înțălesul 'Testimentului celui Vechii să iai sama despre 
acest cuvânt pașteți, macar de vorba celor denafară să 
te ţi, apriata mărtur'si să cuvine, că cela ce are putere 
de a paşte pre cine-vașare împreună și putâre de a pune 
aceluiași legi, carele sînt mijlocirea pașterii și a povăţui- 
rii. Drept acâia mărtarisind S-tul Pavel că Arhiereii sînt 
rânduiți de Duhul Sfânt, ca să pască Bestrica sai cre- 

dincioşii, departe de îndoială iaste, cum că Arhiereii în 

Bestrică ai putâre de a pune legi supușilor săi credin- . 
cioși. Atâta credință despre acâsta ati avut S-tul Pavel, 
cât nici odinidră nu inceta, pre credincioşi spre paza a- 
cestor legi și poronci, a-i îndemna : „Şi deacă mergea pren 

„cetăți le da. învăţătură lor să păzească poroncile câle 
„rânduite de Apostoli şi de bătrânii cei din Ierusalim 
(Pap. Ap. cap. 16, st. 4). Aşijderea cătră Solonâni, e 
II, s. 4, „Și nădăjduira întru Domul de voi, câ ctle ce 

„poruncim voao şi faceţi şi le veţi face“. Lui Tit încă 
tare fârte îi dă înainte ca cu acestă putere a se folosi să 
nu să părăsească: „Acestea grăeşte și îndemnă, şi mus- 
„tră cu tâtă poronca. Cătră Tit, ce. |],-s. 14e, 

Ac6stă învățătură şi credință sfinţii Părinţi luându-o de 
la A postoli şi noao prin sorisorile lor ni o a trimes și 
însuşi cu dânsa sai folosit şi ai trăit. Adevărat de tot 
strein trebue să fie în scrisorile sfinților părinţi, în sfintele 
soboare şi în istoriele bisericeşti cela, ce va primi îndoială 
despre acesta, 

CAP. III. a 

În Bescrică Yaste puttre de a pedepsi. 
/ 

Insă să cuvinea ca Bestricii ce s'aii înfrumusețat cu pu- 

—



terea de a pune legi să să îmbrace de sus și cu puttre 
de a pedepsi şi de a canoni pre călcătorii de lege, pre- 
cum ar și fi dată acestă putere lămurit arată Sfânta Serip- 
tură, la Maft. e. XIII, s. 18, qice: „Adevăr grăesc voao, 
„oră câte veţi lega pre pământ, fi-vor legate în-ceriu, şi 
„oră câte veţi deslega pre pământ, fi-vor deslegate în ceriu“. 

Prin care cuvinte a să însămna cea dată Bestricii putăre 
de a afurisi pre unii, de a-i lăpăda den Bescrică afară, de 
a-i înstrăina de împărtășirea rugăciunilor și jertvelor Bes€- 
ricei, cu un cuvânt de a-i pedepsi chiar cu cera-lalţi sfinți 
părinţi, tăleuiaşte Sfântul loan cu rostu de aur, în Omilia 
ce despre stibul mai sus scris o aă ficut. | 

Iarăşi întru acelaş cap. XVIII. de la Math,, s. 17 dice 
Hristos : n Dar de nu va asculta nică 'soboru(l) fie ţie ca 

„cel păgân şi ca un vameșt. Acestea încă Sfântul loan - 
cu rostu de aur în Omilia mai sus pomenită şi ceia-lalți 
sfinți ce tăleuese despre afurisanie, adică fiind a treia 6ră 
dojenit şi de sobor şi totuşi nu se va părăsi de calea cea 
rea în carea at pornit, ci învărtoşat la cerbice va rămâ- 

„mea, să fie afurisit și lăpădat den- Besârică, socotindu-l ea, - 
pe un păgân şi ca 'pe un vameş. "Ba şi “den t6tă vorba, 
S-tel Scripturi luminat să vede acest înțăles, căci după ce. 

Sati dis: „Fie ţie ca cel păgân şi ca un vameșt, îndată 

urmează : „Adevăr grăesc voao,. ori câte veţi lega pre pă- 
mânat, fi-vor legate în cerlu“, ca când ar dice, cela cenu . 

va asculta soborul, să-l afurisască ca să fie ca şi un păgân. 
lăpădat den Bestrică, și acâstă afarisanie sati legătură de 
sobor făcută, întărită va fi şi în ceria de judeeata lui 
Dumneqeii. 

Multă lumină şi întărire vor lua , acdatea, dacă ne 
vom aduce aminte de purtarea Apostolilor. Pavel Apos- 

_tolul în Epistolia cea dăntăiui cătră Corinteni, e. V, 
judecă, ca curvariul acela, despre carelă se vorbeaşte întru 

acel loc, să să afurisască : „Acum dice, am judecat ca 
„cum ași fi de faţă, pre cela ce așa acâsta aii făcut. Intru 

„numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-vă voi
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„și al mei duh împreună eu puterea Domnului nostru 
„lisus Hristos, să daţi pre unul ca acela satanii spre pe. 
riciuneă trupului, ca duhul să să mântuiască în zioa Dom- 
„nului lisus, Ai neavând legiuită putere de a 'canoni 
“sa slobozit S- tul Pavel la atâta, aşa zicând, nemilostenie, 
„ca pre greșitul acela să 1 dea satanii ? nici cum, ce pu- 

terea, carea: era dată Bescricei Sf. Pavel o pune în prac-. 
_tică şi înțălepțeşte să  foloseaşte de dânsa. 

1 

Vrâi iarăşi să ştii ce ai crezut pururea Bes6rica, despre 
acestea, cetiaşte sfintele sobâre şi istoriile Besâriceşti, că 
le. vei afla tâte pline de acest feliii de pedepse, carele ba- 
tăr mai în bună socotință le- -ak lua creştinii, şi cunoscând 

- putârea lor să să înfrăneaze de păcate, precum Gre-când 
Theodosie Împărat, pre carele l-ai fost afurisit Sf. Am- 

brosie, Episcopul Mediolanulvi în Italia. Acest împărat 
gtiindu-se afurisit sta. în curte supărat şi isvoare de la- 
crămi  vărsând ; care lucra luund sama Rufin botarul şi 
preatenul împăratului, să ducs la Impăratul şi-l întreabă 

„despre pricina plânsului : „Atunci Impăratul, precum scrie 
„Teodorit în cartea a cincea, cap. 17 a istoriei, mai cu 

Au. . . PE ALA . m 
„amar tânguindu-se și mai tare plângând: Tu, zise, Ru- 

„fine te joci ? -căci în. câte reale sînt eii nu simţi. lar eă 
„gem şi-mi plâng n&voia-mea, când cuprind cu mintea cât 
pe de lesne calea la sfânta bestrica robilor şi cerşitorilor 

“ „Şi volnică: li să dă lor întrare, ca să să roage Domnului 
„săi ; iar mie nu numai la acel loc, ce însu-nii la ceriu 

„încă Xaste închisă calea, că îmi vine aminte sgentenţia. cea, 

„de Domnul spusă, carea alavea, zice: Pre carele veți lega 

„pre pământ, fi-va legat și în ceriut, | 

CAP. IV.. 

„sa raspunde la câle: ce împrotiva aceșteă învățături 
aruncă. eriticiă. 5) 

Gata dar taste osânda unor Apuseni, cariă înponcișin- 

6) Ta capitulul ce urmeză combate autorul abuzurile întroduse 
cu timpul în Biserica apusană, mai ales îngămfarea şi aroganța 
representanţilor Lerarhiei față de gradele inferidre. Petru Maior
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du se la atâta nor de mărturii ce înainte am adus spre 

dovedirea împărăţirei bessricești, nu se rușinează cu cuget 

eriticesc în îndoială a chema acestă duhovnicească putere. 

Carele al săti eres cu cuvintele acâstea a Sfintei Scripturi 

să nevoesc a-l răzăma: „Împărații limbilor domnesc, pre . 

„ale şi cei ce biruese pre iale, făcători de bine să chiamă. 

„lar voi nu aşa, ce carele-i mai mare întru voi să fie cai 

„cel mai mic“. (Luca, e. XXII, s. 25, 26). Dintre carele 
prea sfinte. cuvinte, strein şi înveninat înţăles “store acești 
eritici, zicând că nime. în Bescrică nu e mai mare, ci toți 

asmenea, nime poroncitor, ci toți unul ca altul, pre 

sîngur Hristos şi dătător de l6ge şi judecătoria şi pedep- 
sitoriu având. De unde tâte tocmâlele sfintei Besdrici le 
lapădă, tâte can6nele sfinţilor părinți îndăşărt le calcă și 
între câle adiafoare le numără. Dar orbiţi fiind mişeil cu 
negura eresului şi cercând numai câle ce simțirilor sînt 
plăcute nu înțăleg scripturile. Nu dice Sfânta Seriptură 
în locul mai sus adus că nime nu e mai mare în bes6- 
rică, că nu aste în besrică putere de a porunci și de a ca- 
noni. Dacăz, acolo zice : „Carele-i mai mare întră voi“, aşa 

dară sînt unii în Boserică mai mari, şi proestotes, 1 cătră 
Timoth. e. III, s. 12, aflăm și mpoicrăievor; cătră Solo-. 

n€ni, c. V, s. 12, ci numai porunceaşte. Domnul Hristos, 

ca împărăţirea bescricir să nu fie cu mândrie, eu trufă, 

cu gălceavă, cn fum, precum a împăraţilor celor lumești, 

“era profund cunoscător a tuturor abusurilor din Occident, ca unul 
ce studiase în Roma și văduse, acâstă îngămfare deșartă a prela- 
ților papistaşi pretutindeni şi mai ales în Roma. Ne vorbeşte de 
mesele lor bogate şi luxz6se, de îmbuibările lor şi de înfumurarea 
ce curgea din un așa bun traiu. Ierarhii noştri nu aşa, pentru că nu-ia 
suferea Imperatorii bizantini, carii li limitase de timpurii putere 
spirituală, apoi nici nu se găndeaii a se declara independenţi de 

- State nici Metropoliţii, nici Patriarhii Răsăritului, Dacă se pot 
întălni în decursul seculilor abusuri și în Biserica nostră Orto- 
doză. de felul acesta, apoi acel. casuri sînt izolate, Niaii fost nică 
odini6ră rădicată Ierarhia Ortodoxă la o îndependenţă absolută, 
ca în Occident. Nici odată Patriarhii noștri n'aă fost representanţii 
puterei spirituale şi materiale ori lumeşti în acelaș timp.



căci împărăţirea besericei faste tâtă duhovnicească, carea 
trăbue en umilinţă şi cu dragoste să fie învăscută. Acâata 
a fi înțălesul-Sf. Scriptnri, fâră silnicie se yâde prin c€le ce 
“urmeză întru acelaş cap. s. 27 : „Cine & mai mare, dice lisus 
„Hristos, cela ce şade, ati cela ce slujaște ? ati nu cela ce 

„şade ? Iar eii sînt întru voi ca cela ce slujaşte“. Carele 
de le vei împreuna cu câle den sus, acest înţăles vine: 

Eu sînt Domn şi stăpân, -dar -voi mie șerbi şi ucenici şi 

totuşi nu mă ţii mândru de voi, nici nu-mi arăt vâlfa, 
înaintea vâstră, precum fac împărații lumii aceştia, ci mă 
smeresc._şi slujăsc voao. Aşijderea faceţi şi vol. Ei 'v'am 
ales pre v 9 povăţuitori, poroncitori, împărăţitori în Be- 

-s6rica mea; Luaţi aminte să nu vă înalță pre voi acestă 
vrednicie, ci mai vârtos să vă smerească, nu cu tolag de 

fier, niel cu vâlfa lumească carea iaste a împăraţilor lu- 
„mii aceştia, c. cu smereanie, cu blândeaţe şi cu dragoste 
urmând mie să paşteţi turma mea, să povăţuiți Besdrica, mea. 

Adevărat, pentru că povăţuitorii Bestricii tr&bue să fie 
smeriți şi tuturor să să area(te) slugi, nu urmează că n'a 

putâre de a poronci, că almintrelea nici Domnul Hristos 

“m'ar fi avut acâstă putere. Fiind-că însuși încă ai slujit 
ucenicilor să,  -- - 

Adevărat, când privesc cu mintea și cu inima la acâată. 
paradoxă a Stăpânului nostru lisus Hristos pildă, precum 

pre eritici nu pociu să nu-i afurisesc şi să nu le bleastăm 
învățătura lor cea cu otravă amestecată, aşa și asupra, a 

unor socotitori și povăţuitori bescriceşti purtare, nu pociu 
de mânie și de râvnă duhovnicească să nu mă aprind. 
Aceștea neaducându-și aminte în ce vrednicie, a cui epi- 
tropi sînt şi ce poroncă de la Arhipăstorul nostru lisus - 
Hristos cu însuşi pilda lui întărită le iaste dată, atâta şi-ati 
înălțat cornul, căt n'are nime den cel săraci mal nici prin 
instanţie saii răvăşăl la dânşii, nu-ea să fie slujiţi, precum . 
ai fost Apostolii de Hristos, ci spre mânpăiare numai, să 
răsbată. Ba fluturează, sudue, blastămă pre supuși, borăsc 
cuvinte ca acelea cât nicifţîn gura unui rob osândit n'ar
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fi de-a să suferi. Batăr înfricoşatul jărtăvnic de-ar rămâ. 
nea scutit de acestea. Ba şi prin bestrici pălmuese pre 
preoţi, îi scarmănă, îl lovese cu toiagul, pren temniţă cu 
furii și cu curvele îi bagă împreună. Surle la prănzurile 

lor ca la praznicul lui Navucodozor, bucatele dease, şărbii 
înaintea lor cu frică şi cu cutrămur, în vârful . degetelor 
pipăind, nu călcând, necurmaţi şi nenumărați. Ba unii 
carii tocma ar trăbui să să areate cu pilda mal mici la a- 
tăta i-au trâs găndul cel pămăntesc, căt neștiind cum sar 
putea arâta mai mari și mai cu vălfă poroncese ca câte 
doisprădăce 6meni împodobiţi pre umere cu thronul să-i 
pârte în besârică. Oare carii îi îngăduese să le sărute pi- 
ci6rele și să steiae în genunche înaintea fEţii sale, nare 
darii să socoteae că le-ai hăruit. Dai nu după asăzămân- 
tul canoanelor, ci după nălucirea minţilor, unor preoţi ti- 
tluri care însămnează vrâdniciile cele mai mari în be- 
a€rică şi-i rănduesc, apoi să le slujască lor și să fie “supuși 
slugilor lor, carea, lor spre mare cinste a fi își nălucese. 
„lar eă sînt întru voi ca cela ce slujaşte“. Mare ruşine! 
că mirenil întrec cu evlavia pre cei bisericeşti şi aceștia de 
la aceia trăbue să ia îndreptare. 

CAP. V. o) 
„ Acâstă pultre duhovnicească nu toţi, ci numai unii dintre 

„creștină o aă. . 
Dintru acâleaşi isvâre, adică den Siânta Scriptură, Ctră-. 

6% În capitulul următor Petru Maior dovedeşte că Biserica lui 
Christos n'are nici un centru pământesc instituit de fondatorul săii, 
ci că Bisericile respăndite pe suprafaţa Universului :represintă o 
confederație creştinâscă și a căria centru ori autoritate este Sf 
Scriptură şi Tradiţia, de care trebue să se ţină tâţe Bisericile po- 
porelor în acestă universală Impărăţie morală a lui Christos. Ten- 
dinţa spre centralisare pământâscă este şi în contra Scripturei şi . 
în contra, Tradiţiei Bisericeşti. Impărăţia morală a lui Christos 
are ca centru numai Sinodul Rcumenic, ca unul cet compus din 
toţi representanţii diferitelor popâre din marea Confederație creş- 
tină. Atăt Romano Catolicii căt şi Protestanţii ai deviat în cur- 
gerea seculilor de la acest mare princip, duși de ambiţii. lumeşti 
gi înterese materiale, de la acestă înaltă şi măreaţă Împărăţie a 
lui Christos, 

*
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dania şi obicejaiul sfinţilor părinţi dintru care am adeverit 
„că în beskrică aste împărățire sai stăpânire duhovnicâscă, 
ni se dovedâşte acestă putere sati împărăţire numai unora 
dintră creștini a fi dată precum în aristocrație, iar nu tu- 

turor, „precum în dimoeraţie. Căci Domnul Hristos pre 
unii numai aii ales spre slujba evangheliei : „Și se sui în 

„munte (dice Marcu, cap. V, stih. 13), şi chemă la sine 
„pre ceia ce vrea însuşi și veniră cătră el şi făcu 12 ca 
„să fie cu el, şi trimisă pre ei să propoveduiască“. „Și 
când fu la zio chemă ucenicii lui și alegând dintrânșii 
doisprădâce, pre carii şi Apostoli îi numim“ (Luca, cap. 
VI, stih, 13). Drept aceia perind unul din. ceşti doispră- 
ce Apostoli, anume luda. vîazătoriu, cei unsprădăce 
după Înălțarea Mântuitorului la cerkuri aiă' ales altul în lo- 

cul lui spre purtarea deregătorii apostoliceşti, arătănd că. 
nu-i pe lângă toţi creștinii puterea cea. duhovnicească, ci 
numai pre lângă unii, prin al6gere. Și făcând rugăciuni 
„zisără : Tu Dâmne, ştiutâre de inimile tuturor, arată din- 
tru aceşti doi pre unul carele vei alâge să ia sorţul sluj- 
bei aceștia şi a apostoliei dintru carea ati eşit Iuda să 
meargă la locul lui, şi dediră sorţu lor și cădu sorţul 

“pre Mathia, și împreună să rândui cu cei 11 Apostoli 

(Fapt.. Apost. c. 6,8. 4), și evi sai dat cheile împărății 
cerurilr, ai altora fără de Apostoli, şi ati tuturor credin- 
cioșilor s'au zis: „Intru carea pre voi Duhul Sfânt v'aii pus. 

„Episcopi, ca să pașteţi bescrica lui Dumnedeiă carea o 
„ati câştigat pren sângele său“? Au şi Apostolii îmu'țân- 
du-se creştinii și neajungând însași la tâtă slujba n'aii 
încredințat actată slujbă unora numai ?.,Și hirotonisind . 

--„lor preoţi pe la Bescrică rugându-se cu posturi i-aă lă- 
„sat pre ei la Domnul, la carele ai fost crequt“ (Fapt. 
apost, e. 14,stih.22), Aşa ati căpătat şi 'Timoteiu darul 
hirotonii cu carele să să sârguiască îl îndeamaă Sf. Pavel: 

„Nu te lenevi (dice 1 cătră Timotetu, e, IV, stih. 14) de 
cel dintru tine dar, carele s'ai dat ţie pren prorocii cu 
punsrea deasupra a mâinilor preoților“. Lui 'Tit încă a
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rânduit ca să pue preoți: saă arhierât la cetăți: „Pentru 
acela am lăsat pre tine în Crit ca câle ce lipsesc să le 
toemeşti şi să poi la cetăţi preoți, după cum eii ţie am 

rânduit! (cătră Dt, c 1, s. 5). Asemenea sai ţinut a- 

câata prin tâte bestricile şi după mutarea Apostolilor den 
lumea acâsta, pe lângă unii adică numai pănă astă-diati 

fost acea stăpânie, a cărora şir și hronologie, precum a, 
tuturor preste măsura put&rii mâle Yaste a o socoti, așa 
a celor din fcaonâle e6le patriarzeşti a nu o scrie aci faste 
a lipsi de prea mâre folos cetitorii. | 

Hronologia Patriarcilor Romii vechi. 

-- Tm sata de la Hristos. 7) 

1) Sf. Petru. Sf. Lin. Sf. Clet. Sf. Climent ]. 

2) Sf. Anaclet. Sf. Evarist. Sf. Alexandru I Sf. Sicst. |. 
Sf. Telesfor. Sf. Ighin. Sf. Piu IL. Sf. Anicet. Sf, Soter. 
Sf. Eleutir. Sf. Victor |. 

3) Sf. Zefirin. Sf. Calist [. St. Urban I. Sf. Ponţian. 
Șf. Anter. Sf. Fabian. Sf. Cornilie. Novaţian Anti-Papă. 
Sf. Luchie. Sf. Ștefan 1. Sf. Sicstu II. Sf. Dionisie. Sf, 
Felix |. Sf. Eutihian. Sf. Kaiui. Sf. Marcelin.. 

4) Sf. Marcel I. Sf. Evsevie. Sf. Melchiad. St. Selves- 
tru Î. Sf. Mare. Sf. lulie I. Sf. Liberie. Sf. Felix IL. Sf. 
Damas. Ursicin Anti-Papă. Sf. Siricie. Sf. Anastasie I. 

5) S. Inochentie I. S. Zosim. S. Bonifaţie I. Eulalie 
AntiePapă. S. Celestin I. S. Siestu [I[. S. Leo. S. Ilarie. 
S. Simpiicie. $. Felix III. S. Ghelasie |. S. Anastasie Il. | 
S. Simach. Lavrentie Anti-Papă. NE 

6) S. Ormizda. S. Ioan IL. S. Felix IV. S. Bonifaţie II. 
Dioschor Anti Papă. S. loan II. S. Agapit L. S. Silverie. 

?) Catalogul Papilor expusaicea de autor este complect, pentru 
că pe lângă Papii recunoscuţi Petru Maior a adaus şi:pe anti- 

* papi. Să mai c nstată că scrierea acesta a compus'o Petru Maior 
pe timpul Papei Piii al VI-le care a fost ales ca papă la 1173și 
a trăit pănă la 1800 (Veqi scrierea intitulată: Le pouvoir tempo- 
rel des papes jug& par ses oeuvres. Paris 1878).
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S. Vigiie Ş. Pelaghie. 8. Ioan III. s. Benediet 1. S. Pe- 
laghie II. S. Grigorie Dialogul. 

7) Sabinian. Bonifaţie III. S. Bonifaţie IV. S$. Dehsde- 
rit. $. Bonifaţie V. S. Oadrie IL. S. Severin. S. Ioan IV. 
S. Teodor 1. S. Martin |. S. Evghenie |. S. Vitalian. A- 
deodatus. Don |. S$. Agaton. S. Leon II. Benedict II. l6n 

-V. Petru şi Teodor Anti Papă. Conon. “Feodor și Pascbal 
Anti-Papă. S. Serghie I. 

$) Ioan VI. loan VII. Sisinie. Constantin. $. Grigorie - 
II. S. Grigorie III. S. Zaharie. S. Ştefan II. Ș. Steta INI. 
S. Pavel I. Teofilact Anti-Papă. Constantin încă mirean 
fiind Anti-Papă. Filit Monahul Anti Papă. Stefan IV. A- 
drian I. S. Leon III. . - 

9) S. Stefan V. S. Paschal I. Eughenie II. Zinzin An- 
ti-Papă. Valentin. Grigorie IV. Serghie II. S. Leon IV. 
Ioana Papisa. Benedict ITI. Anastasie Anti-Papă. S. Nico- 
nas Î. Adrian II. loan VIII. Marin I. Adrian III. Stefan. 
VI. Formoz. Serghie Anti-Papă. Bonifaţie VI. Stefan VII. 
Roman. Theodor II. Ioan IX. 
10) Benedict IV. Leon V. Christofor. Serghie III. A- 

nastasie III. Land. loan X. Leon VI. Stefan VIII. Ioan 
XI. Leon VIiL. Stefan IX. Marin Il. Agapit IL. loan XII. 
Leon VIII Anti-Papă. Benedict V. loan XIII. Benedict - 

„VI. Don II. Bonifaţie VII Anti-Papă. Benedict VII. Ioan 
XIV. loan XV. loan XVI loan. Anti-Papă. Grigorie V. 
Silvestru II... 

11) loan XVII. Ioan XVIII. Serghie IV. Benedict VIII. 
Grigorie VI Anti-Papă. loan XIX. Benedict al IX. Silves- 
tru şi loan Anti-Papă. Grigorie VI. Climent II. Damas 
II, 8. Leon 1X. Victor II. Stefan X. Benedict X Anti- 
Papă. Niconas II. Alexandru II. Onorie II Anti-Papă. S. 
Grigorie VII. Pe acesta acum l'aă ţipat Germanii din ca- 
'astihul sfinţilor. Climent II Anti-Papă. Victor III. Ur- 
ban -II. Pâschal II. Albert, Teodosie şi Silvestru al III, 
Anti Papi. 

12) Gelasie II. Grigorie VI mai nainte -Mauriciu, An- 
i-Papă. Caliest II. Onorie II. Iuochentie IL. Anaclit II şi 
Victor al VI mai nainte Grigorie Anti Papi. 'Țelestin II. 
Luci Il. Eugenie III. Anastasie IV. Adrian IV. Alexan- 
dru LUI. Victor al IV, mai nainte Octavian ; Paschal III, 
Calist al III și: Inochentie al III Anti. Papi. Luehie III.
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Urban III. Grigorie VIII. Climent al III. 'Ţelestin TIl. 
Inochentie III. - 

13) Oaoriă IIL. Grigorie IX. Pelestin IV, Inochentie i 

IV. Alexandru IV. Urban IV.. Grigorie X. Inochentie V. ' 

- Adrian V. Loan al XX. Nicolae IIL. Martin IV. Onorie . 

IV. Nicolae IV. 'Ţelestin V. Bonifaţie VIII. 

-14)) Cuviosul Benedict XI. Climent V. Ioan al 21 sati 
22, Nicolae V Anti-Papă. Benedict XII. Climent VI. Ino- 
chentie VI. Urban V. Grigorie XI. Urban VI. Climent 
VII Anti-Papă. Benedict al XIII, Climent VIII și Bene- 
dict al XIV Antipapi. Bonifaţie al IX. 

15) Inochentie VII. Grigorie XII. Alexandru V. loan 
al 22 sai 23. Martin V. Eugenie IV. Felix al V, mai 
îrainte Amaden, Anti-Papă. Nicolae V. Calicst UI. Piu 
al Il-le. Pavel II. Sicst IV. Inochentie VIII. Alexandru 
al VI. 

16) Piu III. Iulie Il. Leon X Adrian VI. Oliment VU. 
Pavel All. Iulie al III. Marcel II. Pavel 1V. Piu al IV. 
S. Piu al V. Grigorie XIII. Siest al V. Urban VII. Gri- 
gorie XIV. Inocheniie IX. Climent al VIII. 

17) Leon XI. Pavel V.: Grigorie XV. Urban VIII, Ino- | 
chentie X. Alexandru VII. Ciment IX. Climent X. Ino- - 

- chentie XI. Alexandru VIII. Inochentie XII: Climent XI.. 
'18) Inochentie XIII. Benedict al XIII. Climent XII. | 

Benedict XIV. Climent XIII. Piu al VI-care astă- di tră- 
aşte. 

_Hronologia Patriarcilor Țarigradalui. 8) 

Marele Apostol Andreiti. Stahie. Onisim. Policarp. Plu- - 
tarch. Sedechion. Dioghen. Elevter. Filiz. Athinoghen.. . 
Policarp. Sozoi. Lavrentie. Alipie. Pertinax. Olimpian. 
Marcu. Chiriac. Chistin. 'Tarat Chiti:u. Dometie. Probu. 

După acestea, dacă sati chemat Bizanțul Constantino- 
pol, aii fost cești ce urmează : 

8) Catalogul Patriarhilor Constantinopolului dat de Petru Mator 
merge numai pănă la Ciprian 1,708. Observăm că autorul na 

„trecut între patriarhi pe Toma latinul de la 1204, de sigur pen- 
tru că acesta era. pus de latini, pe când cuprinsese Constantino- 
polul, în a patra Cresciată,. -



ÎI 
Ta suta de la Hristos a patra: -. 

4) Mitrofan I.* Alexandru. Pavel 1. Evsevie ereticul. 
„Pavel adoaoară şi Machidonie I Eresiarhul. Machedonie 

singur. Evdoesie ereticul, Evagrie şi Dimofil ereticul. Di: 
mofil sîngur. Grigorie | 'Theologul. Nectarie. Acesta în- - 
tăi a avut al doilea loc întră patriarşi, carea pănă as- - 
tă. QI se ţine. loan I Hrisostom. - 

5) Arsach'a. Attis. Sisinnie 1. Nestorie eretiarul,. Mazi- 
mian. Proclu. Flavian. Anatolie. Ghenadie I. Acachie. 
Flavita sau Flavian al II. Evfimie. Machidonie II. 

6) '"Pimoteiă. Loan II Cappadochianu, Epifanie. Antim 
erâticul. Menna. Evtichie I. Ioan al III Sholasticul. Ev- 
tichie Il. loan IV Postelnicul. Chiriac. | 

7) Thoma. Serghie I ereticul. Pirr ereticul. Pavel II 
ereticul. Pirr adoaoară. Petru ersticul. Thoma II. I6n V. 
Constantin |. Theodor L. Gheorghie I. Theodor adoavoară. 
Pavel III. Calinic 1. 

$): Chir. loan VI. Gherman |. Anastasie ereticul. Con- 
stantin al II ereticul; Nichita [ ereticul. Pavel IV. Tarasie. 

9) Nichifor 1. Teodot 1 ereticul. Antonie I Vorsodepsa - 
„ ereticul, loan VII. Metodie I. Ignatie. Fotie. Ignatie. ta- 

răș.. Fotie iarăș. Stefan 1. Antonie II Cavlea, Nicolae I 
misticul. 

19) Evtimie 1. Nicolae tars. Stefan. II. Trofin. Teo- 
filact Polievet. Vasilie-l Scamandrin. Antonie III Stu- 
ditu. Nicolae II Hrisovert. Sisinie II. Serghie. 

10) Evstatie. Alexie. Mihail 1 Chirularie.; Constantin al - 
_ IIL Lihudea. loan al VIII Xiflin. Cosma I lerusalimenu. . 
“Evstratie Garida. Nicolas al III Gramatieul. | 

19) Ioan IX leromnemon. Lson Stopea. Mihail al IL. 
Cosma II Aticul. Nicolae IV Muzalon. Teodot II Cliaren. 
Constantin IV. Luca Hrisoberg. Mihail al III Ănpealin. 
Hariton. 'Theodosie. Vasile II Samater. Nichita al JIL. | 
Munthan. Leontie. Dositheiu. „Gheorghe al II Zifilin. I6n 

“al X Camaâteru. 

13) Mihail IV. Antorian. Theodor al II Oupatrenie. 
Maxim -Î. Manit ai II Sarânten. Gherman II. Methudie 
II. Manuil II Haritopul. Arsenie Antorian. Nichifor al] II. 
Arsenie iară. Gherman III. Iosif |. loan XI Bece. Iosif . 
I iară. Grigorie ul Chiprie. Athanasie I. loan XII So- 

 zopolitanu. - -
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14) Athanasie 1 iară. Nifon 1. loan 13 Grico Ghera- 
sim 1. Isihie. loan 14 Aprev. Isidor Vubir. Calist 1, Fi- 
lotheiii. Calist iară. Filotheiu tară. Macarie. Nil. Antonie 
4. Calist 2.. Matheiii. _ 
15) Evthimie. Iosif 2. Mitrofan 2. Grigorie 3 Melisen. 
Ghinnadie 2. Isidor al 2. Ioasaf 1 Cusa. Marcu Xilocarab. 
Simnon Trapezunt. Dionisie 1, Simnon Yar. Rafail 1 Ser- 
bie. Maxim al 2. Nifon 2. Dionisie 1 iara. Maxim 3, Ni- 
fon 2 iară. Ioachim, a 

16) Pahomie 1. Ioachim iară, Pahomie 1 iară. 'Theo- 
lept 1. Ieremia 1. Ioanichie 1. Ieremia 1 Yară. Dionisie 
2. Ioasaf 2. Mitrofan 3. leremie 2 iară. Pahomie 2 ba- 
tista. Theolept 2. Ieremia al 2 atreiaoară. Matheiă 2. Ga. 
priil 1. Theofan. Matheii al 2 iară. NE 

17) Neofit 1. Matheiii al 2-lea a treiaoară. Rafail 2. 
Neofit 1 iară. Timoteii 2, Chiril 1 Lucaris, Grigorie al 
4, Aathim 2. Chiril 1 Lucarisiară. Athanasie 2 Patelar. 
Chiril 1 Lucaris a treiaoară. Chiril 2 Qontoren, Chiril 1 - 
Lucaris a patra -6ră. Neofit al 2. Chiril 1 Lucaris a cin- 
cea 6ră. Chiril 2 Contoren iară. Partenie 1. Partenie 2? 
Cheschin. Ioanichie 2. Partenie 2 Cheschin iară. Ioani- 
chie iară. Chiril al 3 Span. Athanasie 2 Patelar iară. Pai- 
sie. Ioanichie 2'a treia ră. Chiril Span, iară. Paisie, iară. 
Parthenie 3. Gabriil al 2. Parthenie 4 Humhume. Dio- 
nisie 3 Span. Parthenie 4 Humhume iară. Climent. Me- 
thodie 3. Parthenie 4. Humhume a treia 6ră. Dionisie 4 
Muselim. Gherasim 2. Parthenie 4 Humhume a patra 6ră. 
Dionisie 4 Muselim iară. Athanasie 3. Iacob. Dionisie 4 
Muselim a treia 6ră. Parthenie 4 Humhume a cincea ră. 
Iacob, Iară. Dionisie al 4 Muselim a patra ră. lacob a 
treia 6ră. Calinic 2. Neofit 3. Calinic 2 iară. Dionisie al 
4 a cincea 6ră. Calinic 2 a treia 6ră. Gavriil al 3. Neo- 
fit 4. Chiprian. 

