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Bine eşti cuvântat Doamne! învaţă-mă îndreptările tale. 
Intru poruncile tale mă voiu deprinde, şi voiu cunoaşte căile tale. 
Intru îndreptările tale-voiu -cugetă; nu voiu uită cuvintele tale. 

Psalm 118, v. 12, 15, 16. 

 



La ediţia III. 

Epuizându- se și a doua ediţiune a compendiului de 

drept canonic al sfintei noastre biserici, edat de feri- 

„citul meu predecesor Andreiu baron de Șaguna, am dispus 

retipărirea lui în a treia ediţiune, sub îngrijirea comisiunii 

administrative a Tipografiei noastre arhidiecezane. 

Nu afli destule cuvinte, prin cari să recomand, și 

din parte-mi, mai cu căldură acest “măreț op, tuturor 

preoților și fruntașilor noștri doritori de a cunoaşte te- 

meinicia așezămintelor bisericii noastre străbune, care “ 

singură ne-a fost cel mai puternic scut apărător, în 

toate cercările grele, ce am îndurat dealungul veacurilor. 

De aceea eu și. mulțămesc lui Dumnezeu, că mi-a 

rezervat mie retipărirea acestui op şi în a treia edițiune, 

rugându-l ferbinte, se reverse darul şi binecuvântarea sa, 

asupra bisericei noastre strămoșești și asupra tuturor 

celorce vor ţineă și respectă conştiențios, temeliile bise- 

ricei, depuse şi în acest-op preţios. | 

Sibiiu, în 8 Maiu, 1913. 

loan Meţianu, 
arhiepiscop al bisericei din Trarisilvania 
şi mitropolit al Românilor greco-orientali 

din Ungaria şi Transilvania.



La ediţia II. 

Cătră Onoraţii Cetitori! 
Cu viuă bucurie putem salută a doua ediţiune a 

opului prezent: « Compendiu de dreptul canonic al unei, 
sântei, sobornicești și apostolești biserici, compus de 
Andreiu baron de Șaguna» etc., ca a unui Op, care are 
nedisputabil valoare şi interes general pentru literatura 
întregei biserici ortodoxe orientale. 

Încă și astăzi, după 17 ani dela apariţiunea lui în 
prima ediţiune, el este, încât știm noi, unicul op de 
dreptul canonic sistematic în biserica noastră 
“particulară ortodoxă română. | | 

Dară însemnătatea opului său ni-o arată însuși au- 
torul metropolit, când ne spune: că compunerea acestui 
op este un ce nou pe terenul literaturei noastre 'bise- 
riceşti și cu deosebire este un original între feluritele 
cărți şi opuri, care până acum eşiră pe câmpul litera- 
turei canonice al bisericei noastre; când ne spune mai 
incolo: că greutăţile, care le-a întâmpinat în compunerea . 
acestui op, au fost multe Și mari, şi culminează în acea 
năzuială a lui, prin care și-a propus a compune un op 
canonic sistematic, ŞI cât se va puteă, complet, precum. 
aceasta o cere literatura preste tot, care în zilele noastre 
a făcut progrese mari în toate științele; când ne spune 
în sfârşit: că el mai mulți ani a lucrat la compunerea 
acestui op, dela care a condiționat toată mân- 
găierea vieţii sale. Nu mai Puțin ne arată însem- 
nătatea opului său, și însuflețirea lui cea mare, zelul lui cel învăpăiat, de care este pătrunsă întreaga lui cu-
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vântare, ce nemijlocit urmează, precum şi iubirea lui 

cea nemărginită arhierească, pe care zice că o nutreşte 

până la moarte pentru clerul şi poporul metropoliei 

noastre de religia ortodoxă răsăriteană din Ungaria și 

Ardeal, căruia, în semnul aceleiași iubiri, îi dedică acest 

op al său. | 

Și cuvintele Marelui Andreiu 1 trup sau făcut! Do- 

rinţa lui ferbinte, de a da clerului și poporului său un 

manual de dreptul canonic, din care cu înlesnire să-și 

“poată procură deslușiri sigure și temeinice la nedume- 

ririle sale în afaceri bisericești, în mare măsură sa îm- 

plinit; căci nu numai noi, fiii lui sufleteşti de odinioară, 

adecă clerul și poporul din provincia metropolitană or- 

todoxă română a Ungariei şi Transilvaniei, ci și alţi 

fraţi ai noștri de prin toate părţile române, foarte mult 

s'au folosit şi se folosesc de dreptul canonic al metro- - 

politului Şaguna în felurite cazuri canonice și afaceri 

bisericești, încât se poate zice, că noi românii, mai ales 

cei din monarhia austro-ungară, mai cu seamă dela Şa- 

guna încoaci, va să zică dela dreptul'lui canonic și dela 

celelalte scrieri ale lui canonice, am început a cunoaşte 

mai bine, a ne împrietini mai de aproape cu canoanele, 

cu sinoadele, și preste tot cu organismul bisericei orto- . 

doxe orientale. Pentrucă au nu văzurăm noi de atâtea 

ori în foile române şi în alte scrieri particulare române, 

cum bărbaţi eminenţi, demnitari înalţi bisericeşti se pro- 

voacă la dreptul canonic al metropolitului Şaguna, ca 

la un izvor, și la el însuși, ca la o autoritate canonică ? 

Dară nu numai la români, ci și la străini a aflat 

bună primire dreptul lui- canonic, care tradus fiind și în 

1 Aşa numit de sinodul nostru arhidiecezan din anul 1874, pentru 

meritele lui cele mari şi numeroase.
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“limba germană, deja de mult a străbătut până şi în Ger- 
mania, în Rusia și în alte ţări străine, luându-se notițe 
despre el și făcându-se recensiuni critice, favorabile, asu- 
pra lui în foile literare prin bărbaţi de specialitate. 

Făcându-mi-se onoarea din partea on. comisiuni ad- 
ministrative a tipografiei arhidiecezane, a cărei proprie- 
tate este opul din chestiune, de a mi-se încredinţă mie 
îngrijirea pentru retipărirea lui, nu am putut a_nu face 
întrânsul unele modificaţiuni neesenţiale, dară necesari. 
Zic neesenţiale, pentrucă ele sunt numai stilare, -care nu 
alterează câtuș de puţin sensul edițiunei prime și sunt - 
făcute în interesul cărţii, cu intențiunea cea mai bună 
de a clarifică înțelesul cel adevărat al cuprinsului. Prea- 
veneratul autor fiind îngrămădit cu ocupaţiuni felurite, 
şi mai întâi cu cele ale înaltului său oficiu arhieresc, 
lesne a putut scăpă din vedere ici-colo câte un cuvânt, 
câte o construcţiune chiar mai întunecată, care la a doua 
edițiune a opului său, dacă ar fi ajuns să și-o facă în- 
suși, de sigur nu ar fi rămas neobservate. lar încât 
„pentru ortogrăfia fonetică, cu care e tipărită această a 
doua edițiune, pe când cea dintâi a fost tipărită cu cea 
etimologică, aceasta cred că se poate justifică de sine, 
Hind acesta curentul timpului prezent. “ 

Împlinindu-mi deci această misiune onorifică, pe care - 
cu plăcere o am primit, nu-mi rămâne, decât se reco- 
mand opul binevoitoarei spriginiri a tuturor celorce se 
interesează, având firmă credință, că și edițiunea aceasta 
va fi îmbrăţişată cu aceeași căldură, cu care a fost îm- brăţișată cea dintâi. 