Catalogul Patriarșilor de Ja Alexandria. 
Ă Ia suta de.la Hristos. ?) 

1) S. Mare. m. S. Annian. S. Abilie sai Minilie. $, 
Cherdon. a 

2) De şi autorul ga propus a da pănă pe timpul sei catalogele tuturor patriarhatelor, însă din cause că i-a lipsit probabil date precise nu le-aii terminat în manuscriptul sei de odată cu serie-



Bi j 

2) S. Prin sai Efrem. S. Lust. $. Evmenie. S. Marcbhian. 
S. Cheladion. $. Agrippin. S. Iulian. . - | 
_5) 8. Dimitrie. S .Eracla. S. Dionisie. S. Maxim. S$. 
Theona. . e | 

4) S. Petru 1 m- 8. Ahilla. S. Alexandru. S. Athana- 
sie. “+ Grigorie Arianul. + Gheorghie Arianul. Petru al 2. 
+ Luchie Arianul.- Timotheiu. Teofil. | 

5) S. Chiril 1. Diozcor Eresiarhul. S. Proterie m.: Thi- 
motheiu 2. + Thimotheiu. Petru al 3 Mongu. ţ Joan. A- 
thanasie 2. + Isaie. E 3 - 

6) loan 1. loan 2. Dioscor 2. + Asterie. Theodosie m. 
Gaian. Pavel. ţ Zoil. + Apolinarie. Petru 4. ţ Ioan. 
Damian. ţ S. Evloghie. Theodor. + S: I5an Milostivul. 

“CAP. VI %). 

Puttrea, și stăpănirea ce e dată Besriciă asemenea și 
întocma kaste întru toți Apostoli. 

Batăr că alegand Mântuitorul pre cel doispredece Apos- 
„toli, aă vrut şi au hotărât, ca cel mai mare şi mai îuiăă 

rea, ci a lăsat loc alb în manuscript, propunându-şi a-l complecta 
cu timpul, lucru pe care n'a putut al isprăvi. Chiar cu patri. - 
arhii de Alexandria nierge numai pănă la finele seculului al VI-le. 
Despre Patriarhii de Antiohia şi lerusaiim nu se aminteşte de loc, 

19) În capitulul VI, dovedește eruditul istorie şi -teolog că Iisus 
Christos a învestit pe Apostoli cu puteri egale în totul, şi că nici 
o prerogativă de autoritate n'a dat cui-va aparte. Probează tesa sa 
cu Sf. Scriptură şi cu tradiţia bisericâscă sai texte din sf, părinți. : 
De şi Petru Maior studiase la Rpma şi era în formă unit, 'inima 
lui însă, ca şi a lui Sincai şi Barnuţi şi altora dintre bărbaţii 
Transilvaneni români, ce se cultivase în Apus, n'a fost alterată și 
patată de necorectitudine faţă de confrații săi Români de pretu: 

_tindeni, carii ati fost şi ai r&mas Ortodoxi; şi nici mintea lor nu 
se putea forma după calupul doctrinal al Romano-Catolicilor. A- 
„cesta pentru că aceşti bărbaţi Români erudiţi simţa romănește și 
ştia că Unia cu Roma numai bine n'a adus Romănilor în genere, 
ci a băgat, ca alt Sarbe—Diobob-—-intriga, ura şi venitul între 
fraţii de aceași lege, de aceaşi limbă, de aceleași deprinderi şi 
de aceaşi origină. Înţăleagă cei cuminţi de acuma,” că Unia nu- 
mai r&ii ne-aii făcut și că de ea nu s'aii folosit în realitate popo- 
rul, ci numai popimea, ceea ce nu-i corect nici după Dumnedei - 
nici după Omeni. 

—
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întră dânşii să fie Pătru, precum de aciea vom dovedi, 
totuși puterea, stăpănirea și împărăţirea asemenea și în 
tocmai precum lui Petru, aşa și celor-l alţi Apostoli fieş- 
căruia o aii dăruit. Luminat acâsta o arată şi Sf. Scriptură 
şi trădania, sf. părinţi. Ati numai cătră siogur Petru și nu 
cătră toți Apostolii, fără nici o osebire sati deschilinire sai 
dis aceastea : „Dirept acâia mergând învăţaţi t6te limbele, - 

„botezănd pre ei în numele Tatălui şi a Firului şi a Sfân- 
ptului Duh, învăţănd pre ei să ţie tâte căte am p.roncit 
mvoao; şi iată ei cu vol sînt în tâte zilele pănă î în sfăr- 
„șănia veacului, Amin. (Math., e. 28, s. 18%). Câtră toţi,- 
fără osibire s'aă dis: „lată ei trimiţ făgăduinţa Tatălui 

"miei preste voi, Jar vol gădeți în cetatea Ierusalimului | 
| „pănă unde vă veţi îmbrăca cu putere de sus“. (Luca, c. 
»24, s. 49). Aşijderea: „Pace voao, cum ai trimis pre 
„mine Părintele și eii trimiţ pre voi, şi acâsta zicând au 
„suflat, şi qise lor: „Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi lăsa pă- 
„eatele, lasa-se-vor. lor, _ori-cărora veți opri, oprite sînt“ 
(e. 20, s. 21). Ce faci dară tu o omule ostbire întru da- 
rurile dumnezeești, în carele nai vrut a face Hristos ? 
la-ţi ce e al tă şi te du. Ai când era price în Bescrică, 
precum aii fost cea despre obrăzuire şi „despre c câlealalte 
legi a lui Moisi singur Petru sta la judecată și nu şi ceia- 
l-alţi în tocmai cu Petru? Cum să da judecata afară ? cu 
numele lui Petru, părutu-vai mie? Ba, ce, cu numele 
tuturor. „Părutu-s'ai Duhului Sfânt şi noao (Fapt. ap. e. 
15,8. 28)“. Nici a lui Petru numai, ci a tuturor A posto- 
ilor porunci întocmai trăbuiu să să păzască : „Şi dacă 
„mergea pren cetăți le da învăţătură lor să păzască. po- 
„runcile câle rănduite de Apostoli şi de bătrănii cei din 

- „lerusalim (Fup. apost, c. 16, s. 4%). Şi cătră Soloneni 
0. 3, 8. 4: „Nădăjduim întru Domnul că cele ce porun- 
cim voao şi le faceţi şi le veți face“. Au singur Petru ca- 
nonea şi pedepsea? Ai nu şi ceialalți fără osebire ? Precum 
St. Pavel pre curvariul cel vestit, câtră Corintâni, e. 5, 
s. 5.:8, « Chiprian de la “Gartaghen în cartea cea despre



= 
Împreunarea Bestricii, zice : „Tuturor Apostolilor după 

„învierea -sa în tocmai putâre le dă. Acâsta era, vezi 

„bine, şi ceialalți Apostoli ce aii fost cu Petru, împodobiţi 

„cu același împărtășire şi a cinstii şi a puterii“. lar sf. 

Ambrosie, episcopul Mediolanului în Italia şi ucenicul ma 

relui Vasilie, în cartea a II despre Duhul Sânt, dice: „Un 

„dar strălucea. întru aceştea, pre carii un Duh i-aii fost 

„ales. Nici Pavel ma: jos de cât Petru, macar că-l te- 

„melia Bestricii, şi acest înţălept arhielăditoriă, ştiind. în - 

„temeia urmele credătoarelor popâre. Nici Pavel ziseiu, 

_ „mevreadnie de soborul Apostolilor, cu cel dintăiu întoema 

„şi ninărui al doilea. Pentru că cine nu se ştie neasea- 

„minea să face întocmat. S. Chiril de la Alexandria în 

cartea 12 a tălcuirei Evangheliului de la loan, încă forte 

frumos şi răşchirat despre aceastea, cuvintează întratâta, 

cât mărturia lui singură îndestulată ar fi ca să astupe, 

gurile împrotivnicilor : „Răspunde-mi, zice, că puterea 

„Duhului la toţi ai trecut şi sfârșitul dătătoriului ati pli- 

„nit. [ar aii dat Hristos nu unora deosebi, ci tuturor uce- 

_„Dicilor. Drept acâia o- iati, batăr că unit nu era de față, 

„eu a dătătoriului dărnicie, nefiind sîngur la cei de faţă 

„ „eontenită, ce în tâtă câta sfinţilor Apostoli treefad“. 

“CAP. VIL n). 

Sa răsipesc cele ce împrotiva aceștiă învățătură aruncă 
Jtalzaniă. 

- Ttalianii vând și -prea. cu asupra pohtind să înalțe pre 

Papa deasupra Besricii şi a soborului şi să supue supt 

picidrele lui pre toți Episcopii, Mitropoliţii şi Patriarcii 

1) Autorul desvoltă abuzurile săvîrşite de Biserica Romei pro- 

venite din puterea papală lumâscă, și aduce dovezi istorice. Apoi 

destâşură argumentele Romano-Catolicilor pe care să baseză ei, 

sprijinind superioritatea Papei faţă de toţi Apostolii şi puterea sa 

lumeseă. Acâsta o face Pet eresiiipscop de a combate cu probe 

seri pturistice și istorice sr eshafaT Ra pe Biserica lui Christos, 

- | - RAE UNIVERSITARI.) 2, 
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întratâta, căt fără de Papa nemica să nu plătească, nică 
Arhiereii, nici Soborul a tâts lumea ; ci de şi n'aii ceva 
putere tâtă de la Papa, să se înțeleagă împrumutată, ca- 
pătată şi cerşită ; el să o lârgiască acea putâre căt va 
vrea și să-o0 strămpteze căt i se va părea, şi să o rădice 
sai despre o parte saii de tot, când va sovoti. El-sîngur. 
să fie în Bescrică adevărat stăpăn, şi poruăcitor, precum 
preoților aşa şi mirenilor, el sîngur, iar nu Soborul să să 
creadă a dogmelor _nesmăntnie tăleu'toriu și hotârâtorlu. 

„Ba el nu numai în Bestrică ci şi în cetate monarh ca și 
crail şi împărații să-i fie lui supuși ;-el pe care va vrea 
să-l pue jos den tronul cel împărătesc, carea ati şi făcut'o - 
şi pe care va vrea să-l înalțe la acelaş, precum ai înalțat - 
pe Pippin al Frăneilor și cui i se va părea ţările să i le 
împarță. Acestea ziselu, vrând Italianii că ceialalți latini, 
precum sînt mai ales Frăncii şi Nemţii şi acestea şi ceale- 
lalte înciri acum le defaimă și le lăpadă den tâte laturile, 
unghiurile şi crăpăturile pământului (şi) să nevoesc a cerea 
dovediri. Dar cea ma! mare proptea ati aflat întru acesta, 
că Papa iaste următoriu scaonului Sfântului Petru. De 

_uade dupre firea urmării zic, că ori-ce putere ai avut 
Sfântul Petru tâtă întreagă trăbue să s5 dea Papii, și în- | 
tru t6te precum ati fost Sf. Petru așa și Papa desăvărşit 
Yaste. Drept aceia fără măsură înalță pre Sf. Petru şi prea 
cu asupră măresc puterea lui și osebirea de oeialalț; 
Apostoli, nu pentru ca să laude pe Sf. Petru, ci ca apoi 
să aibă de unde tragecu viclenie înalţarea, vâlfa, tiful şi 
monarhia Papil cea de liniște şi de dragoste stricătâre. Pun 
dară înainte: A | 

a) „Tu eşti Petru și pre acestă piatră voiă zidi Bestrica 
mea și porţile iadului nu o vor birui prea. ea“ (Math. e. 
16. s. 18). Dintru acâstea cuvinte a sfintel Evanghelii cu- 
leg Italianii cum că precum piatră taste fundamentul Şi 
temelu(l) căsir, aşa şi Sf. Petru sîngur iaste fundament Şi 
temelu nemișcat și neclătit 4 credinţii şi a bisericii într'a- 
tâta, cât a lui să fie diregătoria și putârea, și pre Apostoli
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” în credință, în cucernicie și în diregătorie să-i ție, dă-i p6- 
văţuiască, să-i întărească şi ori în ce ar greşi să-l în- 
drpâte. 'Tâtă credința de la dânsul aşa să atârne, căt fâră 
dănsul nemica să nu plătească tâtă bisârica lui Hristos, 
nici nesmântnire să nu fie. - 

Fiind ca tâtă îndoiala şi încălcitura întru acâstă price 
este pricinuită de înțălesul cuvântului acestuia (Piatra), 

mai nainte de-a răspunde la ceale ce aruncă Italiani, s5 
cuvine să vedem ce însemnează întru acest loc acel cu- 

vânt, Piatră. Multe. înțelesuri acestui cuvânt aii scornit 

„unii și aluii, dar de vom lua sama la ceale ce Sfinţii Pă- 
rinţi tălcuesc de obște despre dănsul, aflăm că prin piatră 

nu să înțâ'€ge altă, fără numai “mărturisirea, credinţii ce 
o aii făcut Sf. Petru despre Domnul Hristos, zicând: „Tu 

eşti Hristos Firul lui Dumnedeă celui viă“- Pentru acâia, 
ati adaos „şi ei zicţie, tu ești Petru şi pre acâstă piatră 
voiu zidi bestrica, adică pre credinţa mărturisirii (loan 
Gură de aur în Omilia 54 a tăleului Evanghelii de la Ma- 
thexu). Celelalte mărturii din Sf. Pariuţi, de vei vrea le poți 
vedea, la Ballerina, carele totuşi răi să folosaște cu dân- 
sele. După ce am hotărât înțalesul cuvântului piatra, fără 
greotate cunbştem, că nimic nu se pâte cul&ge den locul 
acela al sfintei Evanghelii pentru monarhia sai osăbirea 
putârii Sfântului Petru de la câia ce aste a celorlalţi 
Apostoli. Câci de at făgăduit Domnul Hristos lui Petru, 
că pre mărturisirea lui va zidi besdrica ; acea vrednicie sat 
dat și celorialți Apostol, zicând: „Dirept a.6ia m rgând 
învăţaţi t6re limbele“; dar aă poroncit Hristos tuturor A- 
postolilor să, înveaţe_ şi să propoveduiască credința, ai 

poruncit dară să mărturisască cum că Hristos taste Fiiul 
lut Dumnegeu celui viă, creând drept actia limbile măr- 
turisirii Apostolilor să zidea Bestrica pre acea mărturisire, 
Nu iaste dară numai Sf, Petru piatră, ce și cel-l-alți A- 

-postoli, precum să mărturisiaşte în Epistolia cătră E- 
„festni, cap. II: „Zidiţi fiind pre temelia Apostolilor şi a 
„prorocilor, fiind în capul unghiului sîngar Hristos lisus,
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„întru carele tâta zidirea, împreună alcătuindu se orâşte 
„spre Bestrică sfântă tatru Domnul, întru care şi voi îm- 

„preună vă zidiţi spre lăcaş lui Dumneceu cu Duhul“; și 
la Apoealips, cap. 20, s. 14: ,... și zidiul cetăţii având 
temelii 12 și într'ânsele numele "celor 12 Apostol al mie- 
lului“. Stântal Ioan Gură de aur încă chiamă pe loan 
Evanghelistul stălp tuturor Bessricilor : „Acela fiul tune-: 
„tului, fubitul lui Hristos, stalpul tuturor Bescricilor ce 
„stat în lume, care chiaele ceriului le are. Omilia 1, în 
tălcul lui loan. Evanghelistul“, Așa dară când Hristos au 
numit pre Sfântul Petru piatră nu iati făgăduit nici o 
putâre mai mare de căt cum au dat apoi celorlalți A- 
postoli. Nici nu aste întru mărturisirea credinţii nici o 
deschilinire sai osebire întră Sfântul Petru şi întră ceilalți 
Apostoli, fâră numai căt Sfântul Petru întăla dată at în- 
ceput a propovedui după pogortrea Duhului Sfânt, la Fap. 
apost. c. [], şi pâte ca, doară acestă zidire aii -înțălea Dom- 
nul Hristos când au zis: „Și pe Piatra acesta volu zidi 
Bescrica, că atunci prin pro(po)vedania; lui Petru aă început 

„a se zidi Bescrica întorcându-se la credință trei mii desu- 
flete. „Piatră să zice pentru că întătu neamurilor ati pus 
temeliele credinţii;“ sf. Augustin în cuvântul despre cate- 
dra, lui Petru. Carele înțăles de-l vei priimi, bine vezi 
că nici o putâre asupra Apostolilor, pici monarhie n'ati 
căpătat Sf. Petru cănd ai fost numit Piatră: Câ a vorbi 
întălu de căt alţii nu iaste a avea mai mare putere de 
căt alții, nici a avăa pe alţii supuși sieși. Totuşi n'ati fost 
puţinel dar, nici micşorată cinste când ai învrednicit 
Petru întălu a mărturisi pre Hristos, 

CAP. VII. 12). 

„Și voii da ţie cheile împărații cerurilor gi_orl-ce vei 
>= 

13; In capitolul VIII dovedește că „puterea cheilor, adică de a 
Yerta şi ţine păcatele credincioşilor, saii de a pedepsi și aforisi este 
dată absolut şi în măsură egala tuturor Apostolilor şi nu numai 
lui Petru. Christos n'a înființat Monarhie în Biserica sa,
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lega pre pământ, f-va legat şi în cerluri, şi -ork-ce vel des- 
lega pre pământ, fi-va deslegat şi în cerluri“. 

Adevărat nu tăgăduim, i Sati făgăduit Sfântului Petru 
cheile împărății cerurilor şi. putere de-a  deslega de păca- 
te, şi a lega sai a pedepsi. Dar ian să vedem &re când 

„ati fost şa dat, numai lui Petra singur, ai şi celorlalți 
Apostoli asemenea şi întocma acea mare și minunată pu- 
tre s'aii dăruit?. Ba tuturor întoema, că nu lui Petru sîn- 

gur, ci tuturor gralaşte Hristos: „Luaţi Duh Sfânt, cărora 
veţi lăsa păcatele, lăsa-se-vor-lor, Ori-cărora veţi opri, oprite 

sînt“. Şi 6re cătră cine se zicea cuvintele acâsta: „Ade- 
văr grăesc voao, ori câte veţi lega pre pământ, fi-vor le- 
gate în cerlu, şi ori câte veți deslega pre pământ fi-vor 
deslegate în ceriu (Mat. c. 18, s. 18“). Aă cătră sîngur 

“Petru sai zis? Ba, ce voao, adică la tâtă câta avosto- 

lească. Ba'şi câle ce sati zis 'cătră Petru despre chiei, . 

cătră toţi în pers6na lui zice sf. Augustin că sai zis: 

„Besdrica dară carea să întemeiază în Hristos chieile îm” 

„părăţi cerurilor de la el aii luat în Petru, adică pute- 
„rea, de-a lega şi a deilega păcatele“. „Petru că aceşti! Be- 

„strici cheile împârăţii cerurilor vaii dat când saă dat. 
„lui Petru şi când să zice lui, cătră toți să zice paşte oile“, 

„Că cheile acestea nu un om, ci uniciunea Bestricii le-ai 

„luat... căci ca să cundşteți că Besâsica ai luat cheile îm- - 
- „părăţii ceriurilor ati zis întralt loc, că Domnul zice tutu- 
„ror Apostolilor săi: Luaţi Duh Sfânt, şi îndată, de veţi 

„lăsa păcatele, lasa-se vor lor, de le veţi ţinea, ţinea-se-vor. 

„Acestea de ehiei să ţii“. | i | 

_OAP.IX. 2) 

- „Simone a lui Ioana, tubește-mă mai mult de căt aceștia, 

12) In capitalui IX, autorul expune pe larg argumente! e scriptu- 
ristice şi ale tradiţiei Bisericei prin care probeză până la convingere 
că nu i s'a dat lui Petru nici un drept exclusiv între Apostoli 

- mai mare, şi'că frasele : „paşte oile mele şi iubeşte-mă mal mult de
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zice lui. Adevărat Dâmne, tu ştii, că te Iubesc. În zice lui: 
” Paşte mielugeii miel, paște oile mâle“. (Ioan c. 21. s. 18)-Cu 

acest loc a Sfintei Scripturi să înfălesc tare Italianii şi a 

tăta în dănsul bizuială să, în căt numai a-l zice şi a-l 
spune fară împotriva n6stră își nălucesc a fi biruinţă. 
Căci, zic ei, că zicând Domnul lui Petru, paşte oile mele; 
de odată l-ati rănduit dascal, poruneitor, păstor şi povăţui- 
toriu de obşte a t6tă lumea pe sub s6re. Şi fiind că fară 
hotărâre zice: Paşte oile mele, să înţelege şi Apostolii a 
fi supuşi lui Petru şi a avea lipsă de păstoria, povăţuirea 
lui şi de îndreptarea lui, să facă cu dânşii ce va vrea, În- 
tratăta, căt de i să va părea şi pu'Grea apostolicească, ce 
Hristoa le-a fost dat, să o pâtă lua de la dânșii şi să-l 
lipsască şi să-i lapede den apostolie şi den împăraţirea ce 

Hristos le-aă dat preste tâtă lumea, şi aşa aceştea, ca să 

înalță pe Papa, fac pe toți Apostolii nimica. Insă ca să nu 
gândeşti cum-va că doară acestea sînt clevetire și ocări de 
la mine asupra Italianilor, ceteţule bune! TŢi-oi aduce îna- 
inte nu câle ce am auzit însuși cu urâchile mâle de 
la dănşii, petrecând nu puţină vreme cu dânşii, tocma a- 
colo unde să văd a fi ceva, nu ţi-oi aduce acâstea, ce 

cele ce scrie cel mai vestit întră tăleuitorii Italiani. Cor- 
nilie a Lapide, carele la tălcul cuvintelor paşte oile mâle; 
aşa grăiaşte: „Dintru acest loc dară chiar iaste, cum că. 
„Sf. Petru şi următorii lui, Arhiereul de la Roma, iaste 
peap și mai mare Bescricii, şi toți credincioşii, încă şi E- 
„pi copii şi Patriareii şi Apostolii lui sînt supuși, şi de la 
„el trăbue să să pască şi să se povăţuiască. Apostolii cela. 
lalţi dară, fiind că era oile lui Hristos, pentru aceia sînt 
„gi lui Petru as6menea or. Drept aceia, trăbuia Petru pe 
„dânșii a-l chivernisi și de iar greşi unde-va a-i îndrepta, 

cât aceştia“ să raportă la reabilitarea în apostolata lui Petru, de 
unde căduse prin întreita lepădare. Ne mai raportă Petru Maior 
că spune cele ce aii augit însăși cu urechele sale de la dânși 
petrecând nu puţină vreme cu dânşi, tocmai! acolo, unde se văd 
a fi ceva...,
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„pricinile lor a le aşăza, şi de tot a-i povăţui“. "Mari a- 
devărat şi necuvi6se ocări asupra Apostolilor sînt acâatea, 
ce acest Tezuit aici ati grămădit. Dar ascultă încă ce gră- 
laşte despre putGrea Apostolilor la tăleul cuvintelor aces- 
tea : "Tu ești Petru ? Ascultă ziseiu şi vedi în câtă nesoco- 

- teală şi în adâncime de nepricepere cade cela ce lăsându-să - 
să-l domnească patima să înstreinâză de tălcurile şi favă- 
ţăturile sfinţilor Părinţi. „Acelaşi putâre, zice, să dă Apos- 
„tolilor de la Hristos preste t6tă lumea carea să da aci lui . 
„Petru sîngur, ca să să însâmneaze cum că el Iaste întru 

„a6ată putere - cel mai întăiu şi mai mare, ea “pe ceia- 

„l-alți Apostoli, ea pre cei supuşi și grijii lui încredin- 

„taţi întru aceia si-i vâtă, şi uneori să-i și trăbuiască 

„ehivernisi, strâmpta, îndrepta, . ba înca acelaşi de-ar fi - 

„de lipsă, de la danşii a o lua şi de dânsa a-i lipsi“. 
O Heistâsa! de. vom crede neînțălepției omului acestula, 

căt de mutâtâre, jucătâre şi nestatornică putâre -ai dat A- 
postolilor tăi şi păstorilor a tâtă lumea. O maică Biserică ! 
de ne vom da după înțalesurile, cum ne înveţi, că câle ce 

__aă învăţat sfinți Apostoli sînt fara îndoială ? Căci de-ai 
putut Apostolii greşi aşa tare, căt sf. Petru să pâtă şi să 
trăbuescă încă a le lua puterea și a-i lisi de păstornicie 
şi de apostolie, cum epistoliile lor, cum evangheliele lor 

- vor fi nesmâninice ? P6ts dâră prin aprobaţia şi judecata 

lui Petru ? Dar de e acâata adevărată, cine va întări E- 

vanghelia lui loan, carea sau scris după răstignirea și 

mârtea lui Petru? Fă-te Dâmne ajutător noao şi nu lăsa 

“să să vesitaca unele blăstâmuri ca acâstea. în Bestrica ta 

ci mute să s5 facă gurile câle -ce grăesc asupra Aposto- 

lilor tă. 
„ Adevărat ati rănduit Domnul Hristos pre Petru păstor 

şi povăţuitor a tâtă lumea și griji! lui aă încredințat pre 

toți credincioşii, Dar şi pe cela l-alţi Apostoli cu aceiași 

vrednicie în tocmai i-ati împodobit, cât în nemica nu se 

afla mai slabi sai mai jos de cât Sf. Petru. Și el sînt 

dascali a tâtă lumea. : »Mergend învăţaţi tâte limbile“.



(Mat. c. 28, s. 18). Şi ei sînt păstori, căcii ati pus Duhul 
Sfânt socotitori -ca si pască Bosârica lui Dumnedeu (Fap. 
Apost. e. 20, s. 21). Şi er sînt poruncitori (Fap. Ap. e: 
16, s. 4). Şi lor li faste încredințată grija tuturor oilor şi 
a tâte Bassricilor (II căt. Corint. e. 11, a. 28). Fâră de 
cele denafară, zis'o Pavel de sine, năvălire asupra : med în 
tâte zilele şi grijă de: tâte Bestricile. i - 

Drept aceala când ati zis- Hristos cătră Petru, paşte 
„oile mâle, n'ati zis să pască Petru și pe Apostoli, că A- 
postolii nu sînt of, ci precum mai sus ati adeverit şi ei sînt 

_ dascali şi păstori în tâtă lumea, fără hotărtre şi fară măr- | 
ginire ca şi Petru. Apoi arată vreo pildă să fi păscut, 
să fi învăţat, să fi îndreptat sf. Petru pre Apostol? iară. 
ei îl voiii arăta că pe Petru l-ati îndreptat Pavel, precum 
însuși Pavel mărturiseşte cătră Galateni. e. 2 sih 11: „Când 
ati venit Petru în Antiohia în față-i stătr-i împrotivă că i 
vredoic de hulit era. Iar când-am vădut că nu umbă di- 
rept cătră adevărul Evangheliei, ziseiu lui Petru înaintea, 
tuturor: Dacă tu Judeii fiind, trăeşti ca etnicii, jar nu 
ca Judeil, pentru ce sileşti pre etnici să „trăâscă ca Ju- 
deii ? (sh. 14). 

Dar în ce chip să păstoriască Petru (zică Maxim Pelo- 
ponisianul, pentru începătoria Papii, c. 11). „Pre-păstorii 
carii și el acestași lucru aii luat de la Domnul să păsto- 
r6scă tâtă lumea. Nu zic cuvintele Domnului „paste pre 
pâstori“, ci pre miel “ şi pre oi ; iar Apostolii nu sînt nici 
miei, nici of. Jar -pâte că veți zice, dară cum nu sînt A- 
postalil miei și of, când Hristos le zice: Iată ei vă trimiţ 
pre vol ca pre nişte ol pren mijlocul lupilor. Nu zicem că 
Apostolii nu sînt oi, ci zicem că sînt cătră Hristos ca 

„nişte oi, Iară nu cătră Petru. Căci după cuvântul acela al: 
lui Hristos şi Petru Iaste '6ie, de vrâme ce ati fost și el 
atuncea când ai zis Hristos cuvântul acesta, împreună cu . 
cei-l-alți Apostoli. Și pentru căci s'a trimes și el împreună 
cu cela;l-alţi ca o 6ie în mijlocul lupilor. Deci cătră 
Hristos carele taste păstorul cel adevărat, Apostolii ș și Petru
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singur, toți sînt oi. lar cătră cela- l-alt norod ei sînt păs- 
tori, Iar norodul sînt oi, pre carele ai zis Domnul să le 
pască Petru, iar nu pre Apostoli. Şi nu numai lui Petru 
ai poruncit Hristos să-i . pască oile lui, ci şi celor-l-alți A- 
„postoli tituror asemenea cu Petru“. Sf. Ambrosie în car- 
tea II despre vrednicia preoţiei, cap. II zice: „Sai pof-: 
torit de trei ori de la Domnul: Paşte oile mele; ; gi care 
OI, carea, turmă atunci fericitul Petru asi piimit ? Dar şi ca 
noi acâlea le-ai primit ș şi eu dănsul acelea noi le-am primit 
tâte“. Dintru acâstea, (a) acestui Sf. Părinte cuvinte doao 
lucruri culegem, care de iuare aminte sînt vrednice. U- 
nul, că Apostolij nig! cum nu se socotesc întră oile acelea, 
ce Hristos lui Petru, ca, să le pască, le-ai încredințat. Că 

„zice Sfântul, că acâlea oi le-aă primit Petru şi acelea ca 
să le pască isa dat, care și acum le primesc Episcopil. 

"Ivsă Episcopii nu primese pre Apostoli, ci pre cei mai de 
jos. Apostolii dară nu sînt ol lui Petru, ci împreună slugi 
Evanghelii. Altul, că nu numai lui Petru, ci şi celor-lajţi 
Apostoli şi urmatorilor lor să înțeleg a fi zise acâlea cu- 
vinte : “Paşte oile mâle, macar că numai cu Petru vorbea 
atuncea Hristos; precum și sf. Augustin, Episcopul Ipo- 
nului în Africa, cuvântă în locul mai sus la cap. 8 adus: 
„Şi când se zice lui Petru, cătră toți se zice paşte oile“. 
Sf. loan gură de aur aşa cuvântă: „Lubegte-mă pre mine 
Petre. paşte oile mâle, carea nu numai cătră Petiu sai 
zis, dar şi cătră fieşte-carele diătru noi, cărora, cât de mică 
tirmă, a fi încredințată se vede“. Ință!6ge dară aceia sfân- 

„tul că: cuvintele acâlea, paşte oile mâle întăi, şi mai ales 
să îoţeleg despre preoţi, adică despre Episcopi, Apostol, 
nu d6ră lui Petru sîogur sau zis acâlea, ci întoema tutu- 

„_ror.. Sf. Vasile cel mare în orândulala 22 : „Acâsta însuși 
Hristos ne'nvaţă, earele pre Petru Vaii pus după sine păs- 
toriu bescricii sale. Petre Iubeşte-mă, mai mult de câta- 
ceșiia. Paşte oile mele. Şi afara de acela tuturor de aci 
înainte, pastorilor şi dascalilor același putere le-ai dati. | 

Dar an6sta însă bine să însemnezi, iubitoriule de adevăr



cetețule! Că tocma de sar înțălge şi numai pentru Petru 
„cuvintele acclea, paşte oile, şi însămnăze macar ce putere 

are cuvântul acela (paşte); ma! mare putere nici cum nu va 
însemna de cât cuvintele acâlea:. „Precum w'aii trimis 
pre mine 'Tatăi şi cui trimiţ pre voit. şi: „Mergând în- 
văţaţi t6te limbele“, şi altele ce sai zis de toţi Apostolii 
în toema. Ai mai mult va fi a paşte oile decâta învăţa 
ttă lumea, de cât a fi trimis spre povățuirea lumei, în . 
toema precum aii fost trimis de la Tatăl Hristos? 

Dar prin cuvintele acâlea.: paşte oile mâle,_ n'ati vrât 
Hristos (zic protivnicii) a face pre Petru ma! mare şi mal 
puternice de cât ceia] alţi. Cum numai lui Petru acu vor- 
bâşte Hristos, fiind toți Apostolii de faţa. Și pentru ce cu 
atâta grija îl întreabă, iubeşte-mă mai mult de cât aceg- 
tea, adecă de cât ceia-l-alţi Apostoli? Adevărat (zic ei) nu 
l-aă întrebat de flori de mur acâstea, ei îi sămm că după” 
trepta dragostii cei mai mari a lui Petru ai vrut Hristos 
și mal mult pe Petru a-l face. Mie nu-mi-i voia la acâstea 
nimica să răspund, căci răspunde Sfâatul Chiril Patriar- 
hul de la Alexandria, care la tăleul cuvintelor Evanghelii 
mai sus pomenite așa grăfaşte: „Pentru ce, va într-ba 
neştine, numai pre Simon îl întrebă, sati ce e acela, paste 
oile mâle ? Răspundem, pre neputinelos acuma îl însănă- 
toşiză gi întreită mărturisire în locul cei întreite lăpădari | 
pohtâşte, acâsta cela împrotivă punându-se și greşalele 
cu îndreptarea răsplătindu- se, Căci ce nau gr zit cu cu- 
vântul și întru acâia numai puterea și pricina gresălei, 
întru același chip trăbue să să arte. Iar îl înveba 6re, 
Jubeşte mai mult de cât alții. Căci fiind că mai mare 
milă ai avut de la Domnul și eu mână mai darnică a 
căpătat eutarea păcatului, ai nu mai mare lubire de cât 
alții întru: sine culegenă, fârte cu mare bună voire făcăto- 
riului ds bine al săi va răsplăti? Caci, că pentru frica 
jidovilor şi a ostașilor, carii venise să prindă pe lisus şi 
cu gr6znică mârte li se lăuda, în fugă s'aii întors ucenicii, 
Yaste deobște lor tuturor; dar deosebi greşală a fost a lui
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Petru, că Sau i lepădat de trei ori. Drept aceia, ca cel 
ce mai multă ertare de cât it alții ati căpătat, pentru acâia 
se într6bă ca să spue 6re iubeşte mai mult? Că după a 
Mântuitoriului zisă, cui mai mult să tartă mai mult iu- 

bâşte. .. Drept acâia prin întreită a fericitului Petru 
mărturisire(a) păcatului cel cu întreită lucrare făcut să5 şterge, 

Dinatru uceia apoi ce zice Domnul, paşte mieii mei, să so- 
cotEşte a fi înoirea apostolii ce i g'aii dat, carea întv'atâta 
“dezlgă ocara gregalelor şi năcazurile neputinții omeneşti 
le piârgea, 

Nu e dară pentru ce în întrebarea cea de trei eri să 
cercăm misteriuri gi lucruri ascunse. -De trei ori St. Petru 

vai lăpădat de Hristos, de treio:i îl întrebă iubâști-mă, 
lotrebarea cea de tref-misteriuri (cântă bestrica în Mineiu 

pe lunie 29 la Vecernie) ac6sta Petre iubeşti-mă, lăpâda- 
rea. cea de trei ori Hristoso aii îndreptat. lară îl întrebă 

ubeşti-mă mai mult de cât aceştea, că trăhuea, “Petru ma! 

de cât ceta-lalţi- să iubâscă pre Hristos, fiind-că cui i se 

_Yartă mai mult. mai mult iubeşte, şi lui Petru mai mare 

păcat i sai ertat de cât celor-l-alţi, cari! la patima lui 

Hristos--aumai cât ui fugit, iar de dănsul nu sau lepă- 

dat, precum sati lăpădat Petru. [ zice iarăși, paşte oil€ 

mâle. că fiind ca Petru se lapădase de Hristos nu fără 

„pricină să putea şi el t6me să nu fi căqut din vrednicia, 

apostolii ; și edia-l-alţi Apostoli si să îndoiască şi doară 

învinovăţască ; după cela ce ai zis Hristos la Math. c. 

"10 „carele să va lăpăda de mine înaintea 6menilor, mă 

voiu lăpăda și eu de dânsul“. Pentru acâia că nici el să 

nu să mai t6mă, nici cer-l-alți să nu să îndoiască, după ce 

înaintea tuturor ati mărturisit, că-i pare răi de fapta, ce ati 

lucrat, şi că tubâşte pe Hristos, iarăși înaintea tuturor îi 

înoiaşte apostolia, şi-l vestește Apostol adevărat, zicându-i : 

Paşte mieii misi, paşte oile mâle: 

CAP. X.. 

Şi a zis Domnul : „Sim6ne, Sim6ne, iată satana vai ce-
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rut pre vo! să vă cearnă ca grăul, fară e m'am rugat 
pentru tine să nu să împuținâze credinţa ta, și tu. 6re când 
înturnându-te întărește fraţii tăi“ (Luca, e, 22at, 31 ). 

Toţi tâleuitorii întru acesta una înţăleg, cum că Dorinul 
Hristos vorbeşte aci despre întârcerea lui Petru de -la pă- 
catul cel mare, cu carele de trei oră g'ati lăpădat de Hris- 
los şi despre vremea când. Apostolii la patima Mântuito- 
Hiului mare ispită ai avut. Şi acesta se vede şi din ur- 
marea Evanghelii, că îndată zisă Petru : „Dâmne cu tine 
gata sînt și în temniță şi la mârte a mârge ; iar el ati 
zis : zic ţie Petre, nu va cânta astă-di cocoşul pănă nu te 
vei lăpăda de trei ori de mine, cum că nu știi“, Doao lu- 
eruri den locul acesta trag Italiani! pentru Papa. _Intăi că. 
el Xaste nesmântnic, căci iaste următor scaunului Sf. Petru. - 
și numai pentru Petru sai rugat Hristos să nu împuţioeză 
credința lui ; drept aceia, nici a lux Pâtru, nici a următo- 
rilor lui credință nu putea să scadă, fiind că rugăciunea 
lui Hristos nu pâte fi deșartă şi fară lucrare. A doao, a 
Papei deregătorie taste pe Geta-l-alţi Arhierei, și tâtă Be 
scrica întru credinţă fară smântnicie ai întărit a povăţui 
şi ao îndrepta, căci lui Petru s'a zis: „Şi tu 6re când . 
înturnându-te întărâşte fraţii tăi“; adică pre Apostolii „carii 
(zice Cornelie, tălcuitoriul Italianilor) nu. fară ocară ai 
adevărat, că pleava a zburat şi: credinta ati pierdut la. 

„patima lui Hristos“, macar că nu. aflăm pre nici unul 
dintră Apostoli să să fi lăpădat de Hristos afară de Petru. 

Nu mi-i voia mult să mă pricese, chiar şi ugor iaste înţă- 
„„ leul acesiui(a) loc al Evanghelii, numai! fără patimă şi fără 

cuget pământesc să-l ceteşt şi să-l cumpăneşti. Domnul 
Hristos mai nainte ati văzut cum la patima sfinții sale, 

diavolul, vrăjmaşul neamului omenesc pre 'Apostoli va is- 
piti și ca grâul îi va cârne, și acâstă încă cu ochi proroceşti, 

„a văzut că Petru sîngur să va lepăda de sfinția sa, pre- . . 
cum şi vestește: „zic ţie Petre, nu va, cânta astă-di coco- 
șul pănă nu te vei lăpăda de trei ori. de mine. Și macar 
că era așa greii să păcătulască înprotiva învăţătoriului,
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totuși, zice Mântuitorul. « ca să va milostivi spre dănsul şi 
_mu-i va lăsa pe toţi să piae, ci arăși îi va ridica. „Iară 

eti m'am rugat pentru tine să nu împuţineze credința ta“. 

Insă fiind că tu pănă acuma de cât toţi te-ai arătat mai 
cu mare râvnă spre mine, nu puţinel vrei să sminteşti pre 

fraţii tăi, prin lepădarea ta de mine. Deci întorcându-te . 
de la greşala lepădărei ridică acâstă scandelă și smintâlă | 

"gi întârce pre fraţii t&i la părerea cea bună, ce mai nainte 
ati avut despre tine şi cu pilda cea bună pre toți îi întă- 
r6şte : „Și tu 6re când înturnându-te întăreşte fraţii tăi“. 

"Si adevărat l-ati şi întărit, căci „numai de -cât cântă co- 

coşul, şi'şi adusă aminte Petru de cuvânţul lui Hristos cela 
ce-l zisăsă lui, „că mât naint2 de cântatul cocoșului de trei 

oră te vei lepăda d= mine, şi eşind afară plângea cu amar“. 

(Mat. c. 26). Şi.arătă pocăință prin care na puţini sati 
zidit și saă întărit cel ce aă-vădut ati auzit acesta. Şi de 

multe alte ori ai întărit pre frați, arătându-și Yarăși râvna 

cea mai denainte spre, Hriatos mai ales, când: întrebându- l 

lisus : - „Petre iubeşti- măi, aul răspuns : »Dâmne ştii că te 

iubesc“ (loan e. 21), Dar să auzim, ce învață despre a- 

_c&stea loan gură de aur în vordva 52, Evanghelia de la. 

 Matheiu: „lară cum că pentru actia Vai lăsat, ea după 

-_acâia, să-l îndrepte, ascultă ce zice: „lar ei m'am rugat 

pentru tine ca să nu împuţineze credința ta. Căci acâsta 

aii zis'o ca mai tare să-l atingă şi să arâte” că căderea lui 

Iaste mal rea de cât a celor-l-alţi şi de mai mare ajutor! 

are lipsă, caci îndoită greșala era, şi că sati pus împro- 

tivă şi că Sai socotita fi mai mult de cât alţii, a treia 

mai grea aste că aii gândit a fi de la sine tot. Acestea 

ca să le vindece ai lăsat să să întâmple cădârea, pentru 

acâia lăsând pe cela-l-alţi, cătră d6asul vorbeşte : „Simâne, 

Simâne, iată satana v'ai cerut pre vol să vă cernă ca 

grâul“ adică ca să-i turbure ca să-i ispitescă. lar ei mam 

rugat peatru tine ca să nu împuţineze credința ta. Şi pen- . 

tru ce, dacă pe toţi '1-aii cerut, nai zis: Pentru toţi m'am 

rugat ? Au nu e aiavea câia ce am zis mal sus ? că adică 

.
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să-l mustre şi să arate că mal greii de cât ceta-l-alți at. 
căzut, cătră dănsul îndreptă vorba“. | 

CAP. XI. 

Sculându-se Petru, zise cătră ei: Bărbaţi fraţi, voi ştiţi, 
că din- zilele eâle vechi Dumnedeii întru noi ai ales pren 

„rostul mieă să auză limbele cuvântul Evanghelii și să 
creză (Fapt. Apost. e. 15, s. 7). | Ls 

Italianii şi în locul acesta îşi nălucesc a afla monarhia 
lui Petru şi a Papei, fiind-că Petru întăi s'aă sculat întru 
acest Sobor şi ai învățat ce lipsâşte a erâde în pricea acâia, 
ce în Soborse vântura. Insă numai a povesti lucrul cum s'a 
întâmplat Xaste răspuns deplin la tâte cele ce- Italianil din- 
tru acest loc asupra n6stră arunea.: Istorisâşte dumneza- 
escul istorie Luca la-Fapt. Apost. cap. 15,-ca „Gre-carii 
pogoriîndu-se de la Iudea învăţa pre frați, că de nu vă veţi 
obrezui cu obicârul lui Moisi, nu vă veţi putea să vă mân- 
tuiţi. Făcându-se dirept actia gâlcevă şi price nu. puţină 
lui Pavel şi Barnaber, cătră ei rânduiră să să sue Pavel 

“gi Barnaba şi alţii Gre-carii dintru ei catră Apostoli şi bă- 
trâni la Ierusalim pentru înţiebarea acâsta, Deci aceştea 
trimiţ6adu-se mal nainte de cătră adunare, trecea Finica 
și Samaria povestind întârcerea limbilor şi ficea bucurie 
mare la toţi frații. Și mergând la Ierusalim sai primit * 
de adunare și de Apost II şi de cel bătrâni, şi ati vestit 
câte Dumnedeă ai facut cu ei. Și sati sculat Gre-carii 
dentru cei den eresul fariseilor, creduţi fiind, zicând: că 
trăbue să obraziască pre ei și să porunciască să păziască, 
Igea lui Moisi. Și sai adunat Apostolii. și cei bătrâni a 
vedea pentru „cuvântul acesta. Şi multă, întrebare făcân- 
du-se, sculându se Petru zise cătră cei: Bâibaţi fraţi,” voi 
ştiţi ă den zilele cele vechi, Dumnedei întru noi ati ales 
pren rostul nule să auză lmbele cuvântul Evangheliei şi 
să creza. Și cel cunoseătoriu de inimi Dudinedeui, martu- 
risi lor, dând lor Duhul cel Sfânt ca şi noao. Şi nimică.
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nai osebit dentru mijlocul nostru și al lor cu credinţa 
curățind inimile lor. Acum dară ce ispitiţi pre Dumnedeii 
să puneţi jug preste cerbicea ucenicilor, carele nici pă- 

__rinții noştri, nică noi am putut. să-purtăm ? Ci pren darul 
Domnului lui lisus Hristos erdem să vă mântuim în ce 
chip şi acâiat. , - 

Dintru acâstea fâră sălnicie înțălâgen ce aă fost pri- 
cina de Petru sau sculat și grăit cuvintele mai sus aduse. 
Să cerea adecă, trăbue 6ie gi limbele-să să obrăztscă saii 
să să tale împrejur și ţie legea lui Moisi sau ba? Sfântul 
Petru avusase descoperire prin vasul cel ca o zăvastă! 
mare și pren poruncă să mârgă la Cornilie ce era dintră 
limb', la Fap. Apost. c..10. Despre carea vorbeşte aci 
zicând : „Bărbaţi fraţi, vul ştiţi că den zilele cele vechi 

Dumnedei întru noi ati ales pren rostul miei să auză 
limbele cuvântul Evangheliei şi să crâză. Şi cel cunoscător 
de inimi Dumnegeii mărturisi lor, dând lor Duhul cel 
Sfânt ca şi noao. Şi nimică n'a osebit dentru mijlocul 

nostru şi al lor cu credinţă curăţind inimile lor“. Sfântul 
Iacob încă întru acelaș cap. 15 mărturisâşte cu Sf. Petru 
când sai sculat în Sobor, despre acea descoperire gră- 
Yaşte. „Bărbaţi fraţi, asoultaţi-mă: Simeon au povestit, 
precum întâi Dumnedei aă socotit să ia dentru limbi no- 
rod “pre numele lui“. Și acâsta o cred și Ltalianii. Avu- 
s6se, ziselu Sf. Petru descoperire de la Dumnedea cum că - 
şi limabele să pot mântui macar că nu se vor tâia împre- 

jur şi nu vor ţinea l6gea lui Moisi. Așa dară Sf. Petru 
trebuia să s5 sc6le să spue descoperirea şi voea lui Dum- 
nedeă. De sar fi făcut altuia denafară Apostoli saă dentră 
ucenici descoperire, tocmai de-ar fi fost și cel mai mic şi 
pre urmă întră toţi creştinii, acela sar fi sculat întăi în 
Sobor, şi toți ceialalți, încă „Ri- Apostolii, ar fi trăbuit să 
tacă, precum învaţă Si. Pavel I catră Corintâni, cap. 14, 

s. 30: „lară de se va descoperi altuia ce şade, cel dintăi 
să tacă. | | 

Dar cu nioreotâlă cercă Italiani! pentru ce după vorba
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lui Petru îndată tăcu tâtă mulțimea. Răspunde-mi că at 
tăcut: Intai, pentru că de-se va descoperi altuia ce şade, 
cel dintăi să tacă. Adoavo, pentru că auzind Sf. Pavel şi 
Barnava pe Petra povestind cun; Dumnedeii şi cu limbile 
ai făcut minuni şi i-ati făcut părtași Duhului Sfânt, macar 
că nu's tăiați împrejur cu obietiul lui Moisi. De unde lu- 
minată dovadă era, că nu e de lipsă spre mântuire tăie- 
rea împrejur. Auzind, zic, acâstea Pavel şi Barnaba s'aii- 
îndemnat șI dânşii spre adeverirea celor ce zisăse Petru, 
a povesti, că tocmă așa ati lucrat Dumnedeii ; ii în lim- 
bele unde «i propoveduise,. fâcând Dumnedei semne Şi | 
minuni. lar după ce tăcură Pavel și Barnaba a început . 
Iacob a vorbi și precum Petru așa şi el întru acestă price - 
judecă și hotărî. Și mai chiar se vâde den c6le ce urmeză 
cum că nu Petru sîogur ati hotări+ acestă price. Căci când 
Bai dat: judecata şi hotărîrea, afară nu sati dat cu “numele 
lui Petru, ci cu numele a tot Soborului. S'ati părut Sfân- 
tului Duh şi noao. Și Sfântul Pavel vorbind despre acesta 
ce sai hotărit întru acest Sobor nu vorbeşte ca când sar 
fi hotarit de sîngur Petru, ci ca de tâtă adunarea, pre- 

„cum mărturis6şte Sf. Luca, Fap. Apost. c. 16, stih 4. „Și 
„dacă mergea pren cetâţi le da învățătura să păzască po- 

runcile câle rânduite de Apostoli și de bătrânii cev den: 
Ierusalim“. 

CAP. XII. 
Despre dovada ce trag Italiană din maitarea numelui 

Sfântului Petru asupra nOstră. 

“Dacă lui Petru nu i-ati dat Christos mai mare  putâre 
de cât celor-l-alţi Apostoli ş și nu Lai rânduit şi preste Apo- 
toli stăpănitoriu și păstoriu, pentru ce (zic halianii) i-aă | 
mutat numele Christos şi l-ai numit Kifă, adică piatră: 
„Tu eşti Simon, feciorul lui Ioana? Tu te vei numi Kifă, 
care se înțelege. Petru“ (loan cap. 1, s. 42)... 

“De votu răspunde la acesta a vâstră întrebare, o Itali- 
anilor! nu ştii că n'am fost sfâtnicul lui D-zeă, nici Sfin. 

"ţia sa nu ne-ai descoperit pentru ce lui Petru i-ai mutat
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numele. Ce-mi veţi zice? Imi veți zice doară că nu sînt 

filosof ? Că nu sînt teolog ? Că sînt un neștiutoriu? Dar 
dacă sînteți voi filosofi, sînteţi teologi şi mult ştiutori, 

spuneți-mi şi voi pentru ce Dumnedeii nai zidit mai de 
mult lumea de cât cum ai zidit-o. Adevărat, de v'ași pune 
întrebarea acesta, aşi fi vrâdnic de răs, căci cugetul lui Dum- 
nedeii nu-l pâte ști nime, de nu-l va descoperi însuși Sfin- 
ţia sa. Pentru că (grăiaşte Sf. Pavel cătră ROmleani (e. 
11, s. 3. 34) „Cine ai cunoscut gândul Domnului, sai cine 

sfetnic lui sai făcut“ ? Sf. loan Gură de aur îa Omilia 
a treia, despre mutarea numelor, zice: „Că punerea nume= 

lor iaste dovedirea stăpânirei“. De voeşti dară a găci, qi 
că pentru aceaia ati mutat Hristos numele lui Simon în 
Petru, ca să se arate cum că însuși iaste stăpân a t6tă 

lumea, și voiaște şi arată că Petru de aci înainte va să 

fie ucenic lui. Şi acâsta o va întări și Sfântul Chiril, pa- 
triarhul de la Alexandria, carele în tâlcul cuvintelor acelora, 
tu te vei chăema Clhifă, aşa grăiaşte: „Și nu-l lasă să să mai 
cheme Simon, încă atunci pre el șieși, după puterea sa, ca 
pre al săi cuprindându-l“. Dar ce vei să tragă de aci? 

Că are putere osebită şi mai mare de cât ceia-l-alți A- 

postoli ? Vei trage adevărat; dar cum că bine ai tras şi 

n'aă greşit împrotiva dialectieii, nici odinidră nu ne vei face 

să credem. Apoi de ati mutat Hristos numele lui Simon - 

şi l-aă numit Petru, aii n'aii mutat şi a fiilor lui Zebe- 

deiu, a lui lacob şi a lui Ioan, şi i-ai numit fii tunetu- 

lui? Aă nu şia lui Pavel nume prin Duhul Sfânt s'ati 

mutat ? Căci fiind numele lui mai nainte Saul s'a chemat 

apol Pavel. Despre carea a numelui mutare, când adică 

sau făcut și prin cine s'aii făcut, vedi Omiliile Sf. Ioan 

Gură de aur, eâle despre mutarea numelor. Așa dară, pen- 

tru mutarea numelui nici cum nu poți osebi pre Petru de 

la ceia-lalți Apostoli, şi (că) pre cela-lalți Apostoli să supui 

lui Petru, ca unui păstor. 
Iarăşi, zic Italianil, că Chifă însemnezi piatră şi pen- 

tru acâsta i-aii dat: Hristos lui Petru acest nume, căci pre 

3,
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dânsul era (să) zidească Biserica, ca pre o piatră, şi pre 

dânsul era să-l facă temelia bisericii, precum i-ati şi zis, 

la Mat. c. 16, s. 18: „Tu ești Petru şi pre acâstă piatră 

_volu zidi Bistrica mea“. Şi adevărat şi Sfântul Chiril A-. 

lexandrenul acel înţăles dă numelui Chifă: „Dar cu cu- 
vi6să as&mănare pre Petru de la Piatră l-ai numit, pen- 

tru că pre dânsul era să întemeieze Bistrica; la tălcul cu- 

vintelor : Tu te vei chema Chifă“. Şi Loan Gură de aur 
în Omilia..... despre mutarea numelui, zice: „Pre Petru 
adevărat de la faptă bună (vărtute) aşa l-ai numit şi pre 
numele lui dovada și semnul întărirși și a credinţei ati a- 

şăzat“, Alăturănd dară numele lui Petru cu a lui Pavel 
şi cu a fiilor tunetului, zic aveiaşi că a lui Petru însem- 

n6ză mal mult, | 

La actstea, răspundem, că nu u tăgăduim cum că Chita 

însemneză piatră și să i să fi dat acest nume cu privire la 
acâia: Tu ești Petru, şi pre acestă piatră..... Dar pentru 
acâia să albă mai mare Petru putâre pe cât ceia-lalți A- 
pestoli nici cum nu lăsăm, fiind că luminatam adeverit, 
că atunci când au zis lisus: Tu ești Petru şi pe acâastă 
piatră ş. c., cu nimic mai mare putâre de cât a celor-lalți 

Apostoli n'a dăruit lui Petru (Vedi mai sus, cap. 7). A- 
pol, aii mai mult e piatră de cât tunetul? Că Petru să 
aibă mai mare putere de cât fiii tunetului, Iacob şi loan ? 
Aii mal mult însămneză Petru de cât Pavel, de cât vasul 

' al6gerii ? | 

| CAP. XIII. 

Candne pentru, înţelesul Părinților întru pricea ce e 
despre stepânirea Sf. Petru, 

A. Ce să zice engomicos—tyrwyuizorixăs—adică după 
legea laudei nu ias'e dogmă. 

Cela ce-i deprins în măestria ritoricâscă, bine ştie, că 
ritorul întru cuvântarea sa adese, nu e nimic îngrijat, 6re. 
adevăratu-i ce spune el saii ba. Lui i destul, dacă câle des-
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pre care vorbâşte ai ceva părtre- saă nalucă de adevăt. 
Acâsta se întâmplă mai ales când vânslele curgerii spre 
lauda şi mărirea cuiva le desface. Atunci departe e de 
dnsul cercetarea adevărului cea cu amăruntul de titluri 
nenumărate, face asămănări fâră frică, slobâde-se la ale- 

gorii şi la iperbolii, ridică sus, înalță, laudă, mărește, sin- 
gur de florile cuvintelor şi de frumusâța vorbei grijindu-se. 
Martori chem pre însuşi Italiani, carii pe vremile acâsta 
pre. tâte neamurile după părerea mea le întrec întru po- 

d6ba cuvântărei. Ati când să sue oratorul vostru pe amvon 
să laude pre vre-un sfânt cât de mic, nu-l înalţă cu tâtă 
putârea ? Nu-l asâmănă cu Apostolii ? Nu-l fac unul dentru 
ângeri ? Nu 1 alătură încă însuși cu Hristos ? Și ai cred 
a fi adevărate “acestea cei ce-l aud pre el cuvântând? Ba 

nici el însuși nu le crede, ci numai face destul legii laudă. 

Drept aceala când" vei ceti în cărţile sfinţilor Părinţi 

laude minunate spre Sfântul Petru crede-le tâte. Căci nu 

e limbă care să pâtă număra laudele de care el întru a- | 

postolia, sa s'a făcut vrâdnic. lar când vei auţi dând 

titluri Sf. Petru şi laude care să văd a însămna lui Petru 

a fi dată mai mare putere de cât celor-lalţi Apostoli, qi că 

aedatea sînt laude, iar nu dogmă. Căci bine ştia Sfinții Pă- 

rinți că nicăiri a fi dată acea trâptă de putere lui Petru, 

nu se află. Cumu-i când chiamă Sf. loan Gură de aur pe 

Petru gura Apostolilor, Aii vei crede, că ceia-lalți Apos- 

toli n'a avut gură? Că ceaia-lalţi Apostoli nu putea vorbi 

nemica fără de Petru? Apoi acel titluri care dai Sf. 

Petru le daii şi celor-lalți; numesc sfinţii pe Petru corifeu 

Apostolilor, dar acelaș titlu îl aflu dat şi lui loan, căci 

Sfântul loan cu rostu de aur în Omilia a 10-a despre fapt. 

Apost. unde voebâște despre robia lui loan Apostolul așa. 

grăiaşte : „Vegi carii se prind corifeii Apostolilor“. Despre 

acelaşi feliti de titlu în Omilia 26 dice: „Vei că căpetenia 

chefalaion (xeou)aîov) pe lângă aceşti trei era, şi mai ales 

pe lângă Petru şi lacob. Multe Yarăși titluri dai sfinții Pă- 

rinţi lui Petru, cu privire la râvna şi la dragustea cea mare 
4 

ir



„ce avea cătră Hristos“. Ba mie mi se pare că tâte acolo 
bat. Și adevărat cu fierbințală pre toţi Apostoli i-au în- 
trecut, întră toți ai fost întăi, corifeii, mai mare, căpe- 
tenie, la tâte primejdiile el întăi şi pildă celor-lalţi, Ce de 
aci nu se pâte trage, că ati avut mal mare putere de cât 
ceia-lalţi Apontolă, nici că le-ar fi fost lor dascal şi păstor. 
Că alta-i a avea mai mare ferbințală de cât alții şi a fi 
mai îndrăsneţ și mai fără frică, şi alta-i a fi acelorași das- 
cal și păstor și poruncitor. Ea Petru întăi în primejdie 
şi în bătae, Iar când cra linişte toți asmenea. „lar când 
sînt în linişte lucrurile (zice Ioan Gura de aur în Omilia 
21, Fapt. Apost.) întru una toți: acesta nu pohtâşte mai 
mare cinste“. Acelaşi sfânt în tălcul capului întăr cătră 
Gălăteai, zice ă Pavel sai dus în Ierusalim la Petru 
ca la un mai mare și mai bătrân. Dar acelaşi 'zice că vaă 
dus la Iacob iar ca la un mai mare şi mai de cinste: 
„Intră la Iacob cu smerenie câ la un mai mare şi mai de 
cinste“, Insă Iar acolo împreună zice, că Pavel as6menea 
şi întocmai era la cinste cu Petru: „După atâtea și atâta 
de vestite lucruri neavând întru nemica lipsă de Petru 
nici de cuvântul lui a vădut, ce întru cinste fiind întocma 
cu el, căci nici volu zice mai multe aci“. Vedi dar ea Sf. 
Părinți acum se văd a Jăuda pre unul mai tare, acum pa 
altul, dară nici odini6ră n'aui fost mintea lor să i osibescă 
întru putere, ci pe toţi cu dogma, îi ținea: „Impodobiţi 
cu acealași împărtăşire și a cinstei și a puterii. Sf. Ciprian 
în cartea, Despre împreunarea bistricii. 

CAP. XIV. 

Sfântul Petru aă fost cel dintai în ceata Apostolilor. 

Intră alte vrednicir cu care Sfântul Petru a fost îm.- 
podobit şi acesta ne învăţăm, că el în numărul Apostolilor 
cel întăi au fost, carea o adeverează Sfânta Scriptură. Căci 
numărându-se Apostolii pururea pre Petru întăi în rând îl
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pune: „lar numele celor doispredâce Apostoli sînt acestea: 
- Cel dintăi Simon, re se zice Petru ş. e. Mat. cap. 10, 

8. 2. larăşi Marcu, cap. 1, s. 36, Luca, cap. 8,8. 43; 

Fapt. Apost. cap. 1; 8. 13, numai cătră Galateani, cap. 2, 
s. 9 întăi în număr se pune lacob apoi Petru: „Și cu- 

nosc6ad darul cela ce s'aii dat mie Iacob şi Chifă și loan 
ctia ce să părea stălpi“a fi direptele mie ati dat şi Bar- 
nabei spre însoţire ca noi la limbi, Iară ei la tâiare îm- 
prejur“. „Fericitul acelu Petru înti6 toţi ucenicii, mai în- 

tăi proerithis (mpoxgideis) sîngur mai mult mărturisit fiind, 
carele sati vestit fericit, lui cheile împărăției ceriurilor s'aii - 
încredințat. Marele Vasilie în Proimia dupre judecată“. lar 
Sfântul Ioan Gură de aur în Omilia 54 de la Mat. „Ce 
dară, rostul Apostolilor Petru ? Pururea aprins, mai ma- 

rele câtii Apostolilor, fiind întrebaţi toţi, el răspunde“. 
Şi în Omilia 88 de la Ioan: „Inalţat era într6 Apostoli, 

gura ucenicilor şi a, cctii aceia creaştet, corifi“ (xopnpi)). Și 

în Omilia 3 Fapt. Apostolilor : „Și că cel mai întăi în câtă 
maă întăi pururea a vorbi încâpe“. Sf. Chiril Alexandi6nul 

în cartsa a 12 a tăcului de la Loan: „Nici va zice cine-va 

că Petru carele ţinea locul cel dintăl—mporerayutvos, pentru 
_acâia întrâbă, că c..., căcă dară însuși Petru, carele iaste 

întăiul, procritos într6 ucenici sai smintit“. Fvsevie is- 

toricul în cartea a doua a Istoriei, cap. 13: „Pre cel mai 

tare și mâi mare întrâ Apostoli şi cu vrădnicia vîrtuţei a 

celor-lalţi căpetenie proigoron (mpoîiyopov) :ătră Roma 1 ati po: 

văţuiti. Sf, Besrică încă la Mineiu lunie 29 la Vecernie, 

despre Sfântul Petru aşa cântă: „Pre a:esta adică ea pie 

o căpetenie a Apostolilor“. Şi la Litie: „Petre mai marele 

slăviţilor Apostoli“. Și la Caron, peasna 1: „Pre mai ma- 

rele Apostolilor astă di“. Cel ce iaste mai nainte de veci, 

mai nainte pre tine cunoseându-te te-ati rânduit prea feri- 

cite Petre, ca pre un mai mare al Bestricii şi întăi pre 

scaua șăzător. Nu-mi-i voia să mai lungesc vorba, că pline-s 

despre a 6sta tâte cărțile Sfinţilor Părinţi. Una numai vom 

cerea, în ce stă căpetenia acesta? Și ce are Sf. Petru de
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aci că-i cel întăi într6 Apostoli ? Mie mi se pare, că pre- 
cum un stăpân având multe slugi și la toţi asemenea în- 
credințază bunul săi, ca de dânsul să aibă grija și să-l 
sporescă. Insă -vădând pre unul dintrâ acele slugi a fi mai 
schitaciii, mai grijnie, mal cu mare râvnă cătră stăpânul | 
săi, pe acela deosebi îl îndeamnă să ia aminte la tâte, 
deosebi îi dă în grijă tâte lucrurile şi i le încredințază. 
Aşa şi Domnul Hristos Apostolilor săi ati încredinţat Be- 
s6rica sa, asâmenea tuturor şi întocma la, toți ati putere, de 
a păttori pre credincioși şi de a le purte de grijă, precum în 
e6le de-asupra capite am adeverit. Dar cunoscând dintru 
început pre Petru a fi mai cu mare râvnă de cât toți spre 
sine și mai cu mare ferbințală, şi deosebi l-ati încredințat 
oile sale şi în grijă i le-ati dat. Pentru acâia de multe ori 
avea Hristos obiediu cătră Petru a îndrepta cuvântul săi şi 
a-l îndemna să pârte griji de oi, adică de fraţii cei ere- 
dincioşi : „Iar earea ne împreună n6ă mai ales bună-vo- 
inţa cea de sus iaste grija şi dragostea, de-aprâpelui, carea, 
Hristos de la Petru pobhtâşte, căci după ce ar fi gătit de-a 
mânca, zice Hristos lui Simon Petru: Simâne a lu: Ioana, 
Xubește-m& mai mult de cât aceştia ? disă lui: Adevărat 
Dâmne, tu ştii că te iubese; zice lui: Paşte vile mâle.- Şi | 
pentru ce trecând pre ceia-lalţi despre acestea cătră a- 
cesta vorbâște ? Inălţat (engritos—€yxptro3) era într& Apos- 
toli rostul ucenicilor și a câtei acâia er&ştet, Pentru acâia 
Pavel mai tare de cât pre ceia-lalți ati venit să-l vadă pre 
acesta, împreună arătându i că trebue de aci 'nainte să 
aibă îndrăsneală, precum ștergându-se lspădarea îi încre- 
dinţază căpetenia fraţilor, nici nu pomenâşte lspădarea, sai 
a-l înfrunta. lar îă zice, de mă iubeşti, fă înainte şăzător 
întră frați, și acea fierbinte dragoste carea pururea ai a- 
rătat întru carea te bucuri acum o arată, şi sufletul acela, 
ce ziceai că-l vei pune pentru mine, pune-l pentru oile 
mâle“. Ioan Gură de aur în Omilia 88 de la loan. Ace- 
lași sfânt în Omilia 3, fapt. Apost. zice: „Că pentru vîr- 
tute a fost în cel d'intăi lucrul al€gerii altui Apostol în 
locul lui Iuda venzătoriul. Dar cu direptul acestea aşa să
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lucra pentru virtutea âperiv bărbatului“. Aşijderea Ev- 
sevie în locul mai sus adus apriat zice, că Petru cu vîrtu- 

tea aii fost căpetenie şi mai întăi întră Apostoli. Iar care-i 
virtutea acâia, fără numai râvna şi fierbinţală cea fară mă- 

sură, carea pururea îl împingea, şi] râpia să vorbescă mai 
nainte de cât toți, să să slob6dă la primejdie întăi, să ia 

sama la lucrurile credincioşilor mai: tare de cât toţi ş. c. 