Sibiiu, în 1 Octomvrie 1885. 

Nicolae Popea, 
Arhimandrit şi vicar arhiepiscopesc.



La ediţia 1. 

Cătră clerul și poporul credincios al metro- 

poliei Românilor de religia gr.- răsăriteană 

| “din Ungaria şi Ardeal. - 

Dar Vouă şi pace dela Dumnezeu Tatăl nostru, 

și Domnul lisus Christos! 

De mai mulţi ani am lucrat la compunerea acestui 

op, şi astăzi când l-am finit, zic cătră mine: <Întoarce-te 

suflete al meu în odihna ta, că Domnul bine a făcut 

ție» 1; dar întraceea mi se ridică cătră ceriu- toate sim- 

ţirile minţii și ale inimii mele, şi se concentrează. în . 

înitrebarea: «Ce voiu răsplăti Domnului pentru toate, 

care mi-a făcut mie?».2 Aci îmi șopteşte o voce tainică, 

că nu pot răsplăti Domnului cu altceva bunătatea cea 

mare a lui, cu care ma învrednicit a elaboră și fini 

acest op, dela care am condiţionat toată mângăierea 

vieţii mele, decât cu aceea: «că voiu luă păharul mân- 

„tuirei, şi voiu chiemă numele _ Domnului, şi voiu da - 

„Domnului înaintea a tot poporului lui, și în mijlocul 

„tău lerusalime! rugăciunile mele de mulțămire în curţile 

„casei Domnului»..$ | | 

Şi ca mulțămita mea cătră Dumnezeu să fie desă- | 

vârșită ca jertfa lui Avel, voiu chiemă și sufletul meu, 

că şi el să mulțămească lui Dumnezeu, zicându-i: „Bine- 

„cuvintează suflete al meu pre Domnul, și toate cele 

„din lăuntru al meu numele cel sânt al lui! Binecu- 

: Psalm 114, v. 7. — 2 Psalm 115, v. 3. — ? Psalm 115, v. 4, 9. 
* -
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„vintează suflete al meu pre Domnul, și nu uită “toate 
„răsplătirile lui; El a umplut de bunătăţi polita ta, și 
„cunoscute a făcut ţie și fiilor lui Israil voile sale!“+ 

Dar Te chiem şi pe Tine, Iubite cler și popor cre- 
dincios al metropoliei noastre române de religia răsări- 

„„teană din Ungaria, și Ardeal, să împreuni rugăciunile 
tale de mulţămire cătră Dumnezeu cu ale mele, să mă- 
rești împreună cu mine pe Domnul, şi să înălțăm îm- 
preună numele lui, căci „am căutat pe Domnul, și m'a 
„auzit, şi din toate năcazurile mele m'a mântuit! apro- 
„piaţi-vă cătră Dânsul, și Vă luminaţi şi feţele voastre 
„nu se vor rușină, căci îngerul Domnului va tăbări îm- | 
„prejurul celorce se tem de Domnul, și-i va mântui 
„pe ei - 

Mă întrebi doară Iubite cler și popor credincios! 
că cartea aceasta «Dreptul canonic», ce ŢI-o dedic, ce 
cuprinde în sine? Expoziţiunea, ce urmează aci, "i va 

„da despre cuprinsul opului meu icoana cea mai lămurită. 
Eu mainainte de a mă apucă de compunerea acestui 

op, am rugat pe Dumnezeu pentru ajutorul lui, şi am 
zis: „Bine ești cuvântat Doamne! învaţă-mă îndreptările 
„tale; întru poruncile tale mă voiu deprinde, şi voiu cti- 
„moaște căile tale, întru îndreptările tale voiu cugetă, nu 
„voiu uită cuvintele tale.“ s Și aşa am început lucrarea 
mea, expunând la începutul opului în întroducere unele 
cunoştinţe generale despre noţiunea, definițiunea, ori- 
ginea, desvoltarea și necesitatea dreptului canonic; apoi 
am tractat despre izvoarele şi adminiculii dreptului ca- 
nonic; şi despre înnpărţirea opului meu în trei părți cardi- 
nale, dintre care partea 1. tractează despre dreptul ca- 
nonic intern al bisericei noastre; aci am tractat despre 

N 

* Psalm 102, v. 1, 2, — 5 Psalm 33, 2—6, şi 8, — c Psalm 118; v. 15, 16. 
.



XI 

„constituțiunea, despre întemeietorul, şi capul bisericei, 
despre învățăturile dogmatice, simbolice, rituale și misterii ; 
apoi despre constituţiunea bisericei, unde se expune or- 
ganismul ei, despre elementele personale şi sociale cu 
drepturile și îndatoririle lor. Apoi urmează partea II. 
despre dreptul canonic extern; aci se tractează despre 
biserica în stat, şi despre statul în biserică, apoi despre 
libertatea bisericei în: stat, și despre comportabilitatea 
bisericilor creștine între sine. Apoi vine partea III. despre 
legislațiunea, administraţiunea și judecătoria bisericească, 
unde s'au expus 1. despre originea şi forma legislaţiunei 
bisericeşti; despre canoane în deobşte, și despre sinoade 
în deosebi; despre cele vechi condici și adunări ale ca- 
noanelor; despre ediţiunile canoanelor în veacul al XI., 
despre canoniștii veacurilor de mijloc, și despre tradu- 
cerea canoanelor în limba noastră română și în cea 
slăveană; 2. despre administraţiunea bisericească cu pri- 
vire la parohii, protopresbiterate, eparhii, metropolii și 
patriarhate; şi 3. despre judecătoria bisericească cu pri- 

„vire la scaunele protopresbiterale, eparhiale, metropoli- 
tane, patriarhale, și: la sinoadele locale şi ecumenice; 

“despre judecătorii bisericești; competinţa agendelor jui- 
decătoriilor bisericești despre sentințe, despre remediile 
şi beneficiurile de drept, și despre execuţiune. 

lar la încheierea opului meu am dat lui Dumnezeu 
mulțămire de doxologie cu cuvintele prorocului: „Bine 

peşti cuvântat Doamne! cu buzele mele am vestit. toate 
„Judecăţile gurei tale; în calea mărturiilor tale m'am des- 

„fătat ca întru toată bogăţia“. ? | 

- Expunându-ţi aci iubite cler și popor! cuprinsul opului 
meu, cutez a Te asigură totodată și despre. aceea, că 