De unde cu dreptul :ă numeşte, gura, întăiul, vârful, că- 

petenia, corifeul Apostolilor. Insă dintru acâstă căpetenie 

nu urmâză că mai tare neştine ar trăbui să asculte de 

Petru de cât de alţii Apostoli, căci una e puterea, autentia, 

(ad0evria) una cinstea tuturor Apostolilor. Ce nu mai urmeză 

că pe Petru mai de multe ori îl vom asculta de cât pe 

ceia-lalți Apostoli. Că având el cu mult mai mare râvnă 

de cât ctia-lalți, ca și sluga aceia mai mare grijă va purta, 

mai de multe ori în lucruri se va mesteca, mai de multe 

oră va porunci, 

CAP. XV. 

Intăia şedere ce e în Besârică, nu e rânduită spre a- 
ctia ca să fie mijiocire de a ţinea unirea întră credincioşi. 

De ar fi întăsa șederea rănduită spre aceaia ca să fie 

mijlocire de a ţinea întră credincioşi unirea, adevărat când 

să scornea ceva price în Besârică saii ceva eres, la acela 
pe lângă carele era întă:a ședârea şi căpetenia ar fi alergat 
credincioşii pentru hotărârea pricii, pentru desrădăcinarea 
eresului, cu un cuvânt pentru chivernisirea păcii, liniştii 
şi a unirii inimilor credincioșilor, că acâsta, iaste a fi mij- - 
locire de-a ţinea unirea întră credincioși. Dar nici odinidră 
în Bescrica lui Dumnedeii nu sai întâmplat acesta, nu 

Sati ţinut, nu s'aii credut. Ciarcă în tâte sutele, începând 
de la Apostoli, că de tot altmintrelea, vel afla: Știii că pre 
vremea Apostolilor ai fost fârte mare price pentru tălarea 
împrejur şi pentru legea lui Moisi. Uni zisea, câ acâlea 
nu sînt de lipsă spre spăsănie, alți zicea că cine nu le
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va ținea acdlea nu se va mântui. Crâşte sfada, să turbură 
inimile credincioşilor, vine în primejdie unirea credincio- 
şilor. Trebue dară să caute mijlocire de a păzi unirea şi 
de-a o ocroti. La cine dară alergă creştinii? Ati la Petru? 
Ba; ci la Sobor: „Rănduiră să să sue Pavel și Barnaba 
şi alții Gre-carii dintru ei cătră Apostoli şi bătrâni la Ie- 
rusalim pentru întrebarea acesta“. Fapt. Apost. e. 15. Şi 
nu Petru, ci tot Soborul au pus sfârşit price, ati făcut pace 

gi ati ţinut unirea întră creştini. Soborul drept actia iaste 
mijlocirea de a ţinea unirea întră credincioși, iar nu altul. 
Ac6iaşi vei afla în tâtă una vreme şi după sfinţii Apostoli. 
Când aii fost gălcevă pentru dioa Paştilor, cine aă aşezat'o ? 

S'aii amestecat adevărat Papa, pe lângă carele era întăia 
gederea, dar știind Părinţii că nu el iaste ţinta și mijlo- 
cirea unirii, nici cum nu l-ai ascultat, ci împărăchiarea 
aii rămas pănă la soborul de la Nichea, carele hotărând 
acea price ai unit inimile credincioşilor. Aşijderea când 
ai fost price pentru botezul ereticilor, de trăbue să să 
primâscă sati ba. Aii ostoiatu-s'ait sf. Chiprian şi sf. Fir- 
milian şi toți africani după judecata şi propoveduirea lui 
Papa Ștefan ? Ba. Ci macar că cu afurisania li s'aă lăudat 
nemic n'a băgat sama, credând tare că nici Papa n'are' 
putere de a le poronei, nici ei nu sînt datori a asculta 
de dânsul, că nimie nu e episcop episcopilor, precum să 
vedea Ștefan că face cu poronca: „Mai iaste încă (zice 
sf. Chiprian în sobor), ca fieşte-carele dintră noi să spună 
judecata sa despre acâstă întrebare, ce pre nimenea să nu 
judece sai să scâţă de la împărtăşirea sa pre cel ce amin- 
trelea nu ca noi va ţinea; că nime d'intră noi după soco- 
teala sa să face pre sine episcop episcopilor, şi ca tiranii, 
cu fricu să silâacă pre soții săi să asculte de el. 'Lot epis- 
copul deplin are voe slobodă și puttre întregă, şi precum 
nu se cuvine pre el să-l judece altul, așa şi el pre altul nu 
pâte ca să judece. Judecata Domnului nostru lisus Hristos 
toţi să o așteptăm, cel ce singur are puterea a ne pune 
pre noi să ocărmuim Besârica sa şi faptele n6stre a le
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judeca“. Ba încă sf. Firmilian în epistolia cea cătră Chi- 
prian îl chiamă pe Papa, Ștefan schismatic, pentru ce nu 
să dă după învăţătura, celor-lalţi episcopi, necum să erâdă 
că-i dator să asculte de dânsul și să să unâscă cu dânaul : 
„Câte prici şi împărăchieri ai câştigat pren besâricile a 
tâtă lumea, iar cât de mare păcat ţi-ai grămădit când de 
la atâtea turme te-ai tăiat ; căci te-ai tăiat pre tine în- 
suți, nu“te înșăla. Căci acela laste adevărat schismatic, 
care de împărtășirea unirii cei besâriceşti s'a părăsite, 
Acâstă price întră Papa Ștefan și Chiprian de voeşti a o 
şti desăvârşit o vei afla pe larg în istoria lui Freury frăn- 
cul, carea acum pe rumănie o aii întors întru tot învățatul 
Samoil Clain. Precum la acestea prici așa şi la c6lealalte 
pururea, Soborul le-a. făcut sfârşit, nu Papa, pururea So- 
borul ai împreunat, ai unit inimile credincioşilor, iar nu 

„cel întăi găzător, nu Papa. Ci pe Papa încă îl aducea la 
rând Soborul și cu ceia-lalți îl unea, precum t6te istoriile 
mărturisesc. Nici nu-mi zică unii dintră latini, că macar (eă) 
nu are Papa putâre de-a hotări pricea desăverșit, dară 
încai pănă ce se va botărt prin Sobor trăbue să ascultăm 
de Papa, şi de va poronci tăcâre, trăbue să tăcem. Nu 
zică, ziselu acestea. Ca nici asianii, când at fost pricea 
despre dioa Paştelor, nici sf. Chiprian şi sf. Firmilian și 
cele-lalte bestrici nu şi-aii pus tăcere gurii sale după po- 
ronca Papil. Și aă socotești că n'ar fi plinit acâsta a- 
tâţa sf. Părinţi, atâţa mucenici şi mărturisitori, căci ai fost 
mestecaţi întru pricile acelea, de-ar fi credut că Papa are 
acea puidre ? 

/ ă 
CAP. XVI. 

Să respunde la câle ce latinii aruncă împrotiva aceștii 
învățătură. 

Latinii, caril zic că întâia șăderea pentru acâia e răn- 
duită în Bescrică, ca printr'6nsa să să ţină unirea întră
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credincioși, aduc înainte spre dovedirea zisei sale pe sf, 
Ieronim şi vr'o câţi-va Africani, adică pre sf. Chiprian pe 
Optat și pe sf. Augustin. Dar acâstea nemica nu ne tur-. 
bură pre noi, nici din învățătura nâstră nu ne scot atară. 
Că întăku, de -ar fi acestă dogmă, adevărată și de Dumnedeii 
descoperită învățătură, ati socoteşti că numai în Africa 
o ar fi descoperit Dumnedeii? Atâţa creștini în ceaia-laltă, 
mare parte a apusului să nu o fi gtiuto ? La atâța sfinți 
Părinţi, Arhierei, Patriarei, dascali dumnezeești în tot ră. 
săritul, unde sînt bescricele cele apostoliceşti în care tră- 
dania spre pază o ati lăsat Apostolii, unde aii însevut cre- 
dința, unde toţi Apostolii şi însuși Hristos ai propoveduit, 
tocma acolo tuturor să fie acea învățătură neştiută, neau- 
zită din veac, tăinuită şi ascunsă ! Adoao. Și părinţii mal 
sus numiţi, nu zic că întâia șederea iaste mijlocirea de-a 
ţinea unirea, ci numai zic că întăla yedârea iaste sămn, 
icână și tip unirii sfintei Bestriei. Să auzim pe sfântul 
Chiprian în cartea cea despre împreunarea sai unirea Be- 
s6ricii, Acest sfânt, acestă carte o ati scris cu prilejul 
schismaticilor ce să numea Novaţiani. Multe dovediri a- 
duce de tâte părţile ca să arate că una iaste Besârica de 
la carea cine se dejghină nu să pâte mântui, precum 6re 
când cei ce ai rămas afară de corabia lui Noe. Intr'ac6- 
lealalte aduce acesta: „Macar că tuturor Apostolilor după 
învi6rea sa întocma putere le dă, şi zice: Precum m'ati 
trimis pre mine Tatăl și eit trimit pre voi, luaţi Duh Sfâat. . 
„Căruia veţi erta, păcatele erta-se-vor lut, ori-căruia veți ţi- 
nea ţinea-se-vor ; totuşi ca să arate unirea acâiași, unirii 
început, ce de la unul încâpe cu avtentia sa l-ai rân- 
duit... întăia şedâre lui Petru să dă ca una Besdrica lui 
Hristos și unul scaunul să să arete, Și păstori sînt toți, dar 
turma una să arată“. ar că acest sfânt întru acâată carte 
mult pomenâște de scaunul lui Petru, nu te mira, căci 
pre vremea lui s'aă sculat No.aţian la Roma şi fiind a- 
colo episcop în Roma Papa Cornelie, sati facut şi el Papă 
Şi i-ai râdicat seaon improtiva lui Cornelie, ce era pe | |
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lEge ales episcop. Drept actia zice Chiprian cu privire că- 
tră Novaţian, că cela ce si lapadă de scaonul lui Petru 
nu jaste pravoslavnic. Căci cum spuseiu, Novaţian se lă- 
pădară de episcopul cel legiuit şi scornisă schismă în Be- 
strică. Adevărat şi împrotiva macar căruia episcopii de 
sar scula vre un poporan al lui sai vreo mănăstire din 
eparhia lui, și nu sar uni cu dânsu, nefiind episcopul so- 
bornicâște vestit eretic şi scădut din darul Arhieriei, nu 
sar număra într6 pravoslavnici, ci într6 schismatici. Și 
ati pentru accia vei zice, că t6tă lumea trăbue să să unescă 

cu acel episcop într'atâta, cât ori carele în t6tă lumea cu 
dânsul nu s'ar uni să fie eretic sati schimatie ? Intru acest 

chip trăbue să să înțelegă cuvintele sf. Chiprian, şi ade- 
vărat așa le vel şi înțălege, de vei ceti cu bună luare a- 
minte t6tă cartea lui despre unirea Bescricii și vei ști cu 
amăruntul istoria vremilor şi a prilâjului în carea ati scris 
sf. Chiprian acea carte. Ai socotești, că de-ar fi credut sf. 

Chiprian că de nu-i fi unit, cum zic latinii, absolut cu Papa, 
eşti schismatic. Când în pricea cea despre botezul ereti- 
cilor Papa Şt<fan i vaii lăudat cu afurisania pentru ce nu 
ţine una cu dânsul, nu s'ar fi rugat în genunche să-l iarte 
şi Sar fi făgăduit că una va ţinea cu dânsul? Dar nu 
sati spăriat nici unul de afurisania Papei, ba încă Fir- 
milian pe Ștefan îl chiamă schismatic (Vedi în cap. den 
sus). Și Chiprian îl înfruntă pe Ștefan, pentru ce Stefan 
asămănându- se cu tiranii numai după socoteala sa şi din 
capul săti să arata ca când ar fi episcop episcopilor (Veqi 
în cap. den sus). Şi neavând ascultare de Papa și Chi- 
prian şi Frimilian şi mulți alți mari episcopi saii mutat 
den lumea, acâsta 'şi totuși şi Bescrica Răsăritului şi a A- 
pusului întrâ sfinții cei mal mari îi numără şi sînt. 

Precum Sf. Chiprian zice, că întuia ' şederea lui Petru 
aste arătarea unimei  Bescricil, aşa şi Sf. Augustin o zice . 

că Xaste tip, adecă semn şi chip unei Bescri i, iar nu mij- 
locire de-a ţinea unirea ca toți, veri neveri, să să unească 
cu cela ce are întăia ședârea. Dar să-l auzim cuvântând
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în voroava 66 de la Matei: „Ne aduce aminte să înţăle- 
gem, că veacul cel de-acum e mare, iar Petru Apostolul 

a unei Bestrici tip, pentru că însuşi Petru cel în rândul 
Apostolilor întâiu în dragostea lui Hristos fârte gata, de 
multe ori unul răspunde pentru toți... Unu! pentru mulți 
ai dat răspuns unulea mul... și acâsta întru acela - chip 
ca, să însâmnâze Bescrica. Intru acela dară unul Apostol, 

adică în Petru, cel în rândul Apostohlor mai întăiu şi mai 
înainte, întru carele să închipuia Bescrica“. Pentru acâia 

adică unul vorbea, pentru accia unul era mai întăiu, ca 
toți să înțălegă una a fi Bes6rica, ca toți să se înveţe că 
trăbue să fie uniţi nu cu Petru, ci toți la olaltă, întrâ carii - 

iaste şi Petru. 'Trăbue adică să mă unesc nu atâta cu cel 
întăiu şăzătoriu, cât cu Besârica cu carea de va fi unit cel 
întăiu ș&zătoriu şi cu dânsul sînt unit, nu pentru dânsul, 

ci pentru Bescrică. Intr€ acesta chip trăbue să să înţălâgă 
şi cuvintele Sfântului Ieronim, când în cartea I înprotiva 
lui lovian zice: „Pe Petru să întămeiază RBescrica, macar 
că acâiași în alt loc pre toţi Apostolii să face ca toţi cheile 
împărăției ceriurilor să iaie și în tocmai pre dânşii tăria 
Bessricii să întăreşte, totuşi pentru acdia, întră doispregece 
unul ati ales că rânduit fiind. capul, prilejul împărăcherii 
să să râdice“. Adică pentru acâia ai rânduit Dumnezeii 
pre Petru mai întăiu în câta Apostolilor, ca văţând A- 
postolii că prin acâsta să însămnâză unimea Bestricii, una 
toţi să înţălegă şi să nu fie într6 dânşii împărăcheri şi 
dejghinări. Iar cuvintele sf. Optat Mileviteanu în cartea 
a doao împrotiva lui Parmenian, carele aduc înainte latiaii, 
sînt acestea: „Nu poţi tăgădui că ştii că în -cetatea Roma, 
întăiu lui Petru a fi dat scaonul episcopesc, în carele ai 
ş&zut capul tuturor Apostolilor—Petru, de unde şi Chifă 
sai numit. În carele unul scaon unimea de la toți că să 
țină, ca nu cela-lalți Apostoli fieş-carele câle ale sale să 
le apere, cât acum schismatic şi păcătos ar fi, cela ce îm- 
protiva scaonului celui singuratic altul ar aşăza. Aşa dar 
în unul scaon carea iaste dintră alsăuirile Desdricii au şă-
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zut întăiu Petru“. Ca să înţălegi cuvintele acestea nu tră- 
bue numai sînguratice şi deosăbi să le cetești, ci să cerc 

scopul cărţii şi chipul dovedirii și prilejul cu care gs 
scris cartea. Părinţii cei. bătrâni, mai ales apusâni', când 
vrea să arate cine sînt adevărați creștini pravoslavnică şi 

carea Xaste învățătura cea adevărată, alerga la Bestricile 
cele apostolicești în care Apostolii petrecură; căcă lăsând 
Apostolii întru acâlea bescricica în niște jignițe învăţătura 
ce o luară de la Hristos, afară de îndoială era, că câle ce : 

credea besscricile acâlea sînt adevărate, şi câia ce să unese 

cu bes&ricele acelea sînt pravoslavnici; iar cei ce de acâlea 

sînt despărțiți, eretici și schismatici sînt. Apusânii de a- 

“cel felu de Beserici Apostolicești una avea, carea era în 

Roma, de la carele tot apusul împărtășesc învățătura E- 

vangeliei, şi lor li era ca o maică și dăscâliţă. Fiind iar 

că bestricele c6le Apostoliceşti era tâte, precum trăbue, 

unit2, la olaltă, cela ce să unea cu una era unit cu tâte, 

“ar cela ce se dejghina de una și râdica alt scaon vrăj- 

maş să facea tuturor bestricilor şi schismatie. Donatistele 

dintr& carii era Parmenian, asupra căruia ai scris sfântul 

Optat sai tăeat de la Bestrica Romei și și-au râdicat ș 

el episcop din dejghinarea lor în Roma asupra episcopului 

celui pe l6ge. Așijderea vaii râdicat şi în Africa. Tăindu- 

se dară Donatistele de la Bestrica Ro mei, vrăjmași sati 

făcut la tâtă Bestricu lui Dumnedeii, cu carea prin învăţă- 

tura Apostolicâscă unită era (cu) cea de la Roma. Cu adevă- 

rat dară sînt Donatistele schimatici şi păcătoşi, Acesta 

“aste rândul înțălesului cuvintelor sf. Optat. De vei umbla 

a cerca, în cuvintele lui alte înţălesuri, după obicâiul celor 

ce în tâtă mişcarea şi în tâtă slova află taină pentru înăl- 

țarea Papei, vei să râdici pre sântul asupra Apostolilor, 

ca când ei nici. cum n'ar fi uvut seaon, iproci. 
Mai pe urmă bine să-ţi însămnezi și aflând în minte 

să-ți înrădăcinezi, că fiind-că același ce e înainte șăzător 

în Bescrică iaste împreună şi Patriarh în tot Apusu, pă- 

rinţii de la Apus în multe să supun celui înainte șăzătoriu,
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nu ca la un Înainte șăzătoriu, ci ca la al săi Ratriarh, 
însă nefiind pre vr6mile acelea ni-i o price despre începă- 
toria Papei, nu fac deschilinire întră cel înainte găzătoriu 
şi întră Patriarhul să și mâstică drepturile înainte şăză- 
toriului cu ale Patriarhului săă. Iar părinții de la Resarit 
nu aşa; căci ei macar că înaintea șăderea o dă "episcopu- 
lui de la Roma, totuși avea ai săi Patriaori, cărora să su- 
punea. Pentru acdia, când vorbese despre Episcopul de la 
Roma, nici odini6ră nu vorbesc ca de al săi Patriarh, ci 
„numai încătui înainte șăzătoriu. Pentru acţia nici "nu 
mestecă: drepturile celui înainte șăzătoriu cu cdle ale Pa- 
triarhului. Drept acdia mi se pare (că) cu dreptate voiu zice, 
că în pricea despre începătoria Papei mai mare autentie 
ati părinţii cei de la răsărit de cât cei de la apus şi ca 
zisele lor mai tare să ne îndreptăm de cât cu a celor de 
la apus. Acest canon de-l vei păzi mi se pare că multe 
încăleituri a pricii aceștia pe uşor se vor. descurea. Apoi - 
nu știi cum din fire Gre-cum să trag Gmenii să păzască 
și să apere și să le măracă câle ce socotese că sînt ale 
sale, adecă fiește-carele trage foc la 6la. sa. Cu acestea 
prejudecăţi de multe ori se află înodaţi şi sfinții Părinţi, 
căci și de mici învăţându-se de la unii, carii sînt cuprinși 
cu acel f6l de patimă și de prejudecăţi, crese întru. preju- 
decățile acelea, carele întru fire 6re-cum. se prefac și tare 
pururea le ţiu precum ar fi sfinte. Deci ajungând la vărstă 
iarăși auzind de la toți cu carii petrec acel€şi sentenţii şi 
păreri, nu lisă dă prilej de îndoială și nu le cârcă, ade- 
vărate sînt, ai ba. Și de le şi cârcă împovoraţi fiind cu 
părerile şi cu prejudecățile, ce cu laptele maicii sale le-ai 
supt, ai nu văd adevărul, aă doară de-l şi văd, pentru 
că să nu facă turburare și să smintâscă pacea, îl tăinu- 
esc, îl tac. Mărturie îmi sînt tosuși latinii în vâcurile tre- 
cute, când învăţătura cea blăstămată a lui Isidor Mercator 
tot Apusul îl cuprinsese, pe Papa monarh şi în Bescrică 
şi în cetate îl înălțase, pe toţi creştinii din apus supt ju- 
gul cel de robie al Papei îi băgasă, răsăritului prilej de
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despărţire de la Bescrica apusului dădu, carea împâră- 
cheare şi Apusul și Răsăritul cu amari lacrămi, pănă 
în zioa de astă-di o plânge, în vâcurile, zisetu trecute, | 
unii bărbaţi pre carii toţi latinii întră sfinţi îi număra a 
nu și el cu cdia-lalţi credea că Papa iaste nesmăntnic, 
iproci. Carea, sentenţie a nu fi adevărată acum toți, şi la- 
tinii afară de Italianii nu se îndoesc. Ba și acuma să află 
unii și prin părțile n6stre, carii învățând la Roma theolo- 
gia socotese că numai acâlea sînt adevărate, carea le-ati 
auzit la Roma și doar sângele şi-l ar vărsa pentru mo- 
“narhia Papei. O! de-ar fi apărat Dumnedeti neamul Ro- 
mânesc de acest feliu de 6meni învățați şi theologi ! carii 
numai cu autentia, cu tiful și cu vălfa ce aii în haine, şi 
în locul lăcașului sei vraă să învingă pe toţi, de spun 
ceva de la Roma să taci, să înlemnești, să caști gura. De 
arăţi din sfinții Părinţi, din sobâre şi din istoria cea veche 
a Besricii, asupra poveştilor lor, îndată. eşti shismatic şi 
mai r&ii de cât ersticit. 'Trabue înaintea acestora toţi să 
plece capetele, să-i chemi Rabi, domnule, Măria ta, şi alte 
titluri ce se împrotivesc cinului călugăresc. Şi în acestea 
lucrând li se pare că atunci ţin mai tere canânele bestri- 
ceșii şi aduc slujbă lui Dumnedeii. O vremi! o obieâiuni! 

Dar Romei încă din vremurile câ'e de de mult înce- 
pusă ai răsări cOrne, care după curgerea vremilor maj 
tare şi mai tare ati crescut, cât în sutaa patra așa grăia 

Sfântul marele Vasilie, dascalul a tâtă lumea, despre Roma: 
Scărbitu-m'am de măndria Bescriciă acelea. Unii dară din- 
tră părinţi născându-se în apus, crescând acolo şi învățând 
gaii pomenit cu prejudecățile Bestricii. de la Roma, şi ere. 
dea că acâlea sînt drepturi şi vrednici. De mila lui Dum- 
nedeii Nemţii acum s'aă luminat și tâte vicleniile Romei 
le descopere, cârcă învățăturile sfinților Părinţi și obic6- 
Jurile câle bătrâne ale Besfricii şi în practică le pun, pre- 
cum se vâde din ele multe decreturi ce prea puternicul 
Impărat Iosifal doilea le-aă dat afara, şi a ge vesti și ase 
ținea ati poroncit. Carele pentru știința tuturor Românilor,
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vestitului ore când neamului nostru la acâstă carte pe 
urmă, ps limba nâstră întârse le voiu adauga. 

CAP. XVII. 

Arhiereiă sînt următori scaonelor Apostolilor. 

Precum Dumnezei Bestrica sa nu o aii întoemit să fie 
numai puţin și pănă la o vr6me stătătâre, ci pururea, pănă 
la sfârșitul vâcului, aşa și puterea, stăpânirea și împără- 

țirea, cea duhovnicâscă, fără carea nici cum nu pâte fi Be- 
srica creștin6scă, nu putea cu mârtea Apostolilor să să 

sfârşască şi să piae, ci trăbula următorii Apostolilor întru 
acâstă putere la cei viitori să să trimâță. Drept acâia A- 
postolii încă fiind în viață pre mulţi cu darul acesta i-ati 
împodobit. Cumu-r pe Timoteiu, 1 cătră Timot. cap. 4, 
și pe Tit, căruia i se poronceşte ca şi el pre alţii prin ce- 
tăţi să hirotonâscă, cătră Tit, cap. 1, s. 5 şi pe alţii că- 

rora actiași putere de-a paşte Besârica, li sai dat, Fapt. 
Apost. a. 20. s. 28. Aşa pe Marcu, pe Ignatie mucenicul, 
carea pururea pănă astă di sati stătorit, precum se vede 
din Istoria Bes€ricii şi părinţii mărturisesc: „Şirul episco- 
pilor socotindu-se cătră început va sta în loan începăto- 
riul Tertulian, cart. IL, c. 5%. St. Climent Alexandrânul _ 
în voroava. Care bogat... acâstea scrie despre Sfântul loan: 
„Când din Ostrovul Patmos sau întors la Efes şi la țările 
c6le de-aprâpe sai dus ca să răndulască episcopi şi pe 
Smenii cei însămnaţi șieși de la Duhul Sfânt în celiros, 
6re carele, saii sârtea Domnului să-i osebâscă; trăbue să 
lucrăm ca unința cea de la Dumnedeii şi prin Apostoli 
n6ă următorilor dată, a o dobândi să ne grijimi. St. Chi- 
prin ep. 42 și Sf. Firmilian în epistolia cea cătră Sfântul 
Chiprian zice: „Vrăjmaşii a unei Bestrici catoliceşti, în. 
carea noi sîntem, carii Apostolilor urmăm“. St. Ambrosie 
în cartea a [l-a Despre vrednicia preoţiei, cap. [1 zice: 
„Sai poftorit de trei de la Domnul: Paşte oile mele, și
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care oi, -oarea turmă atunci fericitul Petru aă primit ? Dar 
şi cu noi acâlea le-ati primit, şi eu dânsul aetlea noi le-am 
primit“. Când adică s'aii încredinţat oile cele cuvântătâre 

lui Petru, sai încredinţat şi tuturor arhiereilor celor vii- 

tori. Adică Arhiereii sînt următori lui Petru în putârea 
cea duhovnicâscă.. Așijderea maica, Bescrică, precum puru- 
rea aii crezut, aşa şi acum cu credință cântă în tropariul 
de la un sfânt mucenic la obşte: „Și partași obiceiurilor 

şi următorii seaonelor Apostolilor fiind“. Ba încă precum 
Apostolii fără mijlocire să zic vicâri și epitropi lui Hristos, | 
aşa, pe Arhierei îi numesc sfinții părinți, vicarii lui Hris- 

tos. „Episcopul pers6na lui Hristos are, vicariul Domnului 
aste. Sf. Ambrosie in tălcul 1 cătră Corintei, cap. 11, s. 
10%, SE Avgaatin în întrebările Testamentului celui vechiu 
şi a celui noii, cap. 127: „Arhiereul lui Dumnedeii trabue 

să fie mai cvrat de cât ceia-lalţi, că vicariul lui iaste“. 

Sf. Vasilie cel mare la rănduialele câle călugărești, răn- 

duiala 22. „Nu! nimic alta Arhiereul fără cela ce pârtă 

pers6na lui Hristos“. - Una mai pe urmă bine să însăm- 

nezi, că urmarea seaonelor Apostolilor doao înţălesuri are: 

Unul, să fii- următoriu în puterea Apostolicâscă, şi aşa 

toți Arhiereii în tâtă lumea, macar ai fost rănduite epis- 

copiile lor de la Apostoli, macar ba, sînt următori seao- 

nelor Apostolilor, unul ca şi altul. Alt înţăles aste, să fil 

Arhiereii însuși în locul şi în cetatea acâia în carea vre-un 

Apostol şi-au înfipt scaonul, saii precum Petru și Pavel la - 

Roma vâche, loan la Etes, iproci. Și așa puţini sînt ur- 

mători scaonelor Apostolilor. Insă pentru că aceștea sînt 

în scaonele și cetăţile în care aă fost Apostolii, nu urmeză 

sa, albă ceva putere_mai mare da cât ceia-lalţi, că toţi 

episcopii întoemai sînt la putere, precum vom arata în ca- 

pul ce “urmeză. Dar aeâia încă nu se pâte tăgădui că din- 

tun început bestricile şi scaonsle acelea în care ati fost 

Apostolii pururea mai mare autentie ai avut întru învăță- 

tură și întru răschirarea îndoialelor de cât e6le-lalte. Căci 

fiind întru acâlea Beserici mai multă vreme Apostolii nu 

4
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fară pricină socotea părinţii noştri, că actlea Bescrici mai 
curat şi mai bine şti învățătura şi trădania A postolicâscă. 
Drept actia când se stărnea vre-un eres sii vre-o price 
la a:6lea Bestrici mai ales alerga părinţii noştri şi jude. -- 
cata și sentenția acelora Bestrici mai multă cinste avea de 
cât a celor-lalte. De acâia e ci Roma veche pururea aii 
avut mai mare autentie cu judecata şi cu sentenţia sa la 
sobre şi întru alte prici ce se stărnea în  Bescrică şi pănă 
de la răsărit cercă părinţii sentenția Romei vechi. Căci 
jetrecând nu puţină vrâme la Roma însuși corifâii Apos- 
tolilor şi acolo sfârginda și viaţa Petru și Pavel nu era, 

îndoială cum că mare vistiâri de învățături şi mai pe larg | 
şi mai rășchiat de la aceiași mai “marii Apostolilor a -r&- 
mas acolo. Se cuvinea dară mai ales pe vremile cele de!z- 
tăiu, când nu era încă preste tot răşchirată învăță/ura 
Apostolilor, adesea părinţii cu Roma, să să sfătuiască des- 
pre lucrurile Besâricii și sentenția Papei să o cerce; | 

Alta încă iaste de-a lua aminte; fiind că bestricile tâte 
„trăbuia să ţină unința învățăturii şi să aibă la olaltă îm- 
pirtășire. Iar acesta, se face ştiind ce cred şi ce obiceru 
ati tâte bestricile; nici putându- e acâsta a se dobândi mai 
lesne de cât prin Episcopul Romei vechi, căci fiind Roma 
capul a tâtă lumea și cetatea cea împărătâscă, de tote păr-. 
țile, acolo cura 6menii; drept actia Episcopul Romei prea 
l6sne putea şti obicdiurile a t6te bescricile, aşa dară prin- 
tr'însul fiește-carea Bescrică sînguratică putea ști senten- 
ţia, judecata, înțălesul și obictiurile a t6te bescricile. Și, 
întru acest înțăles se putea zice Roma ţinta uninții. Find că 
ziselu, ac6stea aşa cine nu vâde, că Episcopul Romei, frun- 
“tea autentia, trăbuia să știe întră hotărîrea tuturor pricilor. 
Insă acestea, ce se făcea atunci din lipsă şi pentru binele 
și „pacea şi liniştea bestricilor, ati început apoi a le întârce 

„unii, a le întârce în drepturi, în mândrie, &ât încă în suta 
a 4-a a fost marele Vasilie a zice despre bessrica Roniei, 
pscărbitu-m'am de mândria Bescricii acra“, pănă mai pe 
urmă având Romanii ideia. împărăţirii, cum că Romă 6re
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când ati fost monarha a tâtă lumea, întru câle politicâști, 
îl tăcură pe Papa monarh şi întru cele. besâric6şti şi în- 
tru c€le politicâşti, şi de n'ar fi sculat Dumnegei barbaţi 

 îmţălepţi și deprinși în învăţăturile sfinților Părinți şi cu 
frica lui Damnedei, precum pururea aă fost Galil şi acum 
sînt mai. ales Germanii, acum tocmai comedie ar fi din 
Besârica lui Dumnedeiă. Ce bună nădejde ne dai Ger- 
manii, că încet, încet tâte vieleniile se vor isgoni den Be- 
s6rica lui Dumnedeii şi v_m mai ajunge odată la dra- 
gostea cea dintăiu, şi se va rușina vrăjmaşul n&mului ome- 

„nesc, carele de multă vr6me rădea de not şi-şi bătea joc. 
Numai întru acâsta toți cu un gând și cu un cuget. trăbue 
să ne nevoim,ca c6le .vechi ale Bestricii să ne învăţăm 

„şi întru învăţătura sfinților părinți să ne deprindem, ca 
să cun6ştem ce e al nostru și ce a altuia, și precum ce 
iaste a altuia nu trebue să răpim sati să tăgăduim, așa 
şi ce cun6ştem chiar a fi a nostru tare să păzim, să a- 
părăm, să scutim, nici robi nimărui să nu ne facem, că 
spre slobozire ne-ai chemat _-Dumnezeti şi fii și moşteni 

sîntem. | 

CAP. XVIII. 
za 

Puterea şi stăpănirea tuturor Arhiereilor ăaste întocma 
= şi din urzire nehotărită, 

Din firea epitropil si a urmării scaonului să înţălege, 

“cum că cela ce urmeză în seaon cuiva, “ac€faşi putere cu 

-acâla, cui acesta urmeză, are. Fiind dară, că Arhiereii sînt 
următori scaonelor Apostolilor, precum în capul de sus 

“am adeverit, acea putere şi stăpănire carea ai avut A- 
_-  postolii, după Apostoli, pe lângă Arhierei tâtă ai rămas. 
"-. Insă acâată putâre întocmai a fi fost întră toţi Apostolii, 

şi a îu fi tost întră Apostoli nici o osebire întru stăpă- 

nire, luminat am dovedit în cap. 6. Așa dară asemenea 
şi întoema, Taste aceia și în următorii lor. Nu iaste de cât 

“acâia osebire întră Arhierel; ci precum unul așa şi altul 

£
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are putâre deplin de-a învăța ttă lumea, după cuvântul 
Mântuitorului: „Mergând, învăţaţi tâte limbele, Mat. cap. 
28, s. 18%. As6menea ai toți puttre în tâtă lumea a lega 
şi a deslega, că Mântuitoriul mată contenit putârea legă- 
turii şi a deslegăturii numai la un loc, numai la o ce- 
tate, numai la o ţară, ci fâră deosebire şi nehotărit gră- 

Yaşte: „Cărora veți lasa pacatele lasa.-se-vor lor, ori cărora 
veţi opri, oprite sînt; loan, cap. 20, s. 21%. Cu un cuvânt 
macar că mai marii noştrii de pe vr6mea Apostolilor încă 
ai despărțit lumea în Eparhii şi o Eparhie ai luat'o un: 
Arhiereii, alta altul şi sati pus hotară ca unul să nu trecă, 

nici să să amâstice în Eparhia altuia, acâsta numai ca să 

nu fie gălcevă şi price întră Arhierei și laos (565), întru 
popre sai făcut; Ce puterea Arhierealui, precum “aste 

deplin în Eparhia sa, aşa din urzirea şi isvodirea el în. 
tâtă lumea aste, şi precum pâte Arhiereul poronci și po- 
vățui eparhia sa, așa întocmai are drept de-a paşte şi pe 
alți creştini în tâtă lumea pe supt s6re. Cu care drept 
Jaste datoriu a se folosi când lipsa Besâricii pohtește, nică 
atunci nu se socotâşte a călca canânele Arhiereul, trecând 

hotarăle eparhiei sale. 
La acâstea privind sfinţii părinţi pururea când lipsa be- 

s6ricii așa pohtea, nu smăntat, nici sati ruşinat, nici lucru 
fără de lege a fi a socotit ca să trecă hatarăle eparhiei 
sale şi prin_eparhiele altora Arhierei să birotonescă preoți 

şi alte slujbe arhierești să lucreze. A-a sf: Athanasie, ai 

făcut, precum scrie Socrat, în cartea istorii 2, cap. 24: „lar 

Athanasie prin Pilusiu sai dus la Alexandria, şi în tâte 
cetățile la care vinea ati învăţat şi ati îndemnat ca să se 
ferâscă de Ariani şi să cuprindă pre cei ce mărturisese 
omousion (540259t0v). În unele besrici şi hirotonii favet. 
Acelaşi mărturisâşte Theodorit despre sf. Bvsevie, Episco= 
pul Samosatelor. „Că acesta înțălegând multe bestrici a fi 
lipsite de păstori înbrăcându-se în haine cătăneşti, şi aco- 
perindu-și capul cu coif, ai încungiurat Siria şi Finichia, 
şi Palestira; și ai hirotonit preoți și diaconi și alte diregă-
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torii besdriceşti ati plinit. Iar de se întâlnea, când-va cu 
episcopii carii una înţăiegea cu dânsul în învățătură, i-ai 

făcut mal mari bestricilor celor lipsite, cartea Ist. 4 cap. 
12%. Despre acelaşi Evsevie, în cartea a 5-a, cap. 4, zice | 

'Theodorit: „Marele Evsevie întorcându-să din isgonire, pe 

Acachie, a căruia mare iaste: vestea în Veria, Lai hiro- 

tonit episcop ; iar pe Thaodot în Ierapol, a căruia viaţă 

“ pustnicâscă pănă astă-di toţi o laudă. lar pe Evaevieal 
Halchidonului, iar a Corului nostra pe Isidor și pe Evlo- 

'ghie păstoriu Edesei lati hirotonit; iar pe Protogheu -Ca- 

renilor l-ati făcut mai mare. Mai pe-urmă pe Mărin l-ati 

hirotonit. episcop Dolihiei“. Sf, Epifanie încă ati hirotonit 

diacon şi preot pe Paulinian, afară de eparhia sa, a că- 

ruia lucruri ascultă ce pricină aduse şi cum să apără: 

„Macar că toți. episcopii bessricilor ai supt sine bestrici, 

de care se văd a avea grijă şi nime peste măsura altuia 

“nu se întinde; totuşi mai nainte iaste de cât tâte dragostea 

lui Heistos, întru carea nici o viclenie (simulatio) nu iaste, 

nică nu trăbue să se socotâscă ce sati făcut, dar în ce 

vr&me şi cum, și în ce, şi pentru ce saii făcut. Sf. Epi-_ 

fanie în epistolia cea cătră Loan Lerosolimiteanu“. Adică 

despărțite sînt eparhiele, unui episcop taste una încredin- 

țată, altuia alta. Dar arâsta e den orânduiala Bestricii. 

Drept acâia când lipsa: Besdricii așa aduce cu sine, pre- 

cum întru început puterea şi stăpănirea, nare margini. 

Cum am putere în Eparhia mea, așa şi întru a altuia; 

ună Yaste- Arhieria întru toţi, nu are întru unul mai mare 

putâre de cât întru altul, nici întrun loc iaste mai mică 

de cât înfru altul: „Macar că păstori mulţi sîntem, tot o 

turmă paştea, și oile tâte care Hristos cu sîngele săi și 

cu patima, le-aii căpătat a le aduna și a le cruța ne în- 

datorim. Sf. Chiprian, epistola 78“. Același sfânt părinte 

în cartea despre Uninţa Besricii, zice: „Episcopia una 

iaste a căria parte de la fiește-carele întreg (in solidum) . 

- să ţine. Nu unui mai mult de cât altul, ci fieşte-carele 

întreg, întocma, în solidum, adică întregă tâtă păstoria Be-
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scricii o ţine fieşie-carele Arhierei, că accia însămneză a- 
cel cuvânt politicese în solidum, cu carele Sfântul aci 
grălaște. Sf. Ieronim în epistola cea cătră Evagrie zice : 
„Ori unde va fi episcopul, macar la Roma, macar la Ev- 
gubiu, macar la Constantinopol, macar la Reghbio, macar 
la Atexandria, macar la 'Taviu, ac6iași preoţie are. Pute. 
rea avuţiei și umilința sărăciei sai mal înalt, sati: mai de | 
gios pe episcop nu-l face, altmintrelea, toți următorii A- 
postolilor sint“. Dar să auzim mai pe urmă pe Sf. Gri- 
gorie Dialogul, carele macar că era episcopul și Papa 
Romei, totuși zice, că nu pâte poronei altor episcopt fiind 
că toți îi sînt fraţi, iar nu robi, nici fii: „Te-ai nevoit 
fericirea ta şi de acâata a ne înștiința, cum că acuma nu 
scrii unora trufaşele acllea, cuvinte, care din rădăcina de- 
şărtăciunil ati eşit şi mie îmi grăeşti zicând: Precum aţă 
poroncii, care cuvânt de poroncă, mă rog, de la auzul 
mieii să | depărtaţi, că ştii cine sînt, cine sînteţi, că cu 
locul îmi sînteți frați, cu năravurile părinţi. Nu dară am 
poroncit, ce c€le ce sînt folositâre m'am nevoit a vi le a- 
duce aminte. Totuşi nu te aflu pe fericirea ta accsta în- 
suși, ce vam adus aminte să fi vrut desăvârşit a o ţinea. 
Că am zis, că nici mie, nici altuia cuiva ceva de acest fel 
nu trăbue să scrieți“. Și ar în prologul epistoliei, „carea 
cătră mine, carele am oprit, o aţi îndreptat a trufașii nu-. 
miri cuvânt, zicându-mă pe mine Papa a totă lumea, l-aţi 
tipărit. Oarea mă rog, sfințenia ta cea mie. prea dulce, 
mai mult să nu faci. Că de la voi să trage, ce altuia, mai 
multă de cât să cuvine i să dă. Că eii nu cu cuvintele 
cere să m& sporesc, ci cu năravurile. Nici nu socotesc a 
fi cinste întru carea cunosc că fraţii miei cinstea sa o 
pierd. Pentru că cinstea mea iaste Bestricaa t6tă lumea. 
Cinstea mea, Jaste cea tare a fraților miei vigâre. Atunci 
eii sînt cu adevărat cinstit când fiezte-căruia, cinstea ce i 

se cuvine nu i se neagă. Că de mă zici sfințenia ta pe 
mine Papă a t6tă lumea, tăgădueşti pre tine acâsta ce pre
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mine mă mărturiseşti a fi tot. Dar acâsta, departe să, fie. 

Epist cătră Evlog hie Alexandreanul“. 

CAP. XIX.: 

Din titlurile « ce să daă Papei nu urmea (ca) Papa să aibă 
maă mare putere de cât „cela- -lalță arhiereă 

Intră câl6-lalte cu care se nevoese Italianii a arăta, că 

Papa are mai mare putâre de cât ceia-lalţi arhierei şi că-i 
movarh în Bestrică, aduc înainte şi acâsta, că Papa puru- 
rea au fost împodobit cu mari nume şi titluri de cât ceia- 

lalţi arhierei. Dar cu tâte titlurile acâstea, nimica au se 
pot ajuta Italianii. Pentru ca întătu: Din titluri numai nu 

urmâză să aibă, cela cui se dai titlurile, acâia ce însem- 

nEză titlurile. Ati nu se chema și Nestorie eresiarhul prea 
sânt arhiepiscop, precum şi c&ia-lalță episcopi şi buni şi 

„. Şi eine va trage de aci, că Nestorie ati fost stânt și 
toţi cei ce se împodobesc cu acest titlu întră sfinți trăbu- 
esc să să numere? Aă pentru că un împărat să chiamă 
prea puternic, nime nu-l va învinge? Adoao: Titlurile ce - 

_să da de de-mult episcopului Romei vechi se da şi altor 

episcopi. Cumu-i să să chiame Papă. Aii nu Chiprian şi 

Chiril Alexandreanul şi alți episcopi avea acest titlu? A- 

câsta numai acela o va tăgădui care de tot e străin în is- 
toriă şi în edle vechi ale Bescricii. Și știm, că acâsta nu- 

mai Roma şi Episcopul ei Grigorie, în suta a 11, în Soborul 

cel de la Roma ati poroncit, ca de aci înainte numai Epis- 

copui Romei vechi să să chiame Papă, Yar la noi şi acum 

şi preoții cei proști să chiamă papă, și preoții cel mari 

“protopapi, în carea ţinem obicâiul cel de de-mult, carele 

tuturor eliricilor le da nume de papă. Dar îl chiamă pe 

Papa și Episcopii şi Arhiepiscopi și Patriareii, prea cinstit 

părinte ; așa dar Papa iaste părinte şi dascal şi episco- 

„_pilor, aşa îl chiamă Sf. Vasile cel mare în. epistolia cea 

satra Damaso, unde îl zice :. Prea cinstite Părinte! Dar ia 

sama, că episcopii şi pe alţii episcopi îl chema părinţi, nu



numai pe Papa, însă deobşie şi într€ sine se chema frați, 
și pe Papă îl chema soţ şi frate. Acdiași, Marele Vasilie și 
pe Sf. Athanasie în “epistola 82 îl chiamă părinte, prea | 
cucernice, și în epistola cea cătră apuseni zice: Prea cins-. 
titul părintele nostru Athanasie; Yar în epistola 108 lui 
Tivsevie al Samosatelor îi zice: Părinte luă Dumnezeăi, 
prea tubiie, A treia. Când scria Arhiereii la Roma unii 
în da titluri mari Papei, aii pentru ca Roma acâlea le 
pohtea şi le aştepta și părinţii nu se punea împrotivă, ca 
să nu să împâdice alte lucruri mai mari prin pricile cele 
pentru nume ? ai une-ori unii îi da ca dâră era om cu | 
viață sfântă şi vitejaşte în ceva price asupra eretieilor, 
iproci. Insă cine nu vâde că dintru acestea, nu se pot face 
drepturi, nici nu se pot lua pentru toți Papit. Sf. Chiril 
Alexandrenul, scriind la Chelestin Papa, îl numâște părinte, 
dar de acelaş Chelestin vorbind în cărțile cele cătră alții 
date, cumu-i în cea cătră Iuvenal, episcopul Ierusalimului 
și în cea cătră Nestorie, pururea îl numeşte. frate șI în- 
preună slujitor, altmintrelea îl-numeşte în faţă, altmin- 
trelea pe din dos, unde vorbește cu îndrăznelă. Drept 
acela dară, vrâi să-mi arăţi drepturile Papei câle deobște, 
pohtesc şi cu glas încet strig de airea nu din epistoliile 
c6le cătră Papa, nici din engomiuri îşi aduce dovediri. Că 
multe titluri au dat părinții Papei, ati pentru ca să nu 
facă gălo6vă pentru nemica, dară Roma le pohtea. Ai 
pentru că era în nevor, în strănsori saă ci sai credinţa, 
pentru acâia în tot chipul scria ca să li să dea ajutor. Ati 
unuia Papă numa da ceva titlu mare pentru vre-o faptă, 
a lui vestită, carea nu se pâle trage la toți. Ati vrun 
părinte dintru părerea şi duhul sti da, carea nu se pâte 
zice înțălesul a tâtă Besdrica. A patra. Bine ştii, că Papa - 
pururea au fost Patriarh în tot apusul, și de la Romaa- 
pusul ati avut propoveduirea Evangelii, şi pentru acestă, 
pricină în multe ale episcopilor să amesteca şi multe tit- 
luri de la acâia și avea. Acestora Roma era maică, dâs- 
căliţă, doică, iproci. Ati dară cu dreptul acestea le va pohti
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Roma, şi de la not şi de la tot răsăritul? A-cincea. Sînt 
„unele titluri a Papei mai de curănd aflate, de când adecă 
sat ivit monarhia. Dar acâstea precum sîat înviri așa nu . 
trăbue nică să le pomenim. 

A 

CAP. XA, 

Despre titlu acela : Episcopul Episcopilor și Parintele 
„Părinților. 

Nu puţină dovadă pentru înălțarea și monarhia Paper. 

să năzărâşte Italianilor a fi titlul a:6la mai cu samă: E- 

piscopul episcopilor, carele numai Papei, zic el, că sati 
dat pururea și cela-lalt, părintele părinţilor. De unde zic, 
că precum mirânil poporâni sînt supuși episcopilor săi ca 
la nişte stăpâni şi părinți şi întru tâte acelea duhovnicâști 

de lafei atârnă ; aşa şi episcopii sînt supuși Papei ca la un 

stăpân şi părinte a lor întru tâte. Dar răi să înșală, ai . 

neînțălegând puterea, şi firea titlurilor, aii scornind titluri 
pentru Papa, care nici odini6ră nu i sau dat, aii trăgând. 
asupra tuturor episcopilor e6le ce Papa le-aii avut cu pri- 
vire la-cei de la apus. Și cu ce dovadă m'ar face să cred 
că Papa sai chiemat ne zilele ele bătrâne episcopul epis- 
copilor. Din Tertulian, zic ei, şi din Chiprian om arăta. 
Ca 'Tertulian în cartea cea Despre ruşinare, așa vorbâşte 

“despre Papa: „Auz că sai vestit poroncă încă peremp- 

toria, (desăvârşit) prea marele “Arhiereii, adică episcopul €- 

piscopilor zice: Păcatele curviei și ale preacurviel le iert 
celor ce șa plinit pocăința sa“. Italiani! ci pricepuţi nu 
tăgăduesc cum că Tertulian în ciufșag (în batjocură), dă 
acestea, titluri Papei şi-l batjocoreşte, când îl chiamă epis- 
copul episcopiler. Dar totuşi dintru acestea. se vede, zic. 

ei, ca Papa pe-vreimea lui Tertulian avea acel titlu și i-l da 

pravoslavnicii, că de nu ar fi fost n'ar fi pomenit de dân- 

sul Tertulian. Ba şi Chiprian după Tertulian pomenâşte 

de acel titlu în Soborul care l-ai adunat asupra lui Papa
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Ștefan: „Nimene dintru. noi (zice) după socotâla sa se face 
pre sine episcop episcopilor, şi ca tiranii cu fiica să silâacă 
pe soții săi să asculte de el“. Unde chiar se vede că de 
Papa Ştefan vorbeşte. Eă aşa zic, că de vei lua cât de 
puţin aminte la cuvintele lui Tertulian, vei vedea că din 
cuvintele lui nu urmeză pa acd'ea vremi să fi tost la pra- 
voslavnici acel titlu a Pap, ci "Tertulian l-ai aflat întăi 
ca să batjocorească pe Papa. Zice Tertulian: „Prea marele 
Arhiereii, adică episcopul episcopilor“. Pâte că atuncea se - 
chema, Papa prea mare arhierei, precum şi alți episcopi, 
dar când da ceva poroncă, episcopii nu-și lua şie titluri, 
pote că Papa aci doar și at dat acel titlu, ai cel ce i s'aă 
spus lui Tertulian de. poronca acdia, doar ai numit pre 
Papa preă mare arhierei. Deci el măniindu-să că Pupa 
ati dat poroncă ca acdia cu numele săii şi cu autentie ca 
actia l-ati luat în răs, și cu ironie zice: Ah, prea marele 
Arhierei! mare om! prea puternic, adică: episcopul epis- 
copilor ! pentru că dă poroncă şi (la) alți episcopi, gândea 
Tertulian că Papa numai cu puterea sa, fâr' de judecata 
altor- episcopi aii dat acea poroncă, cu carea să vedea a 
poronci şi a să arăta mai mare de cât, ceea-lalți, episcop 
episcopilor. Bine vezi den părticetia cum că ea numai den . 
capul săi aă dat acel titlu, episcop episcopilor, carea taste 
Gre-cum tălcuirea titlului, prea mare arhierei, de Tertulian 
spre batjocură aflată. Aşijderea prea lesne vedi că şi Sf. 
Ciprian nu aduce acel titlu înainte ca când ar fi în prac- 
tică şi l-ar da creştinii Papei, ce numai pentru lucrarea, 
Papei Ștefan, că poroncea tuturor în Africă şi episcopilor, 
ca întru lucrul botezului ersticilor, una cu dânsul să în- 
țăl6gă şi să cr€dă. Care lucru nu l-ati suterit Sf. Chiprian, 
creând că episcopul nu are episcopi ; ar cela ce -poron- 
cește ca Papa Ştefan să face, să arată nu cu titlu, că acesta 
nici Pașa Ștefan n'aii făcut, ci cu faptă episcop episcopi- 

“lor, din capul săi şi după socotâla sa. Și din cuvântul 
acela după socotâla sa,. încă toți vedea că creștinii nu da 
Papei acel titlu: „May iaste încă, (zice Chiprian), ca fiește-
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carele dintră noi să spună judecata sa despre ac&ată în- 
trebare, ce pre nimeneă să nu judece sati să sc6ță de la 
împărtășirea să pre cel ce altmintrelea nu ca noi va fi- 

nea, că nima dintră noi, după socotâla sa, să face presine 

episcop episcopilor, și ca tiranii să silscă pre soţi! săi să 

asculte de el. Tot episcopul deplin are voe slobodă şi pu- 

târe întregă, și precum nu se cuvine pre-el să-l judece 
altul, aşa şi el pe altulnu pâte să judece“. Lângă acâstea 
„de-ar fi avut Papa acel titlu, ai ar fi îndrăznit Sf. Chi- 

prian toema în Sobor a zice: că numai după socotâla sa 

să face episcop episcopilor ? Nici din Tertulian dară, nică. 

din Sf. Chiprian să pâte arăta să fi avut Papa titlu acela: 

episcopul episqopilor. Dar de şi l-ar fi avut nu alt-min- 

trelea l-ai avut, de cât în cătu-i - Patriarh apusului şi mai 

mare parte episcopii de la apus, dar nici cu privire la a- 

pus nu l-aă avut aşa ca să fie episcop Episcopilor, precum 

episcopul aste socotitor eparhiei sale. Că precum episcopii 

„cei de la răsărit aşa şi cel de la apus acâiași putere şi 

întocmai cu Papa ati de la Hristos dată. 

"Jar câia ce zic despre titlu acela: Părintele părinţilor, 

nu ne dă nici un lucru, că știm că numele acela a tutu- 

"vor episcopilor ai fost deobşte. Sf. Athanasie în epistola 

cea, cătră călugări zice: „Părintele episcopilor, marele Osie 

„ati lăpadat în isgonire“. 

TITLUL UI. 

Despre nesmăntnicia Besericii. 

CAP. 1. 

- Besrica e nesmăninică. 

Prea milostivul şi prea înduratul Dumnedei pentru a- 

““o&ia în lume aă trimis' prorocii şi mai pe urmă şi însuși 

„pre Fiul să cel unul născut, Domnul nostru lisus Hris- 

tos şi pre Apostoli şi pre Bvangelişt ca din rătăcire şi
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smintdlele învățăturii cu care eram -enprinşi, sooț6adu-ae 
la lumina adevărului să ne aducă, şi întru dânsa să ne | 
statorâscă și să ne întărâică, Insă îatru descoperirea, a- . 
câsta ce se contenâşte în Sfânta Seriptură, și în trădania, 

- sfinţilor părinți, prea măndru vra să fie acela ce va zice 
că nu se cupriad multe, care sînt cu înțălesuri ascunse, 
întunecate şi îndoite. Lipsă dară averi de tălauitorii ca- 
rele întuncrecul aceia să-l răsipescă şi căruia fară frică să 
ne incredințăm şi să-i er€dem. Că altmintrelea şi după 
descoperire încă. de primejdia rătăcirei v'am fi scutiți. Iar 
ca să să plinâscă acestea, cine nu vede că acel. tălcuitoriu 
trăbue să fie nesmăntnic ? Sfânta Scriptură ne învaţă, că 
acel tăleuitoriu nesmăntnic iaste însuși Besârica sai adu- 

- nărea credincioșilor, Ja Matheiii cap. 18,8. 17 zice: „lar 
de nu va asculta, nice Soborul fie ţie ca cel păgân şi ca 
un vameş“. Bine vezi dintru acestea că ori-cine nu va 
asculta ce zice și învaţă Bestrica taste ca un păgân. Pre- 

„cum dară a fi păgân. nici cum nu e slobod, aşa de tot, 
fără nici o deschilinire sati osebire neîndatoreşte Dumne- 
zeii să ascultăm și să cr6dem câle ce Bes6rica a crede ne 
poronceşte. Acum de-ar fi Besdrica smăătnică și să pâtă 
greşi întru învățătură credinții, nemica nu împedică ca să 
greşască când-va, și fiind-că pururea sîntem datori a as- 
culta; de Bescrică, aşa dară şi atunci când greșaște ar tră- | 
bui să cr6dem greșala și eresul ei. Insă la greșală şi la 
eres, Dumnedeii, hind-că e ființă împodobit cu i6te săvâr- 
şirile,-nu ne pâte îndatori. Aşa dară Besârica întru învă- 
țătura ei, întru hotărîrea ei, nici cum nu pote greşi şi 
nesmăntnică- laste. Apo! ascultă ce zice însuși Domnul 
Hristos: „Şi eu votau ruga pre părintele şi alt măngăitor 
va da, voao, ca să rămâe cu voi în vâci, duhul adevăru- 
luy, care lumea nu pâte să-l ia. loan cap. 14 şi 17; acela, 
pre voi vă va învăța tâte şi va aduce aminte tâte câte 
an zis voao, cap. 26. Acela Duhul adevărului povăţui-va, 
pre voi întru tot adevărul. lar la Ioan, 6, 3. 13..lurla1 
Timotelu, cap. 3. s. 15: plaste Besârica lui Dumnedeii
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celui viu, stâlp şi întărire adevărului“. Dacă cu Bestrica 

în veac rămâne Duhul adevărului, o învaţă t6te, îl aduce 

_ aminte t6te câte Domnul Hristos ati învăţat, o povățueşte 
întru tot adevărul; aste stâlp și întărire adevărului cum 

„va putea greşi ; ai cătră greşală o va povăţui Duhul Sfânt? 
Atât adevărat Apostolii ai fost de fâr de îndoială despre 

povăţuirea Duhului Sfânt (şi) ati crezut şi pre noi a crede 
ne-ati învățat: „Parutu-s'aui Duhului Sânt şi noao“ Fapt. 
Apost. cap. 5, a. 28. Ac6iaşi pururea; din vrâmile Apos- 
tolilor ai credui Bescrica, nici a se îndoi ceva despre vre-o 
învățătură, sai -hotărîre a BesGricit, credincioșii vre odi- 
ni6ră ati cutezat, ce ori carele a se îndoi îndrăznea, îndată 

întră cei afurisiţă şi întră etetici să numără. „Nu tiăbue să cer- 

cim la alții adevărul carele uşor taste de la Biserică a-l lua, 
căci” acesta Yaste pârta vieţei, iară ceia-lalţi toţi sînt furi şi - 
tâlhari, pentru carea trăbue să ne feiim de dânșii, far care 
sînt a le Besricii cu forte mare sîrguință să le iubim şi 
să primim adev&rul tradanii.-Că Besdricii acest dar a lui 
Dumnedeii sai încredinţat... că unde-i Bestrica acolo 
Duhul Sfânt; undei Besâriea iast: tot darul. lar Duhul 
e adevăr şi e]. Irinei, înprotiva eresurilor. Cartea III, cap. 
4 și 24, 

„CAP. II. 

Nesmăninicia Bescricii nu pe lângă alții, fara numa pe 

lângă Arhiereă, la olaltă socotiți, aste. 

__ Locurile Sfintei Scripturi, care adevereză, că Bestrica 

Jaste nesmăntnică. şi negreşitâre fatru învățătura credinţii, 

acâleși vă fac a crâde cum că nu fiește-carele creștin e 

nesmăntnic, nici adunarea mireanilor, ce sîngură aduna- 

rea arhiereilor. Am arătat nesmăntniciă  Bescrici! întăiu 

dintru acel loc al Soripturii: „lar de nu va asculta nică 

Soborul, fie ţie ca cel păgân. şi ca un vameş, Math. cap. 

18, s. 17%. Cum eă aici prin Sobor de carele neascultând
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neștine să socotâşte ca un păgân să înțel&ge adunarea ar- 
hiereilor numai, chiar să vâde din cele ce urmeză în stih. 

18: „Adevăr grăese voao, oră câte veţi lega pr pământ, 

fi vor legate în ceriu, şi ori câte veţi deslega pre pământ. 
fi-vor deslegate în ceriu“ De unde așa mustrăm. Ac$ia 
să înțăleg prin Sobor carii ai putere de-a, lega și a des- 
lega, dar acâsta o ai singuri Apostolii şi următorii lor, 
carii sînt Arhiereil. Aşa dară prin Sobor adunarea arhie- 

reilor se înţelege. Aşijderea câl6-lalte cuvinte, care le-am 

adus înainte spre adeverirea nestmăntnicii Bescricii, tâte 
câtră adunarea arhiereilor vai zis şi sai grâit, nu cătră 
alții. Aceşti adunări sai făgăduit povăţuirea Duhului a- 

__devărului și aducerea aminte de tâte, și îndreptarea, întru 
tot adevărul, iproci (Vezi în capu de sus). Și adevărat a- 
călora se cuvinea să să dâie nesmăntnicia învățăturii că- 
rora s'aii dăruit deregătoria de-a învăța popbrele şi a paşte 
şi a povăţui Bestrica lui Dumnezeii. Insă acâsta s'a dat 
arhiereilor nu mirenilor ; aşa dară adunarea arhiereilor aste 
nesmăntnică, şi nică odinidră porţile iadului, adică eresului - 
nu o vor birui pre ea (Math. cap. 17, s. 18). Acâsta au 

“fost şi practica Bescricii pururea de pe vremile Apostolilor 
încă, când să stârnea vre-o price despre învățătură şi des- 
pre dogmă, nu la alţii alerga creşiinii, nici alții hotărea 
pricea și întrebarea, fără una înţălEgerea tuturor arhierei- 

lor. Cetâște Istoria Bestricii și faptele sobârelor a tâtă 
lumea. | 

CAP... ii 

Bescrica e nesmăntnică numai întru învățătura duhov- 
. N 

nacescă. 

De multe feliuri sînt învăţăturile pe lumea acesta: Alta 
Yaste theologhicâscă, prin carea învăţăm câle ce sînt de 
credință, cumu-i că aste un -Dumnezeii în ființă şi întreit 
în f6țe. Alta a îndreptării lucrărilor. Prin acesta știm carea
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lucrare e păcat şi carea faptă bună, cumu-i” că curvia, 
minciuna şi cl. sînt păcate, Jar a cinsti ic6nele și 6. vîr- 

tute, Alta filosoficâscă cumu-i că sufletul e în cap și. nu 
preste tot trupul, păraântul să mişcă pingă s6re, iar nu 
s6rele pe lângă pământ s. e. Alta istoricescă, prin carea . 