1 Psalm 118, v. 13, 14.
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cetirea și studierea acestui ap Te va conduce la aceea 
 convicțiune: | 

că el este compus după originalitatea și genuitatea 
primitivă a instituţiunilor bisericei noastre, precum acele 
le-a învățat şi așezat însuși Mântuitorul nostru lisus 
Christos,. apostolii lui şi părinţii bisericești cei dela în- 
ceputul cristianismului ; 

că Christos este întemeietorul, legislatorul, și capul 
bisericei, prin urmare că Christos a. pus - dreptului ca- 
nonic temeiu şi început; | 

| că apostolii au observat în acțiunile lor litera ȘI 
spiritul învățăturilor lui Christos, săvârșindu-le acele în 
adunări cu împreună lucrarea bătrânilor şi credincioşilor, 
Şi prin aceea întemeind pentru conducerea trebilor bi- 
sericești principiul sinodalității, va să zică: principiul 
constituțional, ceeeace este principiul solidarității; des- 
criind în patru evanghelii vieaţa şi doctrinele Mântuito- 
rului, au descris şi faptele şi învăţăturile lor deosebi în 
epistolii cătră feliurite popoare, lăsându-le bisericei acelea 
de îndreptar pentru toți timpii; prin urmare apostolii 
au desvoltat prin aceste fapte ale lor niaterialul drep- 
tâlui canonic cel întemeiat de Christos; 

că arhiereii, carii au urmat după apostoli, au con- 
tinuat. ducerea chiemării lor după chipul, ce l-au moş- 
tenit dela apostoli, descriind și ei celece au lucrat pe 
terenul bisericesc spre consolidarea bisericei celei înte- 
meiate de Christos, precum și celece au suferit ei ȘI 
creştinii pe timpul goanelor dela împărații păgâni, prin 
urmare. aci aflăm desvoltarea ulterioară a dreptului ca- 
noONiC; 

„că activitatea arhiereilor dela timpul creștinării îm- 
păratului Constantin se manifestează mai pe sus de lu- 
mina” soarelui: în ţinerea sinoadelor locale şi ecumenice,
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și în aducerea canoanelor, și în opurile lor clasice, cari 

“toate documentează continuitatea acelor momente sânte, 

“care s'au început dela Christos, și prin apostoli s'au 

descris şi continuat, și apoi s'au predat posterității până 

la finea lumei, și că dreptul canonic prin aceste lucrări 

ale sinoadelor locali și ecumenice a ajuns punctul de 

 culminaţiune atât în privinţa legislaţiunei şi a admini- 

strațiunei, cât şi a judecătoriei bisericești ; 

că punctul meu de mânecare în întroducerea opului 

meu sunt cuvintele psalmistului cătră poporul israiltean: 

„Luaţi aminte poporul meu la legea mea, plecaţi urechea | 

„voastră spre graiurile gurei mele; deschide-voiu în pilde 

„gura mea, spune-voiu 'vorbele cele din început; câte 

"le-am. auzit, și le-am cunoscut, și părinţii noștrii ne-au 

„povestit nouă“; $ 

| că. de principiu al dreptului canonie intern am luat 

“cuvintele Mântuitorului: «Fericiţi ceice aud: cuvântul lui 

Dumnezeu, și-l păzesc pe el»;* 

că la dreptul canonic extern am desemnat de prin- 

cipiu învățătura lui Christos: «Mai întâiu de toate po- 

„runcile este, auzi Israile! Domnul Dumnezeul nostru 

„este un Domn, şi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 

„tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din tot 

„cugetul tău, şi din toată puterea ta; și a doua asemenea 

„acesteia; să iubești pe deaproapele tău, ca însuți pe 

„ine; mai mare de aceste nu este altă poruncă» i 

„că principiul legislaţiunei bisericești l-am fixat după 

doctrina lui Christos: «Până ce va trece cerul și pă- 

„mântul, o iotă sau cirtă nu va trece din lege, pânăce 

„toate se vor face»; a 

Psalm 77, v. 1—3. — 9 Luca XI, 28. — t Marcu XII, 29-31. — 
11 Mateiu V, 18. ă
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că de, principiu al administraţiunei bisericești . am 
luat învăţătura apostolică: «Nu mai sunteţi străini și ne- 
„mernici, ci concetățeni cu sânţii, și deaproape ai lui 

„Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a pro- 
„rocilor, fiind piatra cea din capul unghiului singur lisus 

„Christos, întru care toată zidirea s'a făcut şi se des- 

voaltă într'o biserică sântă în Domnul spre lăcașul lui 
Dumnezeu în duhul“, o 
„că întractatul despre judecătoria bisericească purced 

din principiul, care mi-l dau cuvintele Mântuitorului: 
„De va greși ţie fratele tău, mergi şi ceartă-l pe el între 

„tine şi între el singur; deci de te va ascultă, ai dobân- 
„dit pe fratele tău; iar de nu te va ascultă, ia împreună 
„cu tine încă pe unul, sau pe doi, că în gura a două 
„sau trei mărturii va stă tot cuvântul, şi de nu-i va as- 
„cultă pe ei, spune bisericei“; 13 | 

„că Te vei convinge din dreptul canonic despre dem- 
nitatea individualităţii tale, la care instituțiunile  biseri- 
cești Te înalță pe Tine, dându-ţi dreptul de a alege mij- 
locit ori nemijlocit cu observarea recerinţelor canonice 
pe întregul cler, începând dela diaconi şi preoți, şi pro- 
topresbiteri, până la episcopi și metropolit, și acest drept 
Te va convinge, că „toţi suntem împreună lucrători ai. 

-„lui Dumnezeu, că- toți suntem arătură a lui Dumnezeu, 
„Și zidirea lui, că sunteţi casa lui Dumnezeu, și duhul 
„lui Dumnezeu locuiește întru voi; că, de va strică ci- 
„neva casa lui Dumnezeu, îl va “strică și Dumnezeu pe 
„acela, căci casa lui Dumnezeu sântă este, carea sun- 
„teţi voii“; 14 | | 

că biserica fiind consecventă în instituţiunile sale faţă 
cu „demnitatea omenească, primeşte și îmbrățișează în 

Efes. Il, 22. — 13 Mateiu XVIII, 15—47, — 4 |, Cor. IUL, 9, 16, 17.
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sânul său de maică naţionalităţile tuturor popoarelor 

sale; ea le dă lor dreptul, de a slugi și de a se rugă lui 

Dumnezeu în limbile lor, de a aveă preoți şi arhierei 

din naționalitatea lor, carii să ducă şi să conducă în 

limba respectivei naţiuni chemarea lor sublimă în și afară 

de biserică, şi să compună şi să edee clerului şi popo- 

rului credincios cărţi bisericeşti de rugăciune, și de cul- 

tivarea și nobilitarea demnităţii lor omenești; 

că noi românii de religia răsăriteană în părțile ace- : 

stea, unde din vechime trăim mestecaţi cu alte naţiuni 

favorite pâm acum bisericeşte şi politicește în prejudițiul 

bisericei şi naţiunei noastre, — avem să mulțămim numai 

şi numai așezămintelor bisericei noastre răsăritene, că 

ne-am putut susținea limba noastră maternă și prin ea na- 

ţionalitatea noastră, va să zică: originea fiinţei noastre, Și 

că acum de trei ani am putut recâştigă odihna noastră 

sufletească pe baza dreptului indisputabil canonic și 

istoric. prin reînființarea metropoliei noastre române cu 

“ierarhia naţională; N | 

că biserica, maica aceasta bună, ne-a crescut pe 

noi îață cu nenumăratele împrejurări vitrege de bărbaţi 

credincioși ai religiei și patriei noastre străbune, și ne-a 

întărit cu caracterul de statornicie bărbătească pentru toți 

„timpii buni şi răi; prin urmare | 

că şcoala și metodul de creștere, ce ne-a dat bi- 

serica, şi în care ne-a crescut, ne-au învățat pe noi, să 

cunoaştem demnitatea noastră omenească, şi destinul no- 

stru de pe pământ; pentru aceea şcoala aceasta să o 

lăsăm posterității noastre de amanet, ca astfel dânsa să 

rămână în legătură neîntreruptă cu noi după moartea 

noastră, cari acum încă trăim, precum am rămas și noi 

în legătură neîntreruptă cu părinţii, moşii și strămoșii 

noştri cei în Domnul răposaţi, punând pe inima poste-
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rității noastre cuvintele moribundului Matatia cătră fiii 
săi: «Fiilor! râvnitori fiți legii; și daţi sufletele voastre 
«pentru legătura părinților voștri; aduceţi-vă aminte de 
«lucrurile lor, care le-au făcut întru neamurile sale, și 
«veţi luă mărire. mare, și nume. vecinic».15 N 