ştim întâmplările şi faptele ce sui făcut, cumu-i că Chesar 

“ai învins pe Pompeiu, că “Traian împăratul Romei vechi 
au adus de la Roma pe Români aici în Dachia. Noi în- 
vâţatura cea theologhicâscă și c6.a ce e despre îndreptarea 
lucrurilor o chemăm dogmaticescă, intru carea sivgură 

Besdrica iaste nesmăntnică. Că Dumnezeii pentru acâia aă 

dat nesmăntnicia Bescricii ca; pe uşor şi fâră greşală să 
putem dobândi mântuirea sufletului, Insă spre mântuirea 

- sufletuluiiinu e de lipsă fără credință și faptele câle bune, 
Aşa dară acestea doao sînt de lipsă: Să ştim ce să credem 
şi ce să afurisim. Şi carea lucrare e păcat, carea faptă 
bună, ca de păcat să ne ferim şi fapta cea bună să o lu- 

„crăm. Drept aceia numai întru învățătura dogmaticâscă 
e nesmăntnică Besârica. Nici altă învăţătură nu ne-ai în- 
văţat Domnul Hristos afară de acâsta. Și Domnul Hristos 

numai întru acelea ce ai învățat, însuşi ati făgăduit nes- 
măntnicia:. Acela pre vol va învăța tâte şi va aduce aminte 
tâte câte am zis voao, (loan cap. 14, s. 26“. 

Deci de vei afla cumva unde-va; că Bescrica, sati întru 

învățătura filosoficâscă saii întru învățătura istoricescă d6ră 
ati greşit, sai că unele can6ne şi așcrzământuri, care nu 

se cuprind întru învăţătura dogmaticâscă, le-ai mutat, nu 

te vei minuna nici te vei sminti, căci precum numai întru 

învățătura dogmaticescă Bestrică Jaste nesmăntnică, așa 

şi numai acâle ce se ţin de învăţătura. dogmaticâscă sînt 

'nesmintite şi de_tot statornice. | 

OAB. IV, 

Nalucită e nesmăntnicia Papei. 

La atâta întunti€c în sutele trecute ai fost venit la
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apus adevărul, cât partea cea mai mare a, apustnilor în. . 

văța şi socotea, că Papa încă fast2 nesmăntoic întru în- 
vățătura dogmaticesâă, ba încă unii își nălucea ca şi ae 
amăntnicia Besdricii de la Papa ar fi împrumntată, și Be- 
scrica fâră Papa, învățând ceva, ar putea greşi Fii întru, 
tălcuirea capului acestuia nu mă voiu lăţi prea tare, că (din) 
mila lui Dumnezeii, acum toți latinii s'a trezit și şaii 

luat sama despre greșala sa şi să căese, adeverind că 
Papa nici cum nu e nesmăntnic, nici sentenţia acesta des- 
pre. nesmăntnicia Papei nn-are mai largi hotare de cât 
cum sînt câle ale Italiei şi mai ales a statului Papei. A- 

câsta îți aduc aminte, că ori-ce aduc Italianii pentru nes- 
măntnicia Papei tâte ca pleava le văntură cela-lalți latini 

și nici un crezământ nu aă tâte mustrările lor; nici nu 
pot arăta în vremile -câle vechi să fi -fost vre-o pomenire 
despre nălucita Papei nesmăntnicie în Bescrica lui Dum- 
nezeii. Și acâstă pricină îndestulată ar fi ca să tăgăduim 
nesmăntnicia Papei, că ori-ce nu să arată îndestulat a fi 
de D mnezeti descoperit, şi totuși (de) o vei crede acdata nn e 
credință ci superstiție şi cimilitură băbâscă. Dar despre 
altă parte avem tare temelu şi fundament, că Papa nu e 

nesmăntnice- Afară de altele, când ai fost price despre bo- 
tezul ereticilor întră Papa Ștefan și sf. Ciprian, macar ai 

poroncit Papa Ștefan, ca nime să nu îndrăsnescă a, boteza 
lară, pe câia ce s'a botezat la eretici, şi g'aii lăudatcu: 

„.. afurisante asupra, celor ce altmintrelea ar lucra şi ar crede, 
totuşi nici sf. Ciprian cu toți episcopii din Africa, nică sf. 

Firmilian de la Chesaria cu ai săi, n'a băgat samă, n'ati 
ascultat, n'aii crezut ce învață Papa, ce numai după hotă- 
rirea Soborului întăiu de la Nicheta s'aii aflat că ati greşit 
sf. Ciprian. Acuma, de ar fi Papa nesmăntnie întru învă- 
țătura dogmaticâscă, şi acesta ar fi tradania apostolicescă, 
carea nu putea -să nu o ştie atâţa sfinți arhierei, ai ar fi 
cutezat aceştia a se pune înprotiva lui Papa Ştefan? ba. 
Ce precum de învățătura și hotărirea Soborului nu e slo- 
bod -a primi în inimă îndoială, așa şi aceşti sfinți îndată
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ar fi crezut cele ce învăța Papa. Nice așăzămînturile Papei 
şi decreturile n'aii fost nici odini6ră statornicite aşa, cât el 

-să nu fie slobod de isnov a le cerceta şi a le cerca, și ade- 
vărat le-ai şi cercat, precum epistolia lui Papa Leon în 
Soborul de la Halchidon și de le afia Soborul că sînt ade- 
vărate, le lauda, le întărea, şi â fi adevărate le vestea.: 
lar de-ar fi Papa nesmăntnic nu le-ar fi cernut de isnov, 
precum așăzimânturile Soborului a t6tă lumea, dacă-i 
nesmăntnic, nu să. pot de isnov a le lua la cercetare, și | 

ori-carele le-ar cerceta, eretic aste. A Papei macar că nu 

le-ai primit, ci le-ai lăpadat, tot uninţa credinții nu vaii 
înţălea ruptă: „Fost-ati 6re-când despre botez îndoială, - 

carii osebite ati judecat, întru unință ati rămas. Indoiala 

acesta, mănăndu-să vremea înainte, prin Soborul cel deplin 

sai rădicat. Pricea carea atunci încă na era hotărâtă, pe 
Chiprian nu l-ati spăimăntat să se dea îndrăpt, pre vol 
-hotărâta find, vă chiamă să vă dați îndărăpt. Avgustin, 
cartea 1, Despre botez, cap. Ti. Iar în cartea 2, cap. 4: 

„N'ai vrut prea înțeleptul Chiprian dovedtrile sale, macar 

nu era adevărate (carea el nu șiia) dar nici nălucite, să în- 
gădue obiceiului, carele adevărat era fără minciună, dar 
totuși încă nu adevărat“. Și în cartea a 4, cap. 6: „Nice 
noi 6re-ce aşa n'am îndrăsni a grăi ca carea Ștefan ati po- 
roncit, de n'am fi întăriţi cu autenţia Bisdricii catolicești 

cea tocma de un gând, căria și însuși Chiprian afară de 
“îndoială ar îngădui, dară acum pe vrâmea, adevărul lim- 

„pezit prin Soborul cel deplin sui întemeiat“. ” 
Voiu săvârşi acest titlu şi acest cap cu cuvintele Preo- 

sfinţitului Nichita, Arhiepiscopul Nicomideanilor, carele în 
“dialogul 3 a lui Anselm Abelberghensul, cap. 8, așa gră- 
Xagte: „Ce dar ni (ni!) bună știința seripturiior? Ce ni-s 
bune învățiitnrile ? Ce ni(-i) bună învăţarea, dascalilor ? Ce 
capetele cele vestite a înţelepților Grecilor ? Singură au: 
tenţia Arhiereului Romei, carea precum tu zici—dea-asupra 
tuturor aste, tâte acâstea le deşartă ? Singur el să fie 
Episcop, sîngur dascal, sîogur învățătoriu, sîngur de tote
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“şi sîngur încredințate, numai lui Dumnezeii singur bun 

păstoriu să răspundă. Iar carea va vrea în via lui Dum- 

nezeă să aibă împreună lucrători, el ţiindu-şi întăta găderea 

sa, înălțat fiind să se laude întru smerenia sa și să nu ur- 

gisască fraţii să, pe carii adevărul lui Hristos nu spre 

robie ci spre slobozenie în păntecele maicer Bestricii Vai 

născut... Și aşa nică întrun simbol nu se află acesta, să 

ni se poroncescă deosebi a mărturisi Bestrica Romei, ba 

una sfânta Bescrică catolicâscă şi apostolicâscă peste tot 

locul ne învătăm a mărturisi. Acâstea despre Besdrica Ro- 

mei cu pacea ta diseiu, carea ei cu tine o cinstesc, dar nu 

cu tine întru t6te o urmez, nici nu judec că întru tote veri 

ne veri, trăbue să să urmeză: a căria autenţie așa mare 

tu ni o al pus înainte, ca lepădănd obicâiul nostru, necer- 

cetănd mintea şi autenţia scripturilor, sâ primim forma ei 

şi urmarea întru taine, și precum orbii cu ochii închişi 

ducându ne ca să urmăm macar încătro o la duhul săi 

cel sînguratec, povăţuită fiind, are merge. Carea cât ne-ar 

fi noao fără primejdie saii cu cinste, judece şi Latinil 

şi Grecii cel înțălepți“. Adevărat, de-ar fi Papa nesmânt- 

nic la ce ne mal rump*m capetele cu atâtea învățaturi, la 

ce ne cheltuim bogăţiele pentru cumpăratul cărților .și cu 

primejdia vieţei a ne slobozi pe mare, spre căştigarea şti- 

inţei, destul ar fi să soril la Roma, ca de acolo prin o 

epistolie, prin o bulă să-ți vie t6tă ştiinţa dogmaticescă, 

Nice nu era de lipsă să trapezi atâța sfinți, părinţi, atâţa 

bătrâni și neputincioşi, carii orbi, carii gehiopi să se adune 

la Soborul de la Nicheia şi la cele lalte şi săi părăsâscă 

bestricile şi oile sale, destul era să aducă graiul Papei. 

Bag samă, dintru acâstă socotâlă das ali apusului în vre- 

mile trecute da tot ati fost partași, cetania cărţilor sf. Pă- 
rinți, şi ad fost în apus la nimica t6tă theologia,



TITLUL III. 

Despre hotarele putărei bestricești și împărătești. 

CAP. IL. 

Cât e de lipsa cunoștința hotarelor puterii bestriceșii. și 
împârăiâșt. 

De cât tâte mai ales trebue să tnţelegera Și cu sîrgu- 
inţă să osebim hotarele putEfii besricești de la hotareie 
putârii împărăteşti şi mireneşti, dintru a cărora neînţe- 

lgere sai amestecare şi împleticire aşa de mare foc să 
pâte aţâța, cât cu tot ochenul să nw'l poţi stinge, şi po- 
toli. Căci neînţelegând Episcopul sai Patriarhul sai So- 
borul până unde ajunge puterea lui, pre lezne se pâte a= 
mesteca, întru lucrurile câle împărătești, care nici odini- 
Gră nu le-ai supus Christos besdricii. Așijderea împără- 
ţia cea mirenâscă să va amesteca întru eâle duhovnicești, 

de care trebue departe să fie fieşte-ce mănă mirenâscă, 
şi Jacă îndată nepr(ijetenirea, urgia, sfada, stricarea de ob- 
ştea păcei şi a liniştii. | 

De aci bestrica să slobâde la anatema, dă a să sprijini 
cu afurisania, iar împăratul neștiind alte mijlociri sedte 
sabia, trimete în izgonire, scade pre Episcopi din vr6d- 

„_micie, _de unde burzuluidu-se cu toţii, urmeză schizma, 
neunirea și une-ori s5 săvârşaşte întru eres și întru vai. 
Câte blăstămăţii de acâsta sau întâmplat şi la răsărit, şi 
mai ales la apus, de când Papa preste firea duhovnicii 
şi duhului Evangeliei sai prea înălțat! De unele până 

astădi plânge şi besrica și cetatea. 
= 

CAP. II. - 

Sferșitul puterii împărătești Yaste fericirea cea vremâlnică, 
dar sfârșitul puterii bisericești taste fericirea cea de vâcă. 

Toţi carii socotese 'şi cu deadins câreă cum s'aii adu-
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nat 6menii întru una, și ati fâcut câtă și cetate, mărtu- | 
risesc că acâsta o ai lucrat pentru ca unindu-și puterile, 

vărtutea şi hărnicia să pâtă sta împrotiva “vrăjmaşilor, 
carii le strica liniştea cu răpirile, cu uciderile și cu alte 
nedreptăți, şi să pâtă. mănca pânea sa şi ostentla sa cu 
„pace, și fără vătămare, întru carea stă fericirea cea vre- 

mâlnică. lar bescrica, adecă câta şi adunarea credincioşi. 
or o aul zidit Dumnedei, pentru ca 6menii să pâtă do- 

„bândi împărăţia ceriurilor și viața de v6ci: „Ac6sta taste 
vola celui ce m'aii trimis, ca tot cel ce va vedea pre Fi- 
Jul şi va crede întru el, va avea viața vâeinică și voii - 
învia pre el în diăa cea de apoi. I6n cap 6, s. 40“:îȘi 
iarăși la Marcu cap. 16, stih 16, grăiaşte Christos: „Cela 
ce va crede și se va boteza, spăşi-se-va“. Nu altă dară 
sfârşit are credinţa și bescrica, fâră numai lericirea “€ cca 
de veci. 

Drept aceea fiind că firea Begte- căria putr și st&pâniri 

să cunâşte din sfârşitul spre carele-e dată, urmâză că 
puterea bescricâscă tâtă iaste duhovnicescă şi până la fe- 
ricirea cea de vezi ajunge, unde i să înfig marginile «i, 
peste care precum n'are volnicie. bestrica a păși, aşa ori 

ce se ţine. apriat de fericirea cea de veci, supus aste be- 
s6ricil, şi ork-ce să ţine de fericirea cea vremâlnică,. vino- 
vat iaste puterii cei împărăteşti, carea t6tă mirenscă, iaste. 

= - - 8 

CAP. III. 

Bestrica nick cum mare puitre spre câle vremelmice. 

Deschilinită dară şi osebită teste puterea besericii de 
puterea cea, împărătescă, nice are (în) vre un chip bes&rica 
putere şi drept spre câle vremâlnice, cum-i: sait a bate 
pe cineva, saii a-l globi, sai a-i lipsi de viaţa acesta vre- 
mâlnică, sait a ridica pe cine-va împărat și aă da pământ 
și supuși, şi pe altul din tronul cel domnese a-l lăpăda 
şi pe supușii lui din credință, cu carea sînt legaţi spre 
împăratul lor a-i deslega, ce mai cu amăruntul acestă în.
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trebare să cârnem, pentru ca nu vre unul dentr'ai noştri 
cu Italianii să rătăcâscă de la adevăr şi să facă nedrep- 

tate împăraţilor şi- domnilor celor pământești, carii mult 
priveghâză pentru viaţa, şi pacea nâstră cea vremâlnică. 
A Italianilor, diseiu, iaste acâstă rătăcire, că ei singuri şi 

puțini “alții, pe carii el i-ati orbit, şi de la cercarea ade- 
vărului. prin multe momâle i-ati împiedecat, învață şi a- 
pără, cum. că be:drica are putâre spre c6le vremâlnice, 
n&'mprumutată de la împărații cei lumești, nu pentru ca 

să mărmaacă vălfa besdricii (că acâsta o batjucorese, su- 
puindu-o tâtă subt pici6rele Papii), ci ca să înalță pe Papa; 

“lui să-i supue tâtă lumea nu numai întru cele duhovni- 

cești, ci şi în cele vremâlnice și pământeşti, carea puru- 
rea Christos pără ai fost pe pământ și de la sine, și de 
la ucenicii săi le-ai depărtăt. Ati nu Christos capul şi 

dascalul bestricii -aii grăit: „Impărăţia mea nu iaste din 
„lumea “acesta, de ar fi din lumea acâsta împărăția mea, 

„slugele mele sar trudi ca să nu mă daii jidovilor, dar 
„acum împărăţia mea nu iaste de aici. I6n, cap 18,s. 

36%. Impărăţia lui Ohristos nu e pământâscă, ci duhov- 
nicâscă, şi la acâsta în lume ai venit ca duhovnicâşte la 
viaţa de vâiă să ne înalță. Cum dar tu, Talianule, dici că 
Papa are putere şi spre câle vremelnice ? Des unde 6re? 
Dă de la Christos nu o are, mărturisind chiar, că împără- 

ţia lui nu e din lumea acâsta. Ba necum să se fi făcut 
Christos pre sine Domn şi Stăpân peste lucrurile lumii 
aceştia, ei nici când l-ati rugat unul din mulțime ca să 
dică fratelui lui să împărțască moştenirea cu dînsul n'a 
vrut a se amesteca, dând pildă ca preoţii cu totul înstră- 
inaţi trebue să fie de la domnia cea pământescă: „lar el 

dise lui: Omule, cine m'aii pus pre mine judecătoriu, 
sai împărţitoriu între voi? Luca, cap 12, stih 14.% Dar 
an să vedem când ai dat Christos putârea şi stăpânirea 
apostolilor, 6re-ce feliu de putâre le-ati dat, duhovnicâscă 

nuraai, at dâră şi pământâscă ? Ascultă: dând Christos pu- 

terea bisericii, Qice la 16n, cap 20, stih 21: „Pace vouă,
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„cum ai trimis pre mine Pirintele şi et trimit pre voi. 
„ȘI acâata, dicând ai suflat, şi qise lor: Luaţi Duh Sfânt: 
„Cărora veţi lasa păcatele lăsa-să-vor lor, ork cărora le . 
„veţi opri, oprite sînt. Şi iarăşi întru același înţăles: 
Adevăr grăese vouă; ori câte veți lega pre pământ, fi- 
„vor legate şi în ceriu, și ori câte veţi dezlega pre pă- 
»mânt, fi-vor deslegate în ceriu“. Oare dă Domnul Chri- 
stos besdricii aici bastonul în mână, sabia să tae pe cine- . 
va sai să bată sati să ardă, precum ai lucrat apusânii 
nu odată ; 6re dă-i moşie pământâscă, împărăție mirenâacă; 
vălfă şi fam şi putere de-a lua moșiile de la unii, şi a- 
le împărţi la alţiy, precum cu jalnică pomenire n6 adu- 
cem aminte că ar fi lucrat Papa, şi astădi ar lucra de nu 
Sar fi trezit împărații, şi nu s'ar apăra de tivănia lui. A- 
pol cu puterea acâia ati trimis Cristos pe Apostoli, cu. ca- 
rea însuși aii fost trimis de la Tatăl: „Cum a trimis 
pre mine Părintele și eu trimițiv pre voi“. Acum Tatăl 
ai trimis pre Fiul să vestâsca împărăţia ceriurilor şi -la 
acâia pre muritori să-i povățulască; iar nu să împarţă 
moșii, nici să aibă domnie și împărăție lumescă, precum 
Sati vălut mai sus. Acesta dară nici besdricei a să da. 
nu să cuvine, ci mai vărtos întru acâstea şi Preoţii şi Ar- 
hiereii și Patriarșii, și tot Soborul supuși sînt împăraţilor 
şi domnilor şi întru tâte ascultători şi îngăduitori trebue 
să fie, precum aste scris la epist. I a lui Petru, cap ÎI stih 
18: „Pre împăratul cinstiţi, slugile ascultând cu tâtă frica 
de stăpân, nu numai de cei blândi şi buni, ci şi de cei 
năsilnici“. lar preoţii de sufletele Gmenilor să aibă grijă, 
precum laste scris; epist. cătră Ebrei, cap 13, stih 17: 
„Plecaţi-vă povăţuitorilor voştri şi vă supuneți, pentru că 
ei privegheză pentru sufletele vostre, ca să dea samă, ca 
cuf bucurie acâsta să o facă, și nu suspinând, peatru că 
fără de folos Iaste vouă acâsta“. Acâstea numai Iaste da- 
toria preoţilor să le pască, să le povățulască, să le chi- 
vernisască nu cu chip domnesc şi cu vălfă mirenâscă, 
ci părintește, dolce, blând și cu smerenie uitându-să, nu
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că-și arâte puterea, ci să dobândâscă sufletele: „Paşteţi 

„cea dintru voi turmă a lui Dumnedeii, socotindu-o nu 

„cu sila, ci cu bună voe, nici cu agonisită rea, ce cu 

„osărdie. Niei ca cum aţi stăpâni sorţilor, ci pildă făcân- 
dusă turmii. 1 Eyist. Petru, cap 5, stih 2%. Pe toţi 
adevărat să-l trageţi spre bine să facă fapte bune din bună 
voe, iar nu din silă. Că sfărşitul bescricei, adică viaţa de 
vâci, nu să pâte dobăndi fără prin fapte bune şi vrdnice - 
de împărăţia certurilor. lar acestea ca să fie aşa, nu e de- 

stul numai să s8 lucreze, ci sâ s5 lucreza din buna voe 

şi din dragostea, iar nu din silă, precum întru împărăţia 

cea pământâscă, unde veri sor păzi legile şi poroncile 
împărăteşti din. bună voe, şi din dragoste, ver de nevoe 
gi de silă, tot să dobândâşte fericirea cea vremâlnică, pa- 
cea şi liniştea, carea iaste sfârşitul împ&rătâştii puteri. Grei 
dară greşesc acdia, carii pre eretică îi bagă prin temnițe, 

- îi ehinuese, îi spânzură, îi ard de vii, împrotiva Evanghe- 
li(e)i, iaste acestă socotâlă şi hulită de toţi sfinţii părinți. Ati 
n'aă cetit în Evangelie, e când întrun sat al Samaritenilor 

nu primiră 6menii pre Christos, şi disără ucenicii lui Chri- 

stos: Dâînne, vei să dicem să pogâră foc din ceriu și să-i 
mistuiască pre ei cum făcu şi Ilie ? Ce le-ati răspuns Chri- 
stos? Disu-le-ai: ardeţi-i,pentru că nu-mi cred mie,omoriţii ? 
Ba ce, încă l-ai înfruntat fârte tare şi le-ai dat a înţă- 

lege că acest gând nu aste bun, nici plăcut lui Dumne- 
dei: „lar Christos întorcându-să eârtă pre ei, şi disă, nu 
„ştiţi de ce feliu de Duh sînteţi voi. Că Fiiul omenese 
„n'a venit-să piarză sufletele Omenilor, ci să le măntu- 
„iască. Luca, cap 9, stih 55, 56“. Şi sfinții părinți necum 
să osîndescă pre cine-va spre mârte, pentru credinţă, ci încă 

cănd vrea împăratul să lucreze acâsta, toţi întrun suflet 
alerga și să ruga să-l iarte şi să nu-l piarqă. Numai apu- 
sânilor în vremile acestea mai de pre urmă le-aii venit | 
acea, rîvnă, ca pentru macar ce prepus de eres să bage 
pr6 6meni prin teninițe şi să-l. ardă de vii. Și încă spre 

osăndirea acestora sînt orănduiţi judecători călugării lor;
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carii se chimă predicatori, adică propoveduitori, carii ar 
trăbui după orănduiala cinului călugăresc. să şadă ascunși 
în mănăstire, întru rugăciune şi tăcere, nu să propovedu- _ 
iască credința cu sabia, şi cu vărsârea săngelui, şi cu ne- 
milostenii ca 'Tureii. Ba încă aceştia, nici să-ți fie milă de 
patima acelora pe carii îi thinuesc, pu îngăduesc, că de-ţi 
va-fi milă numai te, vestesc îndată eretic şi nu să uită, că 
din fire ne _îngrozim şi ni-i milă nu numai de om, ci şi 
de un dobitoc, când îl vedem chinuindu-să. Dar aceştia, 
bag samă, ati -pierdut tâtă simţirea. Am audit de un Cratu, 

„când chinuia acâștia pre un om, s'a uitat 'cu milă spre 
“acel om, şi vădendu-l aceşti propoveduitori îndată l-ai ju- 
decat şi pre el a fi vrednic de foc. Dar tot îngăduindui 
viaţa i-ati slobodit prin faleâriu (sub-chirurg) sânge din 

„mănă şi i-ati aruncat sângele în foc, încai acela să ardă, 
dacă nu tot trupul. Adevărat de nu sar fi deşteptat Craii 
și Impăraţii și m'ar. fi răsăpit divanurile acestora, care &.- 

__cuma puţine mai sînt, nici însuși împărații n'ar trăi fără 
„primejdii de dînşii. | - Ă “ 

CAP. IV. 

Să descurcă îndoialele protivnicilor ce . aduc asupra în- 
- vățăturei nostre. E 

1) Pun împrtivă 'dicând: Dar dacă să va stărni vre 
un eres-în bescrică sai Împăratul să-va tace eretic, cum. - 
ne vom apăra? Au nu-i mai bine să ţipe besârica pre a- 
cel împărat din scaon, de cât să piae atâția 6meni sufle-" 
teşte ? Prin înşălare sati prin silă? Răspundem: Când să 
"va întempla ceva de acest fâliu, besârica să nu-facă alta 
-fâră să dică: „Impă&raţia mea nu Yaste din lumea acesta, 
de ar fi din lumea acâsta împărăția mea; slugele mele 
sar trudi ca să nu mă daă jidovilor, iar acum împărăţia 
mea nu jaste de aice.“ Nu scâte sabia, nu strînge tabără, 
aşa ai tăcut Christos, așa ne-ati învățat şi pre noi supă 
cem. Arma Bes&ricil cea mai mare şi mai cumplită iaste
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afurisania. Ci acâsta încă aşa trăbue besdrica să o sucâscă 
„şi să o întârcă, ca să. fie spre folosul sufletelor, nu ca să-și 

arâte mănia și puterea. 

Dară die, un Impărăt eretic pote cu puterea sa trage 
pe toți la eresul săi și pâte stinge t6tă credinţa de pre 
pământ, care lucru-n'ar fi plăcut lui Dumnedei. Saii de 

„nu o.va și stinge, dar s'ar împuţina mult credincioşii. R&- 

spundem: Credinţa şi creștinătatea nici odini6ră nu se va 
stinge, de sar rădica asupră-(i) tâtă puterea lumii aceştia. Că 
însuși Christos aste păzitoriul și seutitoriul ei; însuși ai 
dis: „Ei cu voi sînt pururea până la sfărșitul vecului.“ Iar 
de s'or împuţina, credincioșii încă nu te tâme nimica, precum 

 Xaste scris: „Nu te tâme turmă mică, că bine ati voit 'Ta- 
„tăl vostru să dea v6uă împărăţia Luca, cap 12, 8. 32. 

„Apoi pâte Dumnedei din pietrele acâstea să rădice fe: 
ciori lui Abraam. Mat. cap III, stih 9“. Adecă pe acdiași 
eretici pote Christos iarăși să-i întârcă la staulul săi, prin 
darul săi. Lasă dară sabia mirtailor, nu te folosi cu | 

dînsa, nici izgoni pre eretici, precum Papa — pre toți E- 
piscopii, că or izgoni pre eretici, ci te râgă pentru dînşii 
și te arată lor cu blândâţe şi cu pildă: „Aşa să lumi- 
„n6ze lumina vâstră înaintea 6menilor, ca vădând faptele 
„vâstre cele bune să proslăvescă pre Tatăl vostru cel din 
„ceriuri, Math. cap 5, stih 16%. Că de vei batjocori mai 
tare să întărâtă. -Ai nu știi, sfinţii cu câtă îngăduială s'aii 
purtat şi cătră Impăraţii eretici, cum ati fost Constantie, 
Iulian, Valens şi cătră alți eretici? 

II) Pun împrotivă: Că putrea duhovnicâscă iaste mai 
înaltă de cât cea mirenâscă, precum ceriul-fi mai înalt 

de cât pământul. Aşa dară puterea cea mirenescă iaste | 

supusă cei duhovniceşti, și besdrica, are putâre și preste 

câle vremâlnice;- R&spunde-mi: Adevărat, puterea duhov- 

nicâscă aste rai înaltă de cât cea mirenescă. Dar pentru 

acâia nu urmeză, acâsta să fie supusă aceia. Că Dumne- 

dei le-ati osebit, câia o ai dat mir6nilor, câsta preoților, 

i precum în lucrurile “«€le duhovniceşti toți 6menii și



domnii și împărații sînt :upuşi besricii, așa în cele pa. 
mântâşti toţi preoții supuşi sînt împăraților şi domnilor. 
Aii pentru că zugrăvia aste mai de cinste şi mai înaltă 
de cât cizmăria, cismarul va fi supus zugravului? Nici 
cum. Ce cismarul dacă are lipsă de icână se râgă de zu- 
grav? Așijderea zugravul dacă i se rumpe încălțămintea 
să r6gă de cismar și nu are de-a poronci nici unu(l)altuia 
în meșteșugul săi, 

“CAP V. 

Împăratul n'are pulâre preste cele duliovnicești. 

Precum câle vremelnice cu totul sînt slobode şi scu- 
tite de puterea cea duhovnicâscă a bestricii, aşa la cele 

ce sînt aumai duhovniceşti, nimic amestec n'are Impăra- 
tul sai fieşte ce altă putâre mirenescă, căci acesta sîngur 
arhiereilor și preoţilor iaste dată, că lor numai și nu al- 
tora li s'aii încredințat turma lui “Christos să o înveţe. 

Math. cap 28, s. 18, să o pască. Fapt. Apost. Lor numai 
li vaă dat cheile împărații ceriurilor. Math. cap. 18, s. 18. 
I6n, cap 20, s 21; vedi mai sus, titlu 1, cap 6şic,l. Iar 
Matheiu, cap 18 dice: „De nu va asculta nici soborul fie 
ţie ca cel păgân şi ca un vameș“. Toţi şi domnii și îm- 

-părăţii acei supuşi să fac în cele duhovnicești, bestricii, 
căci fătă hotărire să vorbâşte, drept ac6ia nici nu se lasă 
afară. Pre urmă nespus de mine vei înţălâge şi din cele 
mal înainte qise urmâză, că de vor (fi) nescai lucruri ameste-. 
cate, o parte duhovniceşti, o parte vremâlnice, în cât sînt 
duhovniceşti” de bestrică să ţin, lar în cât sînt vremelnice 
puterii împărătești sînt supuse, nică bestrica într'acâstă 

“parte vre o avtentie sati putâre, fină în cât îi va fi îngă- 
duit de la Impărătul. Iar besrica a îngădui: ceva putere 
mirânilor întru câle ce sînt de tot duhovnicești, cum iaste 
hotărârea materiilor şi a formelor “tainelor besâricei și 

cum sînt întrebările şi pricile cele dogmaticeşti, ş. c., nică 
N



cum nu pâte, fiind că la tr6ba acestora nesmăntnicia e de 
lipsă, carea numai bestricii cu tâtă lucrarea afară aste 
dată, şi de cei ce sînt împodobiţi cu darul cel preoţesc nu- 

mal să pot sluji. 

- TITLUL IV 

Despre Sobsre. 

CAP. 1. 

„Sobârele sînt de lipsă în bestrică. 

Sobârele a finu numai folositâre, ci şi toema de lipsă în 
besrica lui Dumnedeii, tâte înapoi trecute bescriceştele 
fapte şi lucrări ne învaţă, Așa încă pe vremile Apostoli- 
lor stărnindu-se price pentru tălarea împrejur, ce era po- 
roncită de legile lui Moise, şi făcându-să gălcâvă nu pu- 
ţină la Antiohia întră credincioși; dicând cei ce era dintră 
ebrei, cum că cei dintră neamuri, macar că cred întru Chris- 

tos şi sînt botezaţi,de nu să vor tăia şi împrejur după obicâiul 
lui Moisă, nu să pot spăsi, a'aii judecat a fi de lipsă să să a- 
“dune Apostolii şi presbiterii la Sobor ca să vadă de întrebarea 
acâsta. Fapt. Apost. cap. 15. Nici nu sati alinat gâlcâva 
fără numai prin Soborul Apostolilor cel la Ierusalim adu- 
nat. Aşijderea şi după Apostoli sfinții părinţi de câte ori 

Waii sculat ceva eres, sati a fost ceva îndoiala și încăl- 

citură de vre o dogmă a credinții, pururea s'aii silit a se 
aduna întru una ca să vadă de cuvântul de acesta, nici 

mai înainte nu sai aşădat vrajba, până nu sai dat ju- 
decata și sentenția Soborului afară. Mărturie ne sînt câle 
şepte Sob6ră a tâtă lumea, a cărora avienţie iaste în t6tă 
lumea, pe supt s6re cunoscută și credută. Dintru acâstea 
învăţăm şi accia că sîngur Soborul iaste mijlocirea de-a 
ţinea şi-de-a ocroti unirea, precum a credinţii aşa şi a 
dragostei. Vedi mai sus, titlu 1 1, cap 15.
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CAP. II. 

Soborul nu-l aduna Papa. 

De multă -vreme partea cea ma! mare a Latinilor își 

bate capu, ca să arâte și să ne facă a crede cum că a Pa- 
pei Yaste deregătoria și putârea, de a poronei Arhiereilor 

peste tâtă lumea să să adune la sobor, când să socotâşte 
o fi lipsă de adunarea soborului.. Dar noi nici cum nu 
putem crâde acata. Intătu: Pentru că nici în sfânta Serip- 
tură, nici în învăţătura părintescă, cea până la not tri- 

misă, acestă putâre a fi dată de la Domnul. Christos Pa- 

pei nu aflăm. Adoăa: De vom lua sama de obicâlul cel 
bătrân al besricii, tâte altmintrelea, le găsim. 

Intălul Sobor ce s'ai făcut la Nicheia în Bithinia anul 

de la Christos 325, nu Papa, ce cel întoemakcu apostotii 
împăratul Constantin l-ai adunat, despre carea aşa serie 

Evsevie istoricul, în cartea 3, despre Constantin, cap 6: 
„După actra dară sobor a tâtă lumeu, ca o tabără a lui 
»Dumnedei gătind la un loc, ai adunat, și pre episcopi 
„de pretutindenea prin epistolii cu cinste scrise, ea acolo 
„să silâacă i-ati chemat, şi nu numai; poroncă spre acest 
lucru era dat...* g. e. Ac6iaşi ne-aii lăsat scris Socrat' isto-- 
ricul, în-Istoria sa cea besdricâscă, la cartea 1, cap 5, şi 
Sozomen în Istoria sa, cartea 1, cap 16 şi Theodorit la 

„cartea întâia a Istoriei cei besericeşti, cap. 7. 

Al doilea Sobor a tâtă lumea, ce întăiu sati făcut la 'Ţa- 
rigrad, anul 381, nu cu poronea împăratului Theodosie 
cel mare sati adunat, precum ne povestesc istoricii cei bi- 
sericâşti ? Socrat la cartea 5, cap 8, dice: „După acâstea 
„împăratul nemic zăbovind, de arhiereii cei de o credinţă: 
„eu dînsul adună sobor, ca şi credința câa din Nicheia să 
„să întăriasză şi la 'Țarigrad episcop să să hirotoniască. 
Acâiaşi serie şi Sozomen, vorbinu despre împăratul 'Theo- 
dosie cel mare la Cartea 7, cap 7: „Nici după multă vreme 

„a adunat sobor de arhiereii cei de o împărtășire cu dîa-
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„Sul, şi ca să se întăriască așăzămănturile soborului de - 

„la Nicheia și ca să să rândulâscă episcop.în seaonul 'Ța- 
„rigradului“. Aşijderea Theodorit la cartea 5, cap 7 dice: 

-„'Theodosie numai a hiereilor celor dintru împărăția, sa le-ati 
- „poroncit să să străngă la Țarigrad. Unde după ce aii sosit 

„(şi era o sută şi cinspre-d&c6). au oprit să nui spue nime 
„care-i Meletie cel mare, că vrea din aducerea aminte a visului 

- săi să-l cunâscă“. Ba și însuși soborul mărturiseşte acest 
adevăr, căci aşa scrie în epistolia sa cea sinodicescă, că- 

tră Iopăratul îndreptată: „Și ne silim a înştiinţa pre evla.- 
„vlia ta despre câle ce s'aii. făcut în sfântul sobor ; adecă, 
„că depe vremea ce după epistolia - evlaviei tale ne-am 
„adunat la Țarigrad întăiu, iproci“. lată chiar cunâşte 
soborul, că nu după poronea altuia, ce numai după epi- 
stolia şi poroneca Împăratului sai adunat întru una. Lă- 

murit dară iaste că nu Papa Damas, ce era atunci la 

Roma veche, ai adunat acest sobor. Ba încă nici mai a- 
vut ştire de adunarea acestui sobor, nică la sobor n'a 

fost nici el, nici solii lui, precum aste a vedea din iscăli- 

turile. acestui sobor. _ - | 
“Al treilea Sobor a tâtă lumea la cetatea Efesului în a- 

nul 431 l-aii adunat Theodosie cel tînăr, precum arată epi- 
stolia lui cea catră Kiril, patriarhul Alexandrii şi cătră 

“alți Mitropoliţi: „Să cugeţi cucernicia, ta, după prăzauirea 
„însă cu ajutoriul lui Dumnedei ce să dice a sfintelor Paști, 
“la cetatea Efesânilor în Asia, pe Qioa Rusaliilor să vii, 

„având grijă ca puţini care vei socoti din eei ce sînt în 

"eparhia ta, preasfinţiți arhierei acoloşi împreună să să a- 
„dune ca şi. în eparhie la preasfintele bessrici să fie de- 
„stul şi la Sobor ce-i de folos să nu scadă. Scrisu-sati as6- 
„menea de la mărimea n6stră despre mâi sus spusul sf. 

„Sobor peste tot locul la iubitorii de Dumnedeii episcopi 
„şi Mitropoliţi ş. e.“ Nu tăgăduiaşte acesta, nici Celestin 

Papa în epistolia sa cea cătră 'Theodosie împăratul: „Și So- 
„borului acestuia, (dice), carele aţi poroacit să fie fața n6- 
„stră întru aceştea, carii îl trimetem o arătăm“,



_ 58 — 

Al patrulea Sobor a tâtă lumea în anul 451 l-ai adu- 
nat Marchian Impărat, întăiu la Nicheia în Bithinia, pre- - 
cum se vede din epistolia cea chemătâre: „Ne-aii plăcut, 
„dice, noao ca chiar să să facă Sobor sfânt în Nicheia ce- 

„tatea Bithiniei... Drept acâia sfinţia ta cu atâţi prea cin- 
„Stiţi episcopi din preoţia ta, câți ţi se va părea, carii 
„sînt deprinşi în sfintele Scripturi, carii întru ştiinţa şi în- 
„tru învățătura pravoslavnicii şi adevăratei credinței sînt 

„mai aleși la numita cetate, pe viitârele Kalende a lui 
„Septembrie a veni să te grăbești“. Aciaşi vorbâşte Im. 
păratul și în epistolia cea cătră Anatolie Patriarhul Țari- 
gradului. Apoi același Impărat ati mutat acest Sobor la 

Halchidon de unde să şi numește. Să adeveresc acâstea 
tâte din epistoliile Impăratului câle cătră Sobor. 

Al cincilea Soborța tâtă lumea carele e al doilea în nu- 
mărul celor. ce s'aii făcut la Țarigrad, l-ai adunat în anul 
553 lustinian Impărat. Povest6şte acesta Evgarie în Isto- 
ria sa, la cartea a 4, cap 37: „Când Vigilie a Romei veni 
„Și acei noao, întăiu Mena, după acdia Evtihie; iar a A- 

„lexandriei Apolinarie și Domnin a Antiohiei episcopie ati 
nţinut. Iustinian ati adunat a cincilea Sobor“. Şi Nichifor 
Calist în Istoria sa la Cartea 17, cap 27 aşa grăiaşte: „Im- 
„păratul Iustinian chemând pre arhierei tuturor besâri- - 
„cilor ai. adunat sfânțul a cincelea Sobor a tâtă lumea“. 
Chiară se face acâsta şi din epistolia lui Iustinian Im- 
părat cea cătră Patriarși și Episcopi, carele după (ee) ai 
povestit cum ele mai nainte patru Sob6re -preacucârnicii 
Impărați le-ati adunat, întru acesta chip, grăfaşte: „Insă, 
„fiind că și după afurisania cea de voi făcută, întru ac6- 
nl6şi rămân unir, acel6şi trei capete apărând, dirept acdia 
„vam chemat. pre vo! la împărătesca cetate, îndemnând 
„pre cei ce de obște vă adunaţi, cu vola ceo aveţi pen- 
ptru acestea iarăşi să o arătaţi.“ 

Al şasalea Sobor a tâtă lumea, ce sai făcut a treia 
6ră la "Țarigrad în anul 681 l-ai adunat Constantin Im- 
părat, precum să vâde din dumnedeiasca săcră cea cătră
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Domn, Papa de la Roma, şi din cea cătră Gheorghie Pa- 
triarhul "Țarigradului, în carea așa grăiaște Impăratul : 
„Trăbuiaşte ca numiții cinstiții Mitropoliţi şi Arhierei cu 
„degrabă. să vie la acâstă de Dumnedei apărată a n6stră 

„împărăteacă cetate. Ca să să cernă mai sus numitul cap, 
„Și de mari daruri dătătoriul şi coronătoriul nostru Dum- 

„nedeii ajutând nesmintită şi pravoslavnică. hotărîre să 
ps8 pună acestei dogme“. Acesta, o-mărturisâşte și Aga- 

thon Papa în epistolia sa cătră Împăratul, în carea dice 
că, după poronca prea milostivului Impărat și pentru a- 

“scultarea, cu care-i datoriu, trimite soli la sobor pe Abun.- 
danție, pre [6n ș. ce. „Ac6sta împărătâsca ta milostenie 

_milostivâşte, poroncind ai îndemnat și micşorarea ce s'aii 
poroneit cu ascultare ai plinit“. Să arată acela și din 

faptele Soborului şi din epistolia aceluiași Sobor cea cătră, 
Papa Agathon, a căria acâsta aste iscălitura: „Sfântul şi 

„a tâtă lumea Sobor, cârele prin darul lui Dumnedei şi 
„sfânta poronea preacucârnicului şi prea credinciosului 

„împă&rât Constantin sai adunat întru acâst împărătesc | 
„Constantinopol, Roma noiiă: Preaosfinţitului şi prea feri- 
„citului Agathon Papei Romei cet vechi“. 

Al şaptelea Sobor a t6tă lumea, al doilea din numărul 
acelora ce sati făcut la Nicheia în anul 787, l-ati adunat 

Impăratul Constantin cu Impăratâsa Irina. Să dovedeşte 
acesta din dumnedeiasea sacră a lui Constantin Impărat 
şi a Irinei Impă&rătâsei, cea cătră Adrian Papa Romei vechi. 
Arată-să şi din faptele Soborului, întru a căruia lucrare 
dintălu așa să cetâşte: „Strângându-să sfântul şi a totă 
„lumea, sobor, carele prin darul lui Dumnegeii şi milos- 
„tiva poronca Impăraţilor sai adunat în Mitropolia Ni- 
” chelanilorie Cun6şte acestă poroncă chiar și Adrian Papa 
în epistolia sa cea cătră 'Tarasie. 

Totă dovada Latinilor, cu carea să nevoesc a arăta că 
Papei să cuvine adunarea; Soborului a t6tă lumea, taste : că 

die ei, că întăta gedere pentru acesta e rănduită în bes6- 

rică, ca să fie mijlocire de-a ținea și de-a apăra unirea
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credinții şi a dragostil. Deci stărnindu-să ceva eres și ne- 
putându-să așeza fără prin Sobor, papa trăbue să adune 
Soborul, că a lui iaste grija să nu să strice unirea. Dar 

fiind că mai sus, titlu 1, cap 15, chiar sai aratata nu fi 
adevărată socotela acelora, ce dice că întăia şădere ce e 
besârica, e rânduită spre acâia ca -să fie mijlocire de-a 
ţinea unirea, întră credincioşi și dovada acâsta a Latinilor ce 
o trag din socotâla acâia, nimica nu plăteşte. E 

Inirebare. Cine dară va aduna Soborul? Răspundem : 
Împăratul. Așa dară acesta acuma nu pâte fi, că nu e 
numai un Împărat, ce mat mulţi Impărați şi crai. Răspun- 
dem: Cu un înțăles dară a tuturor Crailor să va aduna. 
Întrebare. Dară, de nu să vor putea înțălege la olaltă Crai), 
precum acuma, fiind unil dintre dînşii eretici ? Răspundem : 
Atunci nu să va putea strănge Sobor. Insă când ar fi una 
ca acesta, tot atâta îi isprăvi: şi de-i da Papei puterea de-a 
aduna Sobor; că dacă nu să înțăleg Craii la olaltă, nu ți-or 
lăsa pre Arhierei să vie la Sobor, tocmai de-ar poronci şi 
Papa. Atuncea dară s'or aduna Arhiereii câţi or putea, şi 
cernănd lucrul cu amăruniul ar face hotărâre, carea or 
trimite-o pe la tâte bestricile pentru înțălesul și hotărâ- 
rea deobşte. Așa ar trăbui să facă şi când ar fi toţi Impă- - 
raţii şi Craii lumii eretici sai păgâni. Aşa vaii afurisit tâte 
eresurile de pe vremele Apostolilor, până la coronarea sf. 

„ Constantin Împărat, și după accia încă de multe ori, când 
pentru cuvi6se pricini nu sai putut arbhiereii din tâtă lu- 
mea aduna întrun loc. | | 

CAP. III. 

La Sobor _tofă și singuri arhierei trăbue să se chame și 
să aiba cuvânt hotărâtoriu, | 

Toţi Arhiereii lumei şi dînşi! sînguri trăbue să să chia- 
me la Sobor şi să hotărască dogmele credinţii, lăsând pre 
toţi ceia-lalți afară, veri clirici, veri mirâni. Căci tuturor 
Arhiereilor și lor numai prin Apostoli li sai poroncit să 
învețe tâte neamurile și limbile. Math., cap 28, s. 28. Pre
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Arhierei numai i-ati rânduit Duhul sfânt să pască besrica 
lui Dumnedei, carea o ai căştigat prin sângele săi. Fap. 

Apost., cap. 20, vedi mai sus, tit]. 1, e. 6. Acesta s'aii şi 

ţinut de demult în bescrica lui Dumnedeă, precum se vede, 
din faptele Sobârălor celor a tâtă lumea. Numai apusânii 
carii pururea sînt nestătornici și nepăzitori lucrurilor ce- 

lor bătrâne, dati în Sobor cardinalilor lor, nefiind împo- 

dobiţi cu darul Arhieriăi, -cuvânt hotărâtoriti, şi-l fac as6- 

menea cu Arhiereii judecători. Ba încă înaintea Episcopi- 

lor şi a Mitropoliţilor le pun scaone de șădut. 

CAP. IV. 

Şederea pre scaonul cel mai întău în Sobor nu kaste dată 
Papei “de la Christos. | - 

Iară în: sobor să şadă Papa, ai prin sine, aii prin solii, 

sai în 'locul cel mai întăţu şi mai de frunte, macar că 

ati îngăduit obiceiul cel de demult, tâtă acâsta vrednicie 

şi vălfă a fi Papei de Domnul Christos dăruită, saii a fi 

lui lipită aşa, cât altuia afară de dînsul să nui să pâtă 

cuveni, şi altul să nu pâtă în Sobor mal înainte de Papa 

“cuvănta, și ce. e de folos înainte a pune, nu cundştem. 

Căci ştim că în Soborul de la Nicheia del întălu a tâtă 

lumea, mai înainte de toţi ai şădut Osie, Arhiereul de la 

" Cordova, el să află cel mai întăiu întru iscălituri; iar a 

fi fost el cu adevărat sol Papei, până acuma încă nică 

unul n'a. adeverit. Aşijderea şi în Soborul al doilea a tâtă: 

lumea, necum să fi fost cea dintălu (ședere) a Papei, ci nici 

pati fost de faţă, nici el, nici solii lui. Iar în soborul al 

cincilea a tâtă-lumea, macar că Papa Bitinie era de fața 

în 'Țarigrad, „totuși la tâte judecăţile Soborului, fruntea 

locului a fost a lui Evtihie Patriarhului 'Țarigradului, 

precum iâste a vedea în faptele și iscăliturile acelui So- 

“bor. Aşa dar mi se pare că şedârea întăru și cuvântarea întălu 

în Sobor tr&bue să să numere între lucrurile câle adiafre. A- 

dică fiind că şăderea întăiu iaste lucru denafară, carele la în- 

“văţătura şi avtenția Soborului nici nu. pote ceva adaoga,
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nici micşora, tot atâta plăteşte hotărârea Soborului, și toi 
atâta sîntem datori a crâde ce învață Soborul, macar (că) va 
şedea unul în locul cel mai întălu, macar altul, aiar (ori) . 
sum va fi, Soborul nesmăntnic iaste, şi a cerea întăfa şe- 

_- dere la masă, Evangheliei lui Christos să împrotiveşte. 

CAP. V. | 

Cum, trebue să cură Soborul. 

După ce sai adunat Soborul mai nainte de tâte tră- 
bue cu frica lui Dumnedeii, țipând tâtă patima pămân- 
tescă cu de-adinsul să să cerceteze sfânta Scriptură şi tră- 
dania apostolescă dupre acea dogmă pentru carea s'a 
adunat Soborul. Căci acâstea două, adecă sfânta Scrip- 
tură şi trădania Apostolescă sînt cele dou& mari îndrep- 
tări, din care cunâştem adevărurile c6le de Dumnedeiă 
descoperite; nici nu să face acum descoperire nouo de 
vre o dogmă, ci în câle ce sînt descoperite ca bestrica, 
sati Soborul să le afie, să le tâlcuiască, să le hotărâscă, 
şi fără smintâlă să le învâţe Duhul sfânt, după fâgădu- 
inţa Domnului Christos (care) întru ajutoriu stă. După cerca- 
rea acâsta cea cu tot deadinsul, fieşte-carele arhiereii Ju- 
decând şi hotărând să spue sentânția sa. Insă întru tâte 
acestea, precum trăbue să fie împreună înțălegerea și ja- 
decata tuturor bestricilor, mai ales a. celor Apostoleşti 
din tâtă lumea, aşa să nu fie ceva sfărşit saă patimă 
pământâscă, ceva înşălare, ceva frică sai silă de undeva 
asupra Soborului pornită. Căci de va fi acâsta, îndată în- 
cetă Soborul a fi pe I&ge, îndată încâtă a fi a tâ:ă lumea, 
şi să sfărșaşte în tălhărie. Pentru că sentenţia şi hotără. - 
rea cea, silită nu e a celui ce o dă afară, ci a celui ce si- 
l6ște. Pentru acâea lepădăm Soborul cel adunat la Ari- 
min 359, căci prin înşălăciunea Arianilor sau iscălit pă- 
rinții la disele Arianilor, şi supt năluca, adevărului şi a 
dragostii aă întărit eresul lui Arie, macar că nu- după 
multă vreme cunoscând părinţii înşălăciunea s5 căiră de 
cele ce lucrasă. Lăpădăm așijderea al doilea Sobor de la



| e 
Efes (449) unde ati afurisit Dioscur. pe sfântul Flavian, 
îl lepădăm -diseiu, că silă mare sati făcut părinţilor de 
la Dioscur şi de la cătane. 

Iarăşi Soborul cel adunat la Țarigrad la 754 contra 
Ie6nelor îl lpădăm, nici a tâtă lumea n'a fost, pentru 
că n'a fost judecata întru acest Sobor cu împreună în- 
ţelegerea tuturor besâricilor. Ascultă cum mustră I6n Di- 

aconul în Soborul a 7, la lucrarea 6 : „Dar cum mare şi 
„a tâtă lumea, carele nică l-ati primit, nici împreună l-ati 
„cuvântat sinefonisan svvepuwnoxvy 2 cei mai mari a celora- 

„lalte bescrici, ci anathemei saii dat. Căci n'aă avut pe 
„Papa Romanilor de pe acea vrâme împreună lucrătoriu, 
„sati pe acdia, carii pe lângă dînsul sînt preoți, nici prin 
„ţiitorii locului lui, nici prin epistolie enciclică, precum 

„legea Sobârălor Iaste. Dar nici împreună înţălegători şie 
„pre Patriarşii r&săritului, adică a Alexandriei, a Antio- 

„hiei şi a sfintei cetăți, sai pre împreună slujitorii şi Ar- 
„hiereii cei ce cu dînşii sînt. Adevărat fum plin de câță, 
„întunecând ochii celor nebuni, iaste cuvântul ler, și nu 

„lumină pusă pe sfEşnic, ca să lumineze tuturor celor din 
„casă, pentru că 7onixds, întru ascuns, şi nu deasupra 
„muntelui orthodoxziei sau grăit -cuvintele lor, nice în tot 

„pământul apostolâzte aîi eşit,graiul lor, saii la margenile 
„lumei cuvintele lor, precum! a celor şase sfinte şi a tâtă 
„lumea Sobâre“. Intru acestora număr pun și Soborul de 
la Florenţia, carele die, macar vei socoti adunarea lui, 
macar curgerea, macar urmarea pe lâge şi a tâtă lumea 
nu se pâte numi; căci adunarea despre partea Greciloz 
ai fost, nu pentru dragostea şi cerearea adevărului, ci pen- 

_tru ca să pâtă-căpata împăratul, unindu-se, ajutoriu de 

la Papa asupra 'Tureilor. Acesta o arată din făgădașele și 

legăturile, de să va face unire. ar curgerea Soborului aii 

fost cu spaimă, qicând Papa, că de nu să vor uni Grecii, 

să vor supăra Craii Apusului, ba încă dice că nu ştie 

cum Sar putea întârce acasă: „M& mir (dice Papa în se- 
„sia 25 list. 599), ce folos veți avea voi de dejghinare; 

că de va fi, cum or lua-o acesta prinții apusului ? Cât ne
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„vom supăra noi ? Ba cum voi vă veți. întârce la patria 
„vostră ? Dar de să va face unire şi Craii apusului și noi. 
„toţi mare bucurie vom avea, și de mare ajutoriu vouă. 
„vom fi, şi ajutoriul nostru mult va ușura pre creştinii ce ă 
plocuese la răsărit, şi pre cel ce sînt în robia celor fără de 
„lege“. Audind acestea împăratul, începu numai a sta de 
Greci să facă unirea, carea, cu atâtea disputaţii- nu o au 
fost putut face. Și mai tare încă ati rămas împăratul, dâcă - 
ati înțăles că Visarion şi trei alţii vreau să se unâscă, că 
să temea să nu piardă de la sine pe aceștea, întru carii 
mare nădejde şi ajutoriu avea asupra vrajmaşilor 'Tarci, 
precum fapta i-ati dovedit, mai ales pe Visarion, carele 
până la mârte n'a încetat a să trudi pentru împărăţia 
Țarigradului. Deci să uniră. unii, iară alții nici cum nu 
vrea mal nainte, până n'a început împăratul a să lăuda, 
că el priimşte acest Sobor şi ca un împărat îl va apăra. - 
Şi aşa să făcu unirea la Florenţia, dar anathemă nu s'aiă 

„dis celor ce almintrelea vor erâde, de unde încă să vede 
că Grecii numai de frică şi până vor fi în Italia sati iscă- 
lit la câle ce să hotărăsă în Sobor, iar nu că d6ră așa 
le-ar crede, căci îndată cât să vădură afară de Italia și 
afară de frică şi primejdie, și aceștea şi c6ialalți răsăriteni 
să lepadară de câle ce la Florenţia, să hotărâse. Ascultă 
epistolia Soborului întru carele aă fost trei Patriarşi, a - 
Alexandriei, a Antiohiei şi a Ierusalimului, în Îstoria Bi- 
zanțului, Tom 23: „Fiind că at venit aici întru „tot prea 
psfinţitul Mitropolit a prea sfintei Mitropoliei a Kesariei 
„Kapadochiei, carele protothron aste şi Exarh a tot ră-. 
„săritului, şi ca să să închine prea cinstitului și dumne- 
„deescului a Domnului nostru lisus Christos mormânţ şi 

“msfinţitele locuri cari sînt în Ierusalim, întru care prea 
„minunatele taine a iconomiei lu Christos s'aii săv6rgit, 
„să le vadă și ca să să înțălgă cu noi, despre cea mare 
pă prăvoslaviei şi a cucerniciei creştinilor taină, și să a- 
prăte tote scandelele ce sai stărnit în: Țarigrad. pentru 
„blăstămatul Sobor ce s'a adunat la Plorenţia, oraşul Ita- . 
mliei şi a Latinilor, cu Papa Eugenie, au întărit dogmele
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„carea nu era slobod, şi a iscălit o adăogare în dumne-: 
- „deescul și nevinovatul simbolul credinţei n6atre, şi aii în- 
„demnat a crâde cum că dumnedeescul Duh şi din Fiiul 
„purcede, și ati îngăduit azima la noi să să jertvâscă, și. 
„să să facă pentru acea pomenirea Papei. Afară de acâia 

„multe altzle a lor împrotiva râuduialey cannelor, care nu 
era slobod, aii luat şi ati priimit, și cum Mitrofanu a Kizi- 
„eului tălhărește ati răpit seaonul Țarigradului, carele una 
„ati înţăles cu eretici! şi cu numitul Papă, . şi cu împăra.- 

„tul Ghecilor Paleolog-latinofronul, cel ce- pre cei credin- 
„cioşi şi pravoslavnici îi gonâşte tirăn€şte, și-i probozâşte, 

„Yar pre cei necredincioși şi cu socotâlă, rea îi chiamă și-i 
„înalţă, ca pre cei-de un eres cu dînsul, și ce-i mai mult, 
„cu de-adinsul pre aceştea îi săruta pentru poncișarea ce 
„are împrotiva . pravoslaviei şi a cucerniciei; deci s'ati în- 

ptâmplat de peste tot locul spureaţă Mitropolicei şi blăstă- 
„roaţi Episcopicei în dumnedeeștile și sfintele seaone a sfin- 
„tei marei bescrici a 'Țarigradului ati vărât ca pre supușii 
peparhiei sale. Ait arătat încă numitul preasfințit Mitropo- 
„lit, Domnul Arsenie a preasfiater Mitropoliei a marii Ke- 
„sariei -Kapadochii protothronul şi â tot răsăritul Exarhul, 
„cum nu numai într'alte bestrici Mitrofan Patriarhul, cele 
„împrotiva, Gan6nelor hirotonii le-ai încredinţat celor ce 
„una”înțălegea cu Latinii, dar acuma şi cele din Eparhia 

„a tot r&săritului patru Mitropolicel şi Episcopicei, nehiro- 
„tonitul ati hirotonit, adică în Amasia, Neochesaria, Tian 
„şi la Malchis, cei ce tâte a Latinilor le credea şi le făcea, 
„carii de acia nu numai își aşteptă stricăciunea, şi perirea 

- sa, ci încă după o îndrăznire ca acâsta şi pre cei ce sînt 
„acolo în turma luă Christos creștini, pre toţi îl: înşală . 
„şi-i strică, şi multe scandele besâricii cei pravoslavnică | 
„adus Dirept aceea, cel cu evlavie şi prea credincios și 

va tâtă pravoslavia apărătoriu și rîvnitoriu, numitul Mi-. 

ptropolit a Kesariei Kapadochiei, neputând suferi înoirea 

„şi stricarea, bescricii lui Christos, care cel din de streine 

peredătoru asupra dreptei şi adevăratei credinţii nâstre, a 

„cerșut să-i să dea sinodicâscă sentenție de la noi cei trei 

-
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" pravoalavnică Arhieret ce sîntem în Siria, adecă de la 

„Filotheiu a Alexandriei, de la Dorotheiu a Antiohiei şi 

„de la Ioachim a Ierusalimului, ca, pre toţi cei ce ati cre- 

„dinţă rea, din tâtă eparhia sa să-i pâtă izgoni, pentru că 

„însuși Yaste mai vechiu și pravoslavnic. Pentru actia noi 

„Sobornicâşte împreună poroncim, în numele cel de o fi- 

vinţă, de viață făcătârei şi nedespărţitei sfintei 'Troiţă, ca 

„Mitropoliţii şi Episcopil cel ce nu pentru fapte bune și 

„cucernicie vai hirotonit, și iarăşi pre igumeni împreună 

„şi pre duhovnici de sînt vr'unit, asemenea pre. preoți, 

„pre diaconi și macar de ce trâptă bescricescă fiind altmin- 

"„trelea spurcaţi şi nevrâdnici, carii cu pril6jul eresului, 

„când era în primejdie pravoslavia, cu nevrediicie ai a- 

"lergat cu slavă deşartă şi cu eres la Episcopie și la Mi: 

„tropolie, ca când are fi apărătorii sufletelor, ca cu sine 
„pre alţii la perire să aducă, şi t6tă turma cea pravoslav- 

„nică a lui Christos adevăratului nostru Dumnedeii, fiind 

„cu totul lipsiţi de frica lui Dumnedei, şi de -rodurile 

„dreptăței şi a cucernicii, ba încă batjocoritori și spre tâtă 
„evlavia fără ruşine adică, poroncim : dintru acestă di să 
„fie scăduţi şi lipsiţi de tâtă lucrarea cea preoțască și di. 
„tâtă câta bestricescă, până ce să va adeveri împreună și 
„de obşte cucernicia lor. Acestea de vor asculta, vor îi 

„scăduţi şi lipsiţi preoţii. Iar de s'or pune împrotivă şi ca 
„tălharii împrâtiva can6nelor s'or înponcişa, ca niște 6meni 

„cu cerbice şi împrotivitori, să fie afurisiți şi înstreinaţă 
„de sfânta și cea peste fire şi deo ființă Troiță. Aşijde- 

„rea şi cei ce cuprind pre el şi întru unele ca acâstea una 
„înţăleg cu dînșii şi-i ajută. Dăm putere ca unui a evla- 

„viel şi a pravoslaviei propoveduitoriu mai sus numitului 

„prea sfânt Mitropolit, carele ipertim şi Exarh a tot răsă- 
„ritul aste, să propoveduiască preste tot locul evlavia, fi- 
pind că nu se teme la adevăr, nici de faţa Împăratului, 

„Dică a Patriarhului, carele nă bine crâde şi lucrâză, nici 

»& bogatului, nici a Prințului, ci cu îndrăznelă ţine cre- 

„dinţa şi pravoslavia, fără frică și fără îndoială, după po- 
proncă. Să albă dară el de acuma voe pentru cucernicie
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„a certa, â dojeni şi a îndrepta pre cel cu credință rea 
„preste tot locul, pe unde va pote mârge, dându-i-să de la, 
„noi îngăduință pentru darul şi putârea Duhului sfânt ce 

| „me iaste nouă dată, carele şi trăbue întregă și nestricată 

-„cucernică 'să o ţie. Pentru acâia i sati dat lui în serisâre 

„sentenţia Sobornicește şi de mânile nâstre iscălită în (luna) 
„lui Aprilie şâse mii nouă sute cinci-deci şi una, a anului. 