Și acum iubite cler și popor! cred tare, că cunoscând 
Tu “din acest op demnitatea, -ceeace biserica Ți-o dă, 
precum și bunătățile școalei, prin care biserica revarsă 
asupra Ta razele strălucitoare de cultura și nobilizarea 
ta, Te vei însuileți de năzuială spre a Te face vrednic 

"de împreună lucrător al lui Dumnezeu, de arătura lui 
fructiferă, de zidirea lui frumoasă” şi de casa lui plăcută, 
care toate "Ți garantează fericirea vremelnică și vecinică, 
și Te manuduc cătră perfecționarea intelectuală ȘI mMo- 
rală în toate afacerile” tale publice și private, bisericești . 
și civile. | 

Am atins mai sus, că am lucrat mai mulți ani la 
acest op, şi mărturisesc aceasta Și a doua-oară, însă 
nu pentrucă ași fi fost indiferent cătră întreprinderea 
mea aceasta, ci pentrucă eram prea mult ocupat cu 
lucruri oficioase încă atunci, când eram în posturi sub- 
alterne bisericeşti, iar de când am primit înainte cu 
_doauăzeci de ani ca episcop cârma bisericei noastre 
din Ardeal și mai mult mi sau înmulțit trebile, pen- 
trucă am cunoscut nuniai decât necesitatea cea mare 
și înteţitoare pentru unele cărţi bisericești şi școlare, 
care nu iertă fără pagubă învederată a binelui comun amâ- 
narea retipărirei unora, și compunerii . și edării altora, 
dintre. care cele bisericeşti toate le-am retipărit, iar din- 
tre cele şcolare ştiinţifice unele le-am compus eu, și al- 
tele le-am încredințat unor bărbaţi ştientitici spre compu- 

15) Macaveiu Îl, v, 50, 51.
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nere ori spre traducere, și așa le-am tipărit în tipografia, 

carea o am fundat eu, şi o am dăruit bisericei noastre 

din Ardeal.26 

Mai departe vine de a se consideră și acea îm- 

prejurare momentoasă, că întreprinderea mea cu com- 

punerea acestui op este un ce nou pe terenul literaturei 

noastre bisericești şi cu deosebire este un original în 

o
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16 7. Cele retipărite sunt: * 

Apostolui | 
Catehismul mic 
Octoih mic . 
Orologion mare. 
Euhologion bogat 
Mineiul Ianuarie . 

> Februarie 

» Martie 
Teologia dogmatică . 
Mineiul Aprilie 

» Maiu 
„. lunie 

„ lulie 
Tâlcul evangheliilor 

„ Catehism bogat 
Mineiul August 

„ Acaftist bogat . 
. Mineiul Septemvrie . 

» Octomvrie . 
> Noemvrie 

„ Chiriacodromion . 

.. Mărturisirea ortodoxă . 

Teologia morală . 
Acaitist mic . 

„ Liturghier 
Mineiul Decemwvrie . 

la anul 1851 de 

1852 

1853 - 

1856 

» 

p 

» 

» 

301/, coale 

5 
18:/, » 

18 » 
37 » 

106 - 

62 „ 
54 » 
14 » 
52 » 

531/ » 

05» 
721 » 

„44 > 
li » 

74 » 

19 > 

„15 » 
8» 
96 » 

83 1/4 » 

13 EN 
12 
5 : 

30/4 » 

116 »
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feluritele cărţi şi opuri, cari până acum ieșiră pe câmpul 
literaturei canonice al bisericei noastre; prin urmare greu- 
tățile, cari le-am întimpinat în compunerea, acestui op, 
au fost multe și mari, și culminează în acea nizuială a 
mea, prin care mi-am propus a compune un op canonic 
sistematic, şi cât se va puteă, complet, şi așa așezarea 

N 

27. Teologia pastorală .. la anul 1857 de 15  coale 
28. Biblia întreagă ilustrată cu 04 - 

icoane. . ,, e 1858 „201 » 

29. Orologion mare . . . . . „ „ 1859 ,„ 18 „n 

30. Cartea evangheliilor PA ss Bill 
31. Penticostarion . . . . - . ,„ » » 090 - 

-32. Triodion . . . . . o... pp 1860 „, 189 » 
33. Tâlcul evangheliilor . . . . pp 13 » 
34. Psaltirea bogată o „19 » 

35. Octoihul mare . PARI 2 152 
36. Noul testament .. . . . 1867 „ 31 

- 37. Orologion mare » » o» 18 

II. Cele compuse și traduse de mine: 

1. Promemoria despre dreptul 
de autonomie a bisericei noa- 
stre din Ardeal .. . . . 1849 „ 1 

2. Adaos la această promemorie „ „1850 , 1!/ ” 
3. Promemorie cătră ministrul au- 
_striiac de culte. . . . pn 1851 , 2 » 

4. „Elementele dreptuiui canonic » a 1854 „ 12 ÎN 
5. 26 cuvântări la sărbători mari “ 

-ca adaos la Chiriacodromion 

6... Gravamine în contra ministru- 
lui âustriac de culte. 

» » 1855 ,, 34 

» » » » 4'/ 
7. Respingere a unor atacuri în ” 

treaba unei. traduceri nouă a , 
bibliei . , . > 33 1858 - » 8'/. >» 8. Istoria bisericească în n tomuri » o» 1860 ,„ 46 

9. Antorism, adecă desluşiri com- 
parative la dorințele clerului 
din Bucovina po» 1861- 3
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în ordine a obiectelor unui op despre dreptul canonic, pre- 
cum aceasta o cere natura acelor obiecte, şi literatura preste 
tot, carea în zilele noastre au făcut progrese mari în 
toate ştiinţele, — au fost pentru mine acea parte grea 
a deslegării problemei mele, carea o am putut învinge 
“numai cu constanță consecventă și perseveranță. 

10. Hirotesier şi hirotonier pentru sfin- 
țirea de diacon și presbiter, tra- 
ducere prin mine din limba sla- - 
veană veche. . . . . . . . la anul 1861 de 3 coale 

11.: Instrucţiune pentru învăţător din o 
şcoalele populare şi capitale . .,, „ -1862,, 3 -„, 

12. Rânduiala sfințirei bisericelor prin . 
arhiereu . . . pn n 4 

13. Proiectul de regularea. trebilor 
bis. școl. şi fundaţionale .'. .,„, „ 1864 „6 

14. Actele sinoadelor noastre bis. din | 
„Ardeal în an. 1850, 1860 şi 1864, , 33 

15. Instrucțiune pentru directorii di: 
strictuali de şcoală . . . . .„ » 1865 n O2ila n» 

16. Rânduiala sfiriţirei de episcop ., x» 8 » 
17. Instrucţiune pentru profesori şi 7 

duhovnic din instit. nostru ar- 
hidiecezan pedag. teologic . ., o 2 

18. Scrisori apologetice . . . pp 1867 , 4 
19. Compendiu de dreptul canonic. „ » 1868 „3% „ 

III. Cele compuse și traduse prin alții la îndemnul meu: 

1. Abcedar românesc prin Sava Po- 
poviciu par. la Răşinar . . . -.» „ 1851 „4 

2. Istoria biblică pentru şcolari . .„ » » „3 » 
3. Gramatica rom. de Sava Popo- 

viciu, par. la Răşinari . . . . p 1852, 7 i 
4. Carte de conversațiune şi Voca- 

bular germ. și român de Sava 

Popoviciu par. la Rășinari . .„ » 1853 „13 ,, 
5. Aritmetica cu cifre de Visarion 
Roman , . em x 1855 4 »
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6. 

10. 
1. 

12. 

13. 
14, 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20, 

21. 

„ tuali școlari 

Lipsa unui asemenea manual de dreptul canonic o 
am simţit eu încă fiind în oficiuri subalterne bisericești, 
iară de când duc chiemarea arhierească o am simţit şi 
mai mult. 

Sunt convins iubite cler şi popor! că și Tu ai sim- 
țit de multeori, şi cu deosebire acuri, când voim cu toții, 

Abcdar nemțesc pentru şcoalele 
române de Sava Popoviciu, paroh 
la Rășinari 
Invățătorul şi poporul de Ata- 

“ nasiu Marienescu . 

Gramatica rom. de Belisim, învăţ 
şi dir. la şcoalele capit. din Braşov 
Istoria Austriei cu statistica de 
Visarion Roman. 

Abcedarul prof. Zach. Boik 

Manuducerea la întrebuinţarea 
Abcedarului de acelaşi . 
Comput în școala populară de 
prof. loan Popescu 
Cuvântările comisarilor şcolari 
Raporturile inspectorilor distric- 

> 

Biografia ieric. Macrine, “trad, "de 
G. Muntean, dir. gimn. la Braşov 
Cartea de cetire de prof. Z. Boiu 
Scrierea S. Chrisostom despre 
preoție trad. de Iosif Barac, par. 
la Braşov . 

Gram. rom. de N. Mihălţan, învăţ, 
şi dir. la şcoala cap. în Răşinari 
Acte oficioase despre metrop. rom. 
din Ungaria şi Ardeal 
Cunoştinţe practice despre cul- 
tivarea grădinilor de Dr. Paul 
Vasiciu, consilier de școale 
Compendiu de pedag. de loan 
Popescu, profesor. 

- 

la anul 1857 de 

» 

» 

2 

* 5 

.» 

» 

» 

>» 

» 

» 

1859 ,, 

» p 

» » 

1866 
» 

1867 , 

1868 » 

5 coate 

3» 

3» 

5/4 » 
6 „ 

6 „ 

16 , 
12 

19 

4» 
LL 

13. 

13 

8 „ 

Tila 

11'/4 »
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ca să conducem și regulăm trebile noastre bisericeşti, 

școlare. și fundaţionale conform constituţiunei bisericei 

noastre, — trebuința de a posede un manual de dreptul 

canonic, din care cu înlesnire să-ţi poţi procură deslu- 

şiri sigure şi temeinice la nedumeririle tale în afaceri 

bisericești. , Ma 

lată acum manualul dorit de dreptul canonic, care 

l-am compus eu după temeiurile genuine şi originale 

scoase din sânta scriptură, din canoanele sinoadelor ecu- 

menice şi locale, şi din interpretaţiunile, care le-am găsit 

în pidalion şi din cele ale lui Balsamon, !? Zonara, !* și 

din sintagma alfabetică a lui Blastar;:? iar în privinţa - 

anticuităților bisericești m'am folosit cu opurile lui Bingham 

și Haineciu. 2 

Eu afară de aceste izvoare și adminiculi de dreptul 

canonic al bisericei noastre, pe care le recunosc de dă- 

_tătoare de măsură pentru biserica noastră de a toată 

lumea, fie ea în oricare parte a lumei, — mam între- 

buințat alte izvoare ori opuri, dar nici lucrările parti- 

culare ale scaunelor patriarhale, căci eu așa sum convins, 

că dacă şi alte opuri ori lucrări particulare ale scaunelor 

patriarhale sunt consoane cu sânta scriptură, cu canoa- 

nele sinodale, şi cu opurile, de care m'am folosit eu, 

atunci ar fi fost de prisos, ca să mă provoc şi la ele. 

ca la nişte adminiculi. ai dreptului canonic, devarece - 

nu cuprind în sine nimic prototipic, ci numai decopieri 

şi lucruri administrative; iar dacă alte opuri ori lucrări 

ale scaunelor patriarhale nu sunt consoane cu sânta scrip- 

tură şi cu canoanele sinodale, atunci eu n'ași fi putut 

"să mă provoc la ele, căci sunt fără valoare şi fără pu- 

tere de drept, și pentru aceea fiecare dintre noi este 
* 

“1 Vezi S-îul 50, — 1 S-tul 57, — * Sotul 59, — 2 -ful 60,
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împuternicit să osândească orice opuri canonice, şi 
orice lucrări patriarhale, care nu corespund literii sântei 
scripturi, şi canoanelor pozitive. 

Acum iubite cler şi popor al metropoliei noastre 
române de religia răsăriteană din Ardeal și Ungaria! 

„dupăce Ți-am expus întrun sumar momentele cele mai 
însemnate din acest op al meu, și dupăce i-am arătat 
ȘI izvoarele și adminiculii, de care m'am folosit în com- 
punerea lui, nu-mi rămâne alta, decât să-ți predau, pre- 
lângă celelalte opuri de până acum compuse și edate de 
mine şi acest op al meu dedicat ie, ceeace o şi fac 
prin aceasta în semn de iubire arhierească, carea o nu- 
tresc pentru tine în inima mea până la moarte, nedorind 
nimic alta aşa ferbinte, ca aceea, ca și Tu întocmai, ca 
și mine, «să stai încingându-ți mijlocul tău cu adevărul, 
„Şi îmbrăcându-te cu zeaua dreptăţii, şi încălțându-ți pi- 
cioarele întru gătirea evangheliei: preste toate luând pa- 
„Văza credinței, cu care vei puteă stinge toate săgețile 
„vicleanului cele aprinse, ŞI se iai coiful mântuirii, și sabia 
„duhului care este cuvântul lui Dumnezeu !».2: 

- Sibiiu, 1 lanuarie 1868. 
Ă Autorul. 

2: Efes. VI, 17.
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„Registru de cuprins. 

Introducere în dreptul canonic. 

| CAP |. 

Cunoştinţe generale. 

Tăierea |. 

Despre noțiunea, originea și desvoltarea dreptului canonic. 

10. 
“ cundare ale dreptului canonic 

11. Canoânele sfinţilor apostoli ca izvoare ulterioare ae 

„12. 

„13. 

Noţiunea şi definiţiunea. dreptului canonic . 

Necesitatea jurisprudenţei canonice 

Originea dreptului canonic . 
Desvoltarea primitivă a dreptului canonic . 