„eurgătoriul, indictu a gasea, și de la - Christos anul 

1443. - 

lar acâsta ce urmeză daste cătră Imptrat : 

__ „Prea puternice, prea bine şi prea luminate Dânane şi 

„Impărate ! Nencetat ne rugăm lui Dumnedei, ca Măria ta şi 

„Impărăţia de toată nenorocirea scutită sa să păzască, spre a 

„voastră. duhovnicească bucurie. Cunoscut să fie sfintei 

îrnpărăţii tale, cum noi am luat trei epistolii despre unire 

„de la Papă Evghenie, ca să o cuprindem accea, fără 

„nic o măntuinţă, precum s'aii făcut şi să facem pome- 

„nirea Papei. Şi acâstea numai așa g6le către noi le-ati 

„scris Papa Evghenie, dară nimica -n'aii arătat cum sat 

„săvărşit lucrul. Insă eă prin scris6rea, cea mai nainte 

„cătră mine, a preasfăntului. mie frate Domnu Iosif Arhi- 

„episcopul 'Țarigradului Romei noiiă, şi; icumenicului Pa- 

„triarh, adevărat am cunoscut, cum că soborul de la Flo- 

„renţia n'ati fost, precum Grecii şi Latinii cu jurământ prin 

„scrisori sati fost înțăles, canonicese şi fără silă şi slobod, 

„după trădania Apostolilor şi a celor șapte sfinte şi a toată, 

„lumea (Sob6ră) şi a sfinţilor părinţi, ci nenumărate înșălă- 

"ciuni iscodind Italianii, lăgătura o ati stricat, scrisorile cele 

„cu jurământ întărite le ai călcat, ai făcut silă adevă- 

“ului, şi mai pe urmă tirăneşte dogmele sale câle fără 

„de l€ge Yarăşi le ai. întărit, şi celelalte înprotiva can6- 

„nelor le-ati biruit; și ce e mai răii și mai fără de l6ge 

„eu multă altă adaogare aceia în cel de obşte simbolal 

” credinţei o ai băgat; ba și cu scrisoare ati dat, o să- 

_„racil! ea de la toţi să să mărturisască. Pentru acâia am - 

"răspuna eii Papel acâstea: De va priimi el trădaniile
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„sfintelor celor a toată lumea Soboare și întăririle şi ori 
pe canonicâse și pe lâge acești sfinţi "părinți ai aşe- 

mzat, atuncea şi ei Soborul de la Florenţia îl cuprind şi 
„de pomenirea Papei nu mă l€păd, numai acestă măr- 
pturisire înscris să o trimeată Papa la noi, după cea pe 
„l6ge şi v6che trădanie și obiceiu. Iar fâră aceasta alt- 
„minterelea, nică ei nu primesc Soborul de Florenţa, nici 
„Pomenirea Papei. Ba încă şi dintră noştrii, carii s'aă îm- 
„preunat la acestea, adică la Soborul de la Florenţia și 
„la pomenirea - Papei, fără de cea numită a lui dreaptă 
„mărturisire, de sînt din cler, îi avâm de acum scăduţi şi 
„lipsiţi de toată slujba preoțească, de sînt din tălmaci, 
„îl afurisim, şi de la împărtăşirea credineroșilor îi despăr- 
„ţim după canoanele propoveduitorilor de Dumnedeă, şi 
„după răndudlile și trădaniile ucenicilor lui Christos şi sfin- 
ptelor şi a toată lumea ș6pte Sobâre. Şi acestea, lui, noi 
piam scris. Iar împărăției tale acum cunoscute facem 
pacestea, că dacă ai dat loc unora ca acâstea pentru r6-. 
„mul nostru cel amărăt şi mai mort, fiind cu totul silit 
„ca să-ți capeță ajutor, saă dâră nu altă iconomie “ai so- 
„cotit de te-ai dat spre sentenţia Latinilor, şi cu sila al 
„primit adăogarea,. și acum lepădându-te de grozăviile și 
„tără de legile lor, cea adevărată în Dumnezeescul simbol 
ptrădanie, după tâte dumnezeeştile scripturi, fără îndoială o . 
„mărturiseşti şi o priimești şi în credi, precum cei mai nainte 
„de tine aii fost cucârnicii împărați, așa şi noi, nu numai în - 
„pretenita a Impărăţiei pomenire vom face, ci cu ne'ncetate 
„Şi nedeşărtate rugăciuni vom ruga pre Dumnezeii pentru 
„lmpărăţia ta, mai ales pentru suflet, cu care în toate di- 
plele milostiv voma face ţie prin Dumnedeii, ca săți iarte 
„păcatele ce-ai făcut cu priceperea şi cu neştiința.NȘi aşa, 
„vel dobăndi mila păcatelor și ertarea neștiinților, dacă 
„Du l6pezi sfintele trădanii. Iară de vei “rămănea, şi aperi 
„ale celor streine eredători, fiind că acâlea sînt streine de 
„la toată cea canonicâacă și Sobornicâscă trădanie, nu nu- 
„mai a Împărăției tale pomenire o vom șterge-o, ci și pe- 
„deapsa o vom îngreoia, ca să nu capete putere în be-



„s6rica lui Christos Baal(ul) dogmei ce! streine şi stricătre': 
„dacă ne numim păstorii cucerniciei şi prin seris6re aşa 
pam mărturisit înaintea, lui și sfinților îngeri. Drept acâia, 

- „ou ea năimiţii paştem bestrica cucerniciei, nice nu iubim 
„tal tare sângele şi sufletul, ci pentru Christos şi pentru 
„Evanghelia lui gata sîntem, sufletul și trupul şi sângele 
„Şi ori ce moşteniră pre pământ a vărsa, Iar de faci silă ti- 
„răn6şte şi te nevoești a răsvrăti beserica, cea slobodă şi 
„nerobită, să ştii că nor nici odiniâră cucernicia nu o vom 

„părăsi, nici tăcearea mat mult nu o vom suferi, ci după 
„poroncă, fără frică, om întrunta, și om certa pre acesta, 
„Pentru: (cars) trimetem la sfănta ta Impărăţie acâatea 
„eu cei dintră leromonași şi duhovnicii prea. cinstitului 
„Domnul Macarie şi filul jumătățirei nâstre, carele şi Im- 
„părăţiei tale cele ce despre Sobor i-am lăsat, ţi le va vesti. 
„Căci cu - fierbințală noi crâdem, ca fieşte carele altul, 
„unirea Romei veche şi a tuturor Italianilor o pohtim, - 
„numai ei să să supue adevărului, Iar dacă să nevoese a 
„întări minciuna, nu putem cu dînşii să ne împărtăşim, de 
„ne-ar şi tăia capu într'o zi la toţi. Fârte biin lucru aste; - 
„cu cucernicie în tot ceasul a- şi pune viața, dacă odată tre- 
„bue să mori. Priimâşte dară şi tu o prea luminate şi prea 
» îndumnedeite Impărate, rănduslele cele Dumnedeeşti şi 
nI6gile lui Christos, şi trădaniile propoveduitorilor lui Dum- 
„nedeii şi ucenicilorlui Christos, cela ce pănă acumacu cu- 
„cernicie ai vieţuit, carea faptă o mărturisesc părinţii tă, 
„„eariă cu cucernicie și cu cuviință ati- reposat. Că nemica 
„nu aste întru credința noastră cu îndoială, carea spre în- 
„călcitura şi îndoială în dogmele c6le creştineşti să să poa- 
„tă trage. Ci nici un neam n'a făcut atăta cercetare şi 

„Cercare în lucrările credinţei, câtă părinţii noştri în cere- 

_„dinţa lui Christos. De unde şi aflănd mărturiele de la zidirea 
„lumei, c6le ce în vremi osebite, de Duhul sfânt prin 
„sfinţii proroci sati prorocit. Acestea mai "nainte de toate 
tare le-aii îmbrăţoșat ; după acâia pre cănd umbra, cu ve- 
„birea darului întreagă taina întrupărei_cei măntuitore s'aă 
„SBv6rşit, şi aşa săvârşindu-să prea luminata, și făcătârea 

-
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„de viaţă învierea, slujitorii şi ucenicii lui prin Duhul sfănt 
„eu înțălepciune taina tălcuindu-o, tuturor o ati vestit, ca 
„cel viitori toți, drept lor urmăndu-le, împărăției cei de-a 
„pururea să ne împărtăşim, carea să fie toţi să o dobân- 
„dim în Christos lisus Domnul nostru. Amin. Luna lui- 
„Dechembrie, Indictu şease.“ 

Dintru acâst-a, afară de acâia, că Soborul acesta nu 
l-ai priimit mal tot răsăritul, învăţăm încă, cum că 'Țari- 
grădânii cu Împăratul aii primit acest Sobor, numai pentru 
ca să capete da la Papa ajutoriu asupra 'Tureilor, apoi . 
că acest Sobor sai săvărșit prin multe momele și înşă- 
lăciuni a Italienilor. 
Vel lua dară sama, că Grecii dintru” nceput și pănă la 

sfărșit nu vrea nici de cum să lasă că Duhul sfânt pur- 
câde de la Filul, ci silea pe Latini să găndească altă 
mijlocire de a să uni. De unde culeg, că Grecii cu acest 
sfat numai ai venit la acest Sobor, ca să să unească cumva, 
Yar nu ca să să lepede de credința ce ţinusă pănă acuma 
despre pureedere, Drept acâia şi solii Patriarşilor Ale- 

" xandriei, Antiohiei şi a Ierusalimului şi a altor Arhierei 
n'ai avut poroncă ca să să iscălească pureâderei Apuse- 

- anilor, ce numai să facă 6re cumva unire. Carea să întă- 

rește de-aci, că acești Patriarși cum ati înţeles, că Soborul” 
acesta ati hotărăt că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiiul, 
aii afurisit acest Sobor şi nu Lai cunoscuta fi a toată lu- 
mea, cu atăta mai puţin, că nici Latinii nu sai adunat 
toți la acest Sobor, căci avea strîns Sobor cu mult mai 
'nainte la Basilea, în Germania, de unde fugisă Papa Ev- 
ghenie, neputând suferi săl îndreptâze pre el şi pre cei- 
alalți Romani de simonie, iproci. Și așa aii înşălat pre 
Greci să vie Impăratul cu Grecii la dânsul, precum 
mărturisește acest Sobor de la Basilea, carele tocmai 
într'acâea qi, cănd la Florenţia sai făcut unirea, l-ai şi 
lipsit de Patriargie pe Evghenie Papa și de tot darul şi 
cinstea preoţască. Fleury, Istoria. Cartea 108, cap. 65. 

a
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CAP. VI. 
Ce drept are Împăratul în Sobor? 

Fiind-că Împăratului e dată puterea de-a lua aminte şi 
de a căștiga, fericirea şi liniştea cea vremâlnică şi de-a de- 
părta de la obşte câle ce ar putea strica această fericire ; 
Yar la Sobor sai prin pricile Arhiereilor, sati prin neobrăis- 
nicia ereticilor şi a shismaticilor, prea lesne să poate sminti 
acestă liniște, precum de multe ori a să fi întămplat 
am luat; iarăși sar putea întămplă, ca Arhiereii să facă 
ceva candne şi aşăzământuri, care sar împrotivi răndu- 
ialelor împărăteşti şi fericirei câi vremelnice. Drept 
acâia Impăratul are drept şi putere, “sati prin boiarii săi 
să ş€dă în Sobor, nu casă hotărâscă dogmele, ci ca să 
Yae aminte de c6le mai sus scrise, şi ca fără ştirea lui să 
nu să vestescă aşăzăm&nturile Soborului, precum ati fă- 
cut sfântul Constantin cel mare, Theodosie, Iustinian și 
alți împărați; ajută iarăși Împăratul ca fără frica şi fără 
zabavă să să poată vesti c6le ce în Sobor saii așăda:. 

CAP. VIL 
Canonele și așădământurile bestricești trebue să se ve- 

stâscă peste toată lumea. 

Adevărat învaţă tălcuitori legilor tirei, că de fiinţa şi 
natura legâi iaste, ca l6gea după ce sati întocmit de pui- 
torul legei cel legiuit, să să şi vestâscă afară la supuși, pe 
carii îi Yaste voia să-i îndatorâscă, spre paz şi ţinerea 
acâiaşi, Ca cum va ţinea cineva acea lege, carea la cuno- 
ştinţă lui mai ajuns? La acâste privind cu mintea Va- 
Jentinian Impărat, în legea a 9 a Codexului, Tit. 14, așa 
aii așădat: „Prea sfințitele legi care legă viețele oameni- 
„lor trebue de la toți să să înțelegă, că toţi mai chiar 
„cunoscând orănduiala lor, aii de câle oprite să s5 de- 
» părt&ze, ai cele îngăduite să le urmeze“. Drept acâia 
şi canânele și aşăqământurile bescriceşti şi sobornicâşti, 

ca să aibă puterea și energhia l6gei, să cuvine ca să să | 
vestâscă afară la toți credincioşii, pe cari va să-i înda- 

torescă spre paza aceloraşi.
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CAP. VIII. 

Modru și forma cum trăbue să să vestescă  așăzământu- 

rile Bestricești, 

lar modru şi forma . cum trăbue să să vestâscă can6- 
nele şi aşăzământurile besâricești, îndestulat ne învață Iu- 
stinian Împărat în Nearatia 6: „Prea stințiții Patriarşii a. 
„fieşte căria eparhii, acâstea să le spună în bestricile e6le 
„ce sînt lor supuse, şi să facă cunoscute iubitorilor de 

- „Dumnedeii Mitropoliţi “c6le ce sînt de noi întocmite. Ei 

„iarăși să le spue actlea în prea sfânta bestrică a Mitro- 
-„poliei şi a supușilor lor Episcopi, cunoscute să le facă ; iară 

„el fieg-carele în Dbesdrica sa să le spue acestea ca nime 

„din Impărăţia n6stră să nu fie neştiutoriu de cele ce de la 
„noi spre mărirea, şi adăogarea marelui Dumnezeii şi Măn- 
ptuitoriului nostru Iisus Christos sînt orănduite.k De unde. 
Iaste a învăţa că de va fi dătătoriul de lege câl bestricese 
de obşte, carele să pâtă pune legi bescricești la tota, bes6. 
rica, precum ai fost mai de demult Impăratul 'Ţarigra- 
dului, căruia era supusă t6tă lumea și precum iaste So-. | 
borul a tâtă lumea. Legile, eanânele și așăzământurile ce- N. 
lui puitoriă. de l6ge înţăiti să să vestâscă în bestricile Mi- 
tropoliceşti, iară Mitropoliţii în besâricele ele Episcopeşti, 
şi Episcopii în Eparhiele sale. Aşa pururea, Sob6rele cele a. 
t6tă lumea făcea, mai multe tomuri de cele ce aşăzase, și da 
la fieşte carele Patriarh, unul dentr'ănsele, ca să pâtă acelea 
așăzământuri (a)le vesti supușilor săi. Dintru acestea ne în- 
vățăm a urgisi învățătura cea împotrivitâre legilor firei 
acelor Italiani, carii zic că bulele Papei, căt le lipesc la 

“Aâşile besericilor în Roma, îndată pe toți. credincioşii, căţi 
sînt în lume, î îndătorese spre paza acelor ce să poron- 
cese într'Ensăle. O! la câte aduce pre om “pohta şi răvna 
“domniei! |
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TITLUL VI. 
N 

Despre candnele cele primite și întărite in bescrica resăritului. 

“CAP. IL. 7 

Numărul. Soborălor şi 'a canonelor celor primite în bestrica 
: răsărituluy. 

In besrica n6stră sînt de sfinții părinţi şi de toţi cei 
de l6gea grecescă primite şi întărite, după care viaţa nâstră 
a o îndrepta să cuvine: 85 de canâne ale sfinţilor Apo- 
stoli. Canânele celor 318 sfinţi Părinţi, ce în anul de la 

Christos 325 sati adunat în Nicheia Bithiniei, asupra lui 

Arie şi sînt la număr 20. Candnele Soborului ce s'a a- 

dunat cătră începutul .sutei a patra de la Christos la An- 

cira, ce sînt 25. Canânele Soborului făcut la Neochesaria, 
Xarăşi cătră începutul sutei a patra înainte de Soborul de 

“la Nicheia, “sînt canânele acestui Sobor la număr 15. Ca- 
n6nele Soborului de la Gangra, ce sînt 25. Can6nele So- 
borulur ce sai făcut la Antiohia Sirei, anul 341, cu pri- 

lejul engheniilor, şi sînt la număr 25. Can6nele 60 a So- 
borului ce s'au adunat în Laodicheia Frighiei, cătră ju- 
mătatea sutei a patra de la Christos. 7 Can6ne a Sobo- 

_vului ce sai adunat întăiu la Țarigrad, anul 381 şi faste 
al doilea a i6tă lumea. Can6nele Soborului a treia a t6tă 
lumea, ce ati făcut la Efes, anul 43:. Acâstea sînt la 

„număr 8. Cannele ce sînt 30 a Soborulu,; a patrulea a tâtă 
lumea, ce vai adunat la Halchidon, anul 451. Canânele 

20 a Soborului de la Sardicea. Can6nele iarăși ce Sai 
aşăzat la Chartagen în Africa, și sînt la număr toema 135, 
Iar nu numai Can6nele Sobârălor sati a celor a tâtă lu- 

mea; saii a celor ce sînt topicos adunate, ce şi a multor 

sfinţi părinți sînt primite, precum a sfântului Dionisie 

Patriarhul de la Alexandria, ce sînt la număr 4. Cand- 

nele iarăși a sfântului Petru, Patriarhului de la Alexan- 

dria, 14. A sfântului şi făcătoriului de minuni Grigorie 

$
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de la Neochesaria, 11. Epistolia sfântului Athanasie, Pa- 
triarhului de la Alexandria, cea cătră Amun monahul. Şi 
Jară a sfântului Athanasie din a 39 epistolie, despre serbă.- 

„tori. Acaluiaşi epistoliă cea cătră Rufin. Epistoliile stân- 
tului Vasilie celui mare, arhiepiscopului Chesariei din Ca- 
padochia, ce cuprind în sine 92 de Canâne. A sfântului 
Grigorie Episcopului de la Nisaa, epistglia cea canonic€- 
scă, carea are 8 Can6ne. Răspunsurile canoniceşti ale lui 
Timoteiu Patriarhului de la Alexandria, acestea sînt la 
număr 18. Candnele lui Teofil Patriarhului de la Alexan- 
dria 10. Aceluiași, povestea despre Cathari, Aceluiaşi cătră 

_Agaton episcopul. Aceluiași (cătră) Mina episcopul. Epistolia 
canonicâscă cea cătră Domnu, a sfântului Chiril, Patriar- 
hului de la, Alexandria. Aceluiași cătră episcopii cei din 
Libia și din Pentapoli, A sfântului Grigorie 'Theologul, 
despre cetirea cărţilor Testamentului vechiu şi a celui noii. 
A stântului Amfilochie episcopului, iar despre cetirea a- 
celorași cărţi. Epistolia lui Ghenadie Patriarhul de la 
Țarigrad şi a stântului Sobor ce saii adunat cu dinsul, 
cea cătră sfinţii Mitropoliţi și cătră Papa Romei. Tâte 

„acestea can6ne sînt întru una adunate, precum le-am po- 
vestit în Pandenctele lui Bevereghie ; poți vedea despre 
acestea și Pravila,: Ea i 

lar a fi acestea can6ne, primite în bestrica răsăritului 
afară de obiciul de astădi dar, ne învaţă şi canonul al 
doilea al Soborului de la Trulla, carele îl scriem aici în- 
treg, precum urmâză: „Acâsta încă acestui sfânt Sobor, 
„prea frumos și prea cu cinste i sat văţut, ca de-aci 
„înainte, spre leacul sufletelor şi doftoria turburărilor, în- 
ptărite și stătătâre să rămâe, care de la sfinții și fericiți 
„părinţi, carii mai nainte de no! ai fost, s'a priimit și sati 
pîntărit, și nouă încă ni wati dat cu a Sfinţilor și măriţilor 
năpostoli, anume 85 de candne. Insă fiind că întru acestea 
pcanne ni sai poroncit ca aceloraşi sfinți Apostoli aşă- 
„zămenturile cele prin Kliment să le primim, în care a- poum de mult de lacâia ce de la credință streine cred
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„spre pierdarea besdricii, unde vicl6ne şi de 'a viața cea 
„după Dumnedeiă streine sai băgat, carele chipul cel 
„mândru și frumos al dumnedeeştilor rândueli ni l-aă în- 
„tunecat. Acestea aşăzământuri spre întemelarea și liniştea 
„prea creștineştii turmi, bine le-am l&pădat, neamestecând 
„rodurile ereticeştii înşălăciuni şi nici decum împleticin- 
„du-se ca cu cea adevărată şi întregă a Apostolilor în- 
„vățătură. Pecetluim și câle-lalte candne tâte, care de sfin- 
„ii şi fericiţii noştri părinți saă tâlcuit, adecă de cei 
„trei sute opt-spră-dece purtătorii de Dumnedei părinţi, 
„ce sai adunat la Nicheia, şi de cei de la Anghira, şi 
„lar de cei ce la Neochesaria, asemenea şi de cei ce la 

- „Gangra ; afară de acestea și de cei ce la Antiohia Sirei 
„Şi de cei ce la Antiohia Frighiei, apoi şi de cei 108 pă- 
„rinți, carii la acestă de Dumnedeii păzită şi împărăte- 
„scă cetate sati adunat, și de cei două sute, carii la Mi- 
„tropolia Efesânilor s'aii strîns, și de cei şasă sute trei- 
„deci sfinți şi fericiți părinți de la Halchidon, aşijderea 
„şi de cel ce la Sardica şi ce la Chartaghen, și ce iarăşi 
„la acâstă de Dumnedeii apărată și împărătâscă cetate 
„Sati adunat supt Nectarie, carele ai fost al Alexandriei 
„episcop. Ba încă şi candnele lui Dionisie carele ai fost 
„Arhiepiscop cetăţei cei mari a Alexandrânilor, a lui Pe- 
„tru care ai fost al Alexandriei Arhiepiscop și mucenic, 
„a lui Grigorie carele ai fost al Neochesariei episcop, fă- 
„cătoriului de minuni, a lui Athanasie Arhiepiscopului 
„Alexandriei, a lui Vasile Arhiepiscopului Kesariei Ka- 
„padochii, a lui Grigorie Episcopului Nissii, a lui Grigo- 
„rie 'Theologul, a lui Amfilochie al Iponului, a lui Thi- 
„motheiu Arhiepiscopului Alexandriei celui dintăiu, a lui 
„Theofl Arhiepiscopului acceaşi mare cetate a Alexan- 
„driei, şi a lui Ghenadie carele ai fost Patriarh întru 
„acestă de Dumnedei apărată şi împă&rătâscă cetate. Iar 
„afară de acâstea, canonul ce de Ciprian, carele al țărei 
„Afrilor ai fost Arhiepiscop şi mucenic, şi de Soborul ce 
„supt dînsul asi fost, s'aii tâlcuit, carele întru mai sus nu-
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„miţilor Arhiereilor locuri şi singur după cel dat lor obi- 
„edlu s'a ţinut. Şi a nu fi slobod nimănur mai 'nainte 
„spusele canâne a le muta, ai a le strica, au altâle a 

- ptace, afară de cele mai 'nainte aci puse canâne a priimi, 
„cari de la, unii adăugând vicl6nă iseălitură sati grămă- 

“ dit, carii a precupi adevărul s'au silit Iar de se va ade- 
„Yeri că cineva vre unul din canânele cdle mai sus spuse 
„să sil€şte a-l înoi, sati a-l strica; va fi vinovat după acel 
peânon, precum același canon grăiaște, pedepsindu-să şi 
„prin însuşi, întru accea ce ati greșit, doftorie priimind“, 

Cuvine-să a gti -încă, că şi Soborul de la Trulla au fa- 
cut o sută şi două de canâne, în care așa ni să pune îna- 

„inte tâtă rânduiala și toemela vieţei, cât nici unul din tâte 
Sobârăle la, acea săvârșire n'aii ajuns ; mai pe urmă So- 
borul a(l) şeptelea a tâtă lumea ce sati adunat la Nicheia, 
anul 787 au făcut două-deci şi două, care precum cele 

vde la Trulla sînt în mare cinste şi pază în besârica n6- 
atră. i | 

Afară de acestea pururea, ai priimit besârica și orându- 
alele și așczământurile iubitorilor de Dumnedei Impărați, 
și sîntem spre acelora pază datori, fiind că Impăratul taste 
de Dumnedei rânduit a avea grijă nu numai de lueru- 
rile câle politiceşti, ci și de bună tocmiala lucrurilor şi 
pers6nelor bezericești, care a se ţinea de fericirea cea vrâ. | 
mâlnică nu aste îndoială, Drept acea câte decreturi, câte. 
aşezământur:, câte narave împărătești pentru toemâla bes&- 
ricescă sînt, tâte între can6ne să numără şi datoria ca- 
n6nelor Lasc. | | 

CAP. II. 

Inceperea candnelor apostoliceștă, | 

Macar că canânele ce se ic apostoliceşti a fi de la 
însuşi Apostolii făcute și nouă lăsate, n'am nici un temeiu 
de-a adeveri, totuși nu sînt așa prâspete, precum dic u- nii ca să le strice avtenția lor, ce sînt făcute în cele -trei .
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sute de ani după Christos, de părinţii ce, ati vorbisă şi 
trăiră cu Apostolii, ai învățătura lor și trădania o avea 
prâspătă, şi pentru acâea să die acestea can6ne apostoli- 
cești, căci de la părinţii acdia s'ati făcut, carii pentru 
pricina mai sus adusă, apostoliceşti să chianiă și a Apos-. 
tolilor, precum scrie Theodorit în ale sale 1, tit. 3, 1. 

Soborul cel 'dintăiu a tâtă lumea, carele la începutu(l) 

sute a patra sati adunat la Nicheia, face multă pome: 

„mire despre canâne, ce și mai 'nainte să ţinea în beserică. 

Acum de 6re-ce osebi ce le pomenâşte Soborul, chiar se 
află între can6nele ce să die apostoliceşti; afară de tâtă 

îndoiala aste cum că cannele, care le pomenâşte Sobo- 
rul de la Nicheia sînt acestea ce se Şc apostoliceşti. Ian 
să vedem ete. etc. etc. 

CAP. III. 

Să arată avtentia cannelor de la Trulla. 

Tare să bat Latinii să arâte că cannele de la Trulla 
nu trăbue să aibă cinste, şi că nu sînt creștinii datori a 
Je ţinea. lar noi ne ţinem dator a păzi acâstea candne, 
pentru că acest Sobor pentru acâea sai adunat, ca să a- 
daoge ceva can6ne Sobârelor al cincelea gi al şaselea, 
care nici un canon nu făcusă, de unde tot una e cu Soboru 

al şeselea şi de o cinste cu acdla. Și adevărat, Soborul al 
şeptelea a t6tă lumea îl socotește una cu al şâselea a tâtă 
lumea, căci pomenind de can6nele acestuia, le chiamă ca- 

n6nele Soborului al geselea. Aşa în canonul 82, în lu- 
“erarea 4, se pomeneşte sub numele Soborului al şeselea 

a tâta lumea, şi îndoindu-să unii despre avtentia canânelor 

„acestora, așa sf. 'Tarasie le răspunde: „Unii de neștiință bol- 

„năvindu-se să smintesc întru can6nele acestea, zicând : a 

„dâră a Soborului al şeselea sînt? Iar să cunâscă aceştea, 

„cum că sfântul și marele al șâselea Sobor aii fost adunat 

„supt Constantin, împrotiva acelora ce zicea o lucrare şi
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„o voe în Chistos, carii ai afurisit pre eretici şi tăleuind 
„credinţa cea pravoslavnică, s'a întors acasă în patruspră- 
„zece ani a lui Constantin. lar după patru sati cinei 
„ani, acelaşi părinți adunăndu-se sub Iustinian, fiul lui 
„Constantin, canâaele mai sus însămnate le-ati făcut şi ni- 
„me să nu să îndoiască despre dinsele. Căci cei eg s'au 
piscălit supt Constantin, acdiași şi supt lustinian sati iscă- 
„lit pe hărtia ce e aci de față, precum chiar iaste den ne- 
„mutata asămănarea scrisorii cea de măna, lor, că tr&buia 
„cel ce ai fost închipuit Soborul 'a tâtă lumea şi canâne, 
„bessriceşti să facă.“ După zisa acâsta a Sfântului 'Tara- 
sie, can6nele acâstea să întăresc în canonu dentăii a So- 
borului al şeptelea a tâtă lumea, căci acolo să întăresc ca- 
n6oele a multe Sobâre; iar Soboru al cincelea şi al geselea, 
n'are alte canâne, fără câle de la Trulla (ce) sai făcut 
spre adăogarea acestora. . . . , 

(lipseşte o pagină) 

a. greceşti din Bulgaria și nu va lăsa să fie ţara 
accea supt stăpănirea, şi ocărmuirea Papei. Mutăndu-să, zi- 
selu, din viaţa acâata Sf. Ignatie, în anul 879 s'ati adunat 
Sobor la "Țarigrad în bestrica Sf. Sofiei, unde şi Papa Ioan 
al 8-lea ai trimes solii să, și nădăjduind Papa că va că- 
pătă Bulgaria de la Fotie, carea de la Sf. Ignatie nici cum 

„mu o putusă dobăndi, l-ai priimit cu Soborul şi l-ati în- 
tărit în scaunul Patriarşiei, stricănd şi lăpădănd tâte câte 
să facusă asupra Jui Fotie în Soborul de la "Țarigrad, ce 
Latinii îl chiamă al optulea. Ati făcut acest Sobor ce era 

"de trei sute și opt-sprăzâce arhierei, înpreună, cu tâte sca- 
onele patriarşeşti, prin solii săi, și trei canâne. Nu după, 
multă vrâme Papa credură pentru că n'a putut dobăndi 
desăvărşit ce nădăjduia, adică macar că puțintea vreme 
să lăsase Bulgaria Papei, totuşi Fotie urmând ps Sf. Ignatie 
o ati ținut supt ascultarea 'Țarigradului, iarăşi ati. afuri- 
sit pe Fotie, carea afurisanie atăta ai putut strica lui 
Fotie căt şi Sfințăniei s(â)ntului Ignatie. Latinii tare tă-
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păduese acest Sobor a fi fost pe l&ge, cu mult mai puţin 
a tâtă lumea, zicând, că Fotie ati înşelat pre soli și ati 

“strămutat cărţile lui Papa loan, căci almintrelea să află 

- scrisă cărţile acâlea în biblioteca de la Roma, nu precum 

sînt în faptele Şoborului acestuia. Ci să cr6dem cum că 
Fotie ai strămutat cărțile lui Papa Ioan, totuși încătu-i 

despre primirea şi întărirea lui Fotie în scaonul patriarșese 
nu sînt strămutate, căci şi în cărţile e€le de Ja Roma acâea 
chiar să află. Apoi pănă nu sosi solul cu cărţile la Sobor 
era priimit Fotie de cei patru Pâtriarşi şi de tot Sobo- 
“vul, carea priimire destul era ca să rămăe Fotie în scao- 
nul să, precum şi Marele Meletie în suta a patra, macar 
(că) era lăpădat de Papa, tot arhierei pe lege ai fost 
pănă la mârte. Dar să lăsăm acâstea. Câle trei can6ne 

pentru ce să nu fie pe lge făcute? Ce pricina aste? 

De unde? Şi cum? Mai ales fiind că și după accea pu- 

rurea le-ati priimit şi le-ai păzit besârica răsăritului, ba 

„-gi bestrica apusului, precum vedem din Ionnchentie al 

“treilea, Papa de la Roma, carele despre canonul al doilea, 

“ așa grăiaşte în Epistolia cea către Faventin Arhiereul: 

»Cârerii aceştia să vedea a stă înprotivă canonului Sobo- 

"„rului de la Țarigrad, întru carele s'aii așăzat, ca ori carele 

„din vrednicia cea arhier6scă să va pogori la viaţă cea, 

„călugărească şi la locul pocăinţei, nici odinioară la arhie- 

„vie să nu să rădice. Drept acea împrotiva numitului So- 

- bor (fiind că-i unul din c6le patru mai alse, care ca și 

„ele patru evanghelii le cinsteşte bestrica cea catholi- 

„e&scă), nici cum nu-să vedea că ar trebui să să priimâ- 

„scă ceârerea lor.“ . Aşijderea Graţian carele aii scris Pra.- 

vila apusenilor, în a dâua parte a decretului, cauza 7, în- 

“trebarea 1, cap. Acesta nici cum, acest canon îl nur€şte 

canonul sfântului Sobor, şin pravila lor l-ai băgat. Ia- 

zăşi Thoma Achinatul, a cul învăţătură aste mal de cinste „ 

la Latini, de căt macar a ori căruia sfânt Părinte, acesta, -. 

ziselu, încă are acel canon în bogoslovia sa, secunda secunde, 

întrebarea 185, articulul 4. în răspuns la a doia dovedire.. -
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CAP V. 

Pentru Soborul întăă şi al doilea, care sai, facut în Bes6- - 
rica Sfinţilor Apostoli la Țarigrad. 

"Fotie după ce fără dreptate ati scos pe Sf. Ignatie din 
scaunul patriarşesc și pe sine acolo împrotiva canâne- 
lor s'aii vărit, ai adunat în anul 861 Sobor de 391 Ar- . 
hiere), şi cu mare nedreptate în Sobor l-ai desbrăcat pe 
Sf. Ignatie de veșmântul arhieresc și l-ati lăpădat, căl- 
căndu-să în pioci6re t6t8 canânele. După ce îl lăpădară pe 
SE. Ignatie, iarăși a dotia 6ră sai adunat Arhiereii (pentra 
acesta, acest Sobor să chiamă 1 şi 2), şi ati făcut 17 ca- 
n6ne, care fiind că nu era într'însele nici o stricare, -ba 
încă de mure folos, le-aii priimit bestrica şi le păz6şte pănă 
în zioa de astăzi, blăstămând cele ce s'aă lucrat întru adu- 
narea cea de'ntăru asupra Sf. Ignatie. | 

CAP. VI. 

Pentru Soborul de la Țarigrad ce-l chiamă Latiniă al optu- - 
lea a t5tă luinea. . 

După ce Fotie aii lăpădat pe Sf. Ignatie, să stărnisă 
mare împărăchiare în Bestrică, stănd unit despre partea 
lui Fotie, ar alții apărănd nevinovăția Sf. Ignatie, ai 
adunat Impăratul Vasilie, Sobor la "Țarigrad, anul 869, 
stăpânind cărmuirea Romei Papa Adrian II, şi lăpădară 
pe Fotie din Patriarşie, și întârseră iarăşi pe Sf. Ignatie, 
au făcut acest Sobor şi Can6ne, care grecâşte să află 13, 
Yar Latinâşte 27. Insă cele ce s'aii așăzat întru aceat So- 
bor asupra lui Fotie, vai stricat apoi în Soborul cel din. 
Sf. Sofia, unde după mârte Sf. Ignatie Jarăși s'au aşăzat.. 
a... cc. . . 

(Aicea să termină manuscriptul, care cred c'a fost întreg şi com- lect, dar împrejurările și timpul ai făcut să dispară, or! pier- i &ndu-: &Bimicindu- se). 

    
  

 