Desvoltarea ulterioară a dreptului canonic . . 

Desvoltarea dreptului canonic în seculii dintâi ai eli- 
berării bisericei creștine de goane. 

' Tăierea |l. 

Despre izvoarele şi adminiculii dreptului canonic. 

Ce se numesc izvoare de dreptul canonic . 

Ce se numesc adminiculi de dreptul canonic 

Despre cele patru evanghelii ca izvoarele primitive . 

ale dreptului canonic . . . 

Despre faptele şi scrierile apostolilor, ca a izvoarele se- 

dreptului canonic . . . Ta 

Canoanele sinoadelor ecumenice şi locale ca izvoare 
ulterioare ale dreptului. canonic , 

Scrierile canonice ale sfinţilor părinţi expuse | în ca- 
nonul 2-lea al sinodului ecumenic VI, ca izvoare ul- 
terioare ale dreptului canonic . 
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18, 
19. 

" canonic 

„ Cărţile testamentului vechiu ca adminiculi ai drep- 
tului canonic , .. . 

. Interpretările lui Balsamon, Zonara şi Aristen, Sin- 
tagma alfabetică a lui Blastar, şi Nomocanonul pa- 
triarhului Fotiu ca adminiculii dreptului canonic 
Tradițiile ca adminiculii dreptului canonic 
Obiceiurile ca adminiculii dreptului canonic . 
Orânduielile stăpânirii civile ca adminiculii dreptului 

Expunerea împărţirei opului nostru 

Partea |. 

Dreptul canonic intern. 
CAP. |. 
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bisericească. 

Tăierea .]. 

Despre biserică, întemeietorul și capul ei. 
21. Noţiunea: bisericei AR 
22. Christos este întemeietorul bisericei . RR 
23. Insuși apostolii mărturisesc, că Christos este înteme- 

ietorul bisericei PD 
24. Christos este capul bisericei, iară biserica este trupul 

lui Christos DD 
25. Principiile bisericei: credinţa, dragostea și nădejdea 
26. Despre unimea bisericei 
27. Despre lăţirea bisericei BR 

„28. Caracterul bisericei este ecumenic . 
29. Problema bisericei 

Tăierea II. 

18 
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20 
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21 

22 
22 
23 

23 

Despre învățăturile dogmatice şi simbolice, axiomatice, liturghice 

S. 30 
rituale. 

„Ce însemnează cuvântul <dogmă» 
$. 31. Noţiunea şi definițiunea dogmei 
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25 
25 

25



33. 

34. 
35. 

36. 
37. 

“
m
m
 

m
w
 

im
 

38. 

m
 

m
 

39, 

40. 
41. 
42. 
43. 
44, 
45, 

. 46. 

47. 
„48. 

N
U
 

$, 52. 
$. 53. 

„ 49. 

Precauțiunea canonică la compuner ea şi edarea cărţi- 
lor simbolice Pa 

Despre simbolul Niceo- Constantinopolitan , 

Invăţături axiomatice provocate de î impr ejurările tim- 
pilor . 
Cărţi simbolice provocate în. timpii mai de apoi 
Ce însemnează cuvântul «liturghie», câte feluri de li- 
turghii avem, şi când se săvârșesc acele 
Pregătirile canonice la liturghie din partea preotului 
slugitor şi a poporului . . 
Cerinţe canonice pentru liiurghie:: antimis, prescură, 
vin, apă rece şi caldă, vase şi odoare sfinţite, vestminte 
bisericeşti, cărţi rituale, lumini, și candele şi tămâie 

Despre celelalte serviciuri bisericeşti . 

Despre cântări şi cetiri la serviciuri bisericești 

Despre amvon . 
Ce, și spre ce scop este postul . 

Despre timpul şi felurimea posturilor bisericeşci 

Cine se desleagă de post, și cum au creștinii să se 
poarte, când postesc . PI 

Despre timpul serbării Paştilor. 

CAP. |). 

Despre misterii. 

Tăierea |. 

Cunoştinte generale despre misterii. 

Ce este misterul? , 

Câte lucruri se cer pentru validitatea fiecărui mister? 

Câte misterii are biserica ortodoxă răsăriteană . 

"Tăierea ||. 

Despre misterul botezului. 

„ Ce mister este botezul . 

. Când este botezul valid? . 
De ce nu se repeţeşte botezul . 
Despre naș . A 
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70. 
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. 73, 

Despre afinitatea de botez E 
Continuare , 

Caz de indoială la afinitate de botez 
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Despre misterul ungerei cu sfântul mir. 
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Cui se dă acest mister? . 
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Despre misterul preoţiei. 
„67. Ce mister este preoţia?. 
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Poate-se repeţi acest mister 

„_ Tăierea VII, 
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„85. Ce poate fi substratul zestrei? 
„86. Cum să se urmeze cu zestrea? . 

“XXVII 

I. Despre logodnă. 

74. Ce este logodna? .. | 
15. Ce se cere spre validitatea logodnei?' 
76. Continuare |. 

71. Continuare II. 
78. Continuare III. 
19. Ce prescrie tipicul. bisericesc pentru logodnă? 

80. Până când ţine validitatea logodnei? 
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DREPTUL CANONIC 
AL 

“UNEI SÂNTEI SOBORNICEȘTI ȘI APOSTOLEȘTI BISERICI,



Întroducere 

Dreptul Canonic 
«Luaţi amitite poporul meu la legea mea; 

«plecați urechia voastră spre graiurile gurei 

«mele; deschide-voiu în pilde gura mea; Spu- 

«ne-voiu vorbele cele din început, câte” le-am 

«auzit, şi le-am cunoscut, și părinţii noştri 
<ge-au povestit noue». Psalm LXXVII, 1—3. 

CAP 1. 

Cunoştinţe generale. 

 Măierea L. , 

Despre noțiunea, originea şi desvoltarea dreptului canonic. 

Ş. 1. Nofiunea și definițiunea dreptului canonic. 

Dreptul în genere însemnează consonarea cu legea, deci 
şi dreptul canonic specialminte însemnează consonarea cu ca- 

noanele. De unde urmează: |. că dreptul canonic ca ştiinţă cu- 

prinde în sine drepturile ecleziastice; II. luându-se obiectiv este 

complexul legilor bisericeşti, cari normează drepturile și. oficiile 

bisericei şi ale membrilor ei; III. luându-se subiectiv dreptul ca- 

nonic este complexul drepturilor, cari compet bisericei după 

- dreptul obiectiv în afacerile şi referințele ei externe şi interne; 

iar IV. jurisprudința canonică este abilitatea de a deduce din 

principii, şi a aplică la cazuri ocurinte, legile bisericeşti prin 

„cari se determină drepturile și oficiile bisericei şi ale mem- 

'brilor ei. | 
Ş. 2. Necesitatea jurisprudinței canonice. - 

Jurisprudința canonică este necesară pentru preoți și laici, 

precum și pentru amploiaţii mari şi mici ai statului. 
1



I. Pentru preoţi: căci clerul fără cunoștința dreptului. ca- 
nonic nu ştie reprezentă biserica în acele felurite întâmplări, 
în cari el devine prea adeseori; el nu va ști să se folosească 
nici de interesele chemării sale, ce le dă lui pozițiunea lui în 
biserică și stat, dacă nu va îi vărsat în dreptul canonic; el din 

neştiința dreptului “canonic lesne poate-să facă cu vătămarea 
bisericei, a chemării sale şi-a poporului credincios unele lu- 
cruri, cari desigur nu le-ar fi făcut, dacă ar îi învăţat dreptul 
canonic; în fine este afară de îndoială, că un cler, care nu este 
povăţuit sistematic în ştiinţa dreptului canonic, nu este capace 
a desvoltă în adunările bisericeşti acea activitate, care se aşteaptă. 
dela el, şi aşa nu se poate numi cler cualificat, căci îi lipseşte 
una din cele cardinale ştiinţe bişericeşti, de aceea şi pagubele 
de aci provenitoare sunt mari şi multe, și nu se pot măsură 
cu nici o cumpănă, 

_ Ul. Jurisprudința canonică este necesară şi pentru creştinii 
cărturari, onoraţiori și dignitari fără deosebire de posturi, pen- 
trucă după instituţiunile bisericei noastre ei sunt chemaţi a luă 
parte la adunări bisericeşti, unde se tractează despre binele şi 
vaza bisericei, despre obiecte economico-bisericeşti, şcolare, 
fundaționale şi filantropice, precum și despre alegerea clerului 
parohial, a învăţătorilor, a oficianţilor bisericești și a arhiereilor, 
deci ca ei să poată corăspunde unei asemenea chemări pe cât 
onorifice pe atât şi tăietoare în vieața bisericei, este învederat, 
că au trebuință de ştiinţa dreptului canonic ca de un îndreptar 
legiuit și sigur pentru deslegarea problemelor, ce se tractează 
la acele adunări bisericești. . 

II. Pentru amploiaţii mari şi mici ai statului, ca să ştie 
trage linia demarcătoare între potestatea bisericei şi a statului; 
ca să se poată convinge, că biserica înaintează scopurile sta- 
tului, învățând pe creştini, că toată stăpânirea este dela Dum- 
nezeu, că împăratul este Unsul Domnului; ca să recunoască, 
cumcă Dumnezeu a dat neamului omenesc două daruri mari: 
preoția și stăpânirea statului — aceea grijeşte pentru serviciuri 
dumnezeești, pentru religiozitatea şi moralitatea poporului prin 
învățături şi deslușşiri, iar aceasta întocmește celelalte lucruri ale 
omului, şi cumcă autoritatea bisericei are începutul său dela
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Dumnezeu, ca şi stăpânirea statului, și cumcă amândouă acestea 
sunt frumseţele vieţei omenești.! 

$. 3. Originea dreptului canonic. 

Deoarece biserica este adunarea credincioşilor, cari repre- 
zintă o societate spre mărturisirea, promovarea și ajungerea sco- 

purilor ' religioase, şi ca atare, ca și oricare altă societate, are 

instituțiunile și canoanele sale proprii, după care ea admini- 
strează, regulează şi manuduce afacerile sale spre ajungerea 
scopului său, care este religiozitatea, moralitatea şi moştenirea 
împărăției lui Dumnezeu; şi deoarece Domnul şi Mântuitorul 
nostru lisus Christos a întemeiat biserica creştinească cea una, 
sfântă, sobornicească şi apostolică, şi i-a dat ei învățături, în- 
dreptări şi poveţe, cari toate sunt expuse în evangelia lui Ma- 
teiu, Marcu, Luca şi loan pentru toţi timpii până la finitul lumei: 

pentru aceea mărturisim, că originea dreptului canonic al bise- 
ricei noastre se trage dela învăţăturile, îndreptările şi povețele 
Domnului nostru lisus Christos scrise, şi de noi moștenite în 
evangelie. 

Ş. 4. Desvoltarea primitivă a dreptului canonic, 

Mântuitorul Christos înzestrând cu puterea de sus pe apo- 
stoli, le-a zis lor înaintea înălțării sale la ceriu; «rmergână în- 

văfați toate neamurile, botezându-i pe ei în numele Tatălui și 
al Fiiului şi al sfântului Duh; învățându-i să păzească toate, 
câte am poruncit vouă».2 Apostolii urmând mandatului Mântui- - 
torului sau dus în toată lumea, şi la toate neamurile, încât «az 
eșit în tot pământul vestirea lor, și ia marginile lumei cuvintele 
br». Astfel învățătura lui Christos sa făcut religiunea univer- 

sală pe care au îmbrăţișat-o deosebite popoare de felurite mo- 
ravuri şi obiceiuri, provenite din religiile lor de mai nainte. 

Şi tocmai aceste împrejurări au produs în cristianii noi 
unele cugetări și păreri, cari cereau îndreptare şi regulare îață 

cu cristianismul. De aceea văzând apostolii necesitatea preju- 
detărei şi a regulărei unor cugetări şi păreri, ce se iviră între 
cristiani, și produseră între ei nemulțămire, precum și necesi- 

: Preambulul novelei 6 a Împer. Justinian. 
2 Mat, XXVII. 19—20. — 5 Romani X. 18, 

1£



tatea reducerei lor la o măsură, ce corăspunde învățăturilor 
principale ale lui Christos, — n'au pregetat a se adună în si- 
noade, şi acolo a decide nedumeririle, a aplană neînțelegerile, 
Și a aduce măsuri spre mai departe desvoltare a simțului reli- 
gios şi filantropic şi spre ocârmuirea bisericei întregi, şi a celor 
particulari, care 'să susțină unimea internă a religiei universale 
fundate de Christos şi lățite prin ei în uniformitatea externă a 
ocârmuirii spirituale. | 

Deci, aceste - hotăriri ale apostolilor, cari sunt depuse în 
faptele şi scrierile lor, bazate pe învățăturile și poruncile lui 
Christos, şi efluse dintrânsele, înfăţişează „desvoltarea primitivă 
a dreptului canonic. - 

$. 5. Desvoltarea ulterioară a dreptului canonic. 
Desvoltarea ulterioară a dreptului canonic se află în fap- 

tele și scrierile bărbaţilor așa numiţi apostolești, şi în cele ale 
părinților şi scriitorilor bisericești, cari au vieţuit în cei trei 
dintâi secoli după nașterea lui Christos. Materialul, pe care 
afacerile și scrierile acestor bărbaţi bisericești îl dau dreptului 

„canonic, este de cel mai mare preţ, şi are a servi ocârmuirii 
bisericeşti de model pentru toți timpii, căci evul, în care acești 

„bărbaţi mari şi străluciți cu spirit şi învățături, au viețuit, pe 
drept se numeşte evul de aur al creștinismului; pentrucă ei: 
|. nu numai mau lăsat să se piardă învăţătura dumnezeească a 
lui Christos, ci încă o au susținut cu resignațiune până şi la 
moarte silnică; ||. căci ei nu numai înfruntau tirăniile, care îm- 
părații păgâni le dictau asupra creștinilor, şi îi îmbărbătau pe 
aceştia la suferirea acelor tirănii, premergându-le cu propriile 
lor martirii, şi astfel aprinzând în inimile lor făclii luminoase 
ale creştinismului, şi atrăgând pe prea mulți învăţaţi și onora- 
țiori din toate clasele poporului păgân la evangelia lui Christos, 
ci încă se luptau şi în contra eresurilor şi ereticilor; țineau si- 
noade pentru susţinerea învățăturii lui Christos în originalitate, 
și pentru ocârmuirea canonică a bisericii lui; MI. căci pricepând ei înțelesul cel genuin al învăţăturei lui Christos, precum și lu- - crările apostolilor, că adecă darurile lui Dumnezeu pentru câ- 

: Căci ay viețuit pe timpii apostolilor, şi de cătră ei s'au pus de epi- scopi şi presbiteri, şi sunt următorii lor nemijlociți.
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_ ştigarea împărăției cereşti sunt menite pentru toţi mădularii bi- 

'sericei, cari numai așa vor aveă vie predilecţiune cătră religiunea 

creştinească, dacă li-se va da prilej a participă. le afaceri bise- 

riceşti după praxa, ce Christos o-a întemeiat, şi apostolii o-au 

continuat, prin urmare dacă afacerile lor vor fi străine de he- 

gemonie şi dictatură în treburi spiritual-administrative, intelec- 

tuale şi filantropice, — au pus începutul așezămintelor biseri- 

ceşti în forma sinodală după cuvintele apostolului”: «Precum 

«trupul unul este, şi mădulări are multe, şi toate mădulările ale 

<unui trup fiind multe, un trup sunt, așa și Christos; pentrucă 

<print”un Duh noi toți întrun trup ne-am botezat, ori Jidovii, 

«ori Elinii, ori slugile, ori libertinii, și toţi întrun Duh ne-am 

«adăpat, că trupul nu este un mădular, ci multe; căci de ar zice 

«piciorul: că nu sunt mână, nu sunt din trup, au doară pentru 

«aceasta nu este din trup? şi de-ar zice urechia: că nu sunt 

<ochiu, nu sunt din trup, au doară pentru aceea nu este din 

«trup? că de ar fi tot trupul ochiu unde ar îi auzul?.şi de ar 

«fi tot auz, unde ar fi mirosul? lară acum a pus Dumnezeu 

«mădulările pe fiecare dintrânsele în trup, precum a voit; că 

«de ar îi toate un mădular, unde ar îi trupul? iară acum cu 

c<adevărat multe mădulări, iară un trup, şi ochiul nu poate zice 

«mânei: mam lipsă de tine, sau capul picioarelor: mam lipsă 

«de voi». Deci zicem, că părinţii din cei trei secoli dintâi după 

naşterea lui Christos, au dat bisericei ocârmuinde pe pământ 

forma sinodală, va să zică după limbajul de astăzi, forma con- 

stituțională, ca după cuvântul Domnului şi al apostolului toate 

mădutările trupului lui Christos, care este biserica lui, să aibă 

funcțiunea lor după pozițiunea, ce fiecare mădular, va să zică 

fiecare creştin ocupă în societatea bisericei sale, şi aşa pe baza 

aceasta adevărat creştinească au stabilit organismul bisericesc; 

aceste afaceri ale numiţilor părinţi înfăţişează canonistului aşeză- 

mintele bisericei primitive, pe care toţi le îmbrățișează și astăzi 

cu căldură și evlavie, cari ştiu şi vreau să știe a se înălţă la 

o vieaţă adevărat creștinească, şi a se desbrăcă de hegemonia 

bisericească, ce este străină învăţăturei lui Christos, carele a 

5 Mat. XVIII, 17; XX, 1; XIII, 18; X, 14, — € Faptele Apost,l[, 

14—28. — tot acolo VI şi XV. 

2 1. Cor, XIL: 12—24,
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zis apostolilor: «Cel ce va să fie între voi mai mare, să fie tu- 
turor slugă».s 

$. 6. Desvoltarea dreptului canonic în secolii dintâi ai elibe- 
„ării bisericii creștine de goane. 

Desvoltarea dreptului canonic în secolii dintâiu ai elibe- 
rării bisericei creştine de sub goane, se află depusă în afa- 
cerile şi hotăririle sinoadelor ecumenice şi locale dela -anul 
după Christos 325 până la a. 788 pentru sinoadele ecumenice, 
şi dela a. 265 până la a. 879 pentru sinoadele locale, căci la 
începutul secolului IV Constantin sa creştinat cu toată dinastia 
sa, și dela el începând au fost împărații răsăritului şi ai apu- 
sului creştini. Se înţelege de sine, că biserica lui Christos a 
început a se desvoltă în toate părţile ei sub. scutul cel blând 
şi uman al împăraților creştini; fiindcă însă desvoitarea învăţă- 
turii lui Christos şi zelul unor învăţători şi scriitori bisericeşti 
au dat anză la disparitatea de convingeri religioase și la: abuzul libertăţii religionare, față cu învățătura dumnezeiască a lui Chri- „stos şi cu aşezămintele bisericei lui primitive şi încă disparitatea 
aceasta a convingerilor învăţătorilor şi scriitorilor a degenerat ŞI în eresuri: pentru aceea ierarhia sa simțit provocată a păși în mijloc, a regulă și decide în sinoade discusiunile acestea pă- gubitoare pentru cristianismul cel genuin, provocate din partea unor capete extravagante, care cutezau a se înălță mai pe sus de litera şi spiritul evangeliei lui Christos . ! Canoanele acestor sinoade, 
precum și acele ale sinoadelor 
mului au dat anză unor scriitori bisericești, cari mai târziu au strălucit cu ştiinţele și cunoştinţele lor. dogmatice şi cano: nice, de a compune opuri întregi asupra canoanelor şi aşeză- minelor bisericeşti; ba încă și în evul-tiecut şi în acest al 
ului canonie mie Sa părbați Cănonigt cari pe ferenul dr 
connumără între cel LE pentru aceea ȘI opurile lor si 

We cele ale desvoltării continuative a dreptului 

ca şi cele ale sfinţilor apostoli, 
din secolii dintâiu ai creştinis- 

canonic. 

  

5 Marcu 10, 44. —s Despre . - e pre toate ac a î III Cap. 1 despre legislația bisericeaseă, estea se va tractă " partea în 

. m



Tăierea, II. 

Despre izvoarele şi adminiculii dreptului canonic. 

Ş. 7. Ce se numesc izvoare de dreptul canonic. 

__ Izvoarele de dreptul canonic se numesc acele învățături 
principiali, care tractează despre obiecte canonico-juridice şi 
dau deslușiri în cazuri de îndoială. Izvoarele acestea ale drep- 
tului canonic sunt sau primitive, sau secundare; acele sunt cele 
patru evangelii, iar aceste sunt faptele şi scrierile apostolilor, 
canoanele apostolești și sinodale, precum și scrierile canonice 
ale acelor arhierei, ale căror opuri sinodul VI prin al doilea 

canon le-a autorizat cu valoare dătătoare de măsură. 

$. 8. Ce se numesc adininiculi de dreptul canonic. 

Adminiculi de dreptul canonic sunt acele învățături, care 

canoniştii le urmăresc din principiile primitive şi secundare ale 

dreptului canonic; astfel sunt: cărțile testamentului vechiu; in- 
terpretările canoanelor prin canonişti renumiţi; scrierile cano- 
nice ale unor părinţi, pe care ierarhia bisericei ecumenice le-a 
piimit în Pidalion; tradiţiunile și obiceiurile recepte de cano- 
nice din partea legislaţiei bisericei universale; şi orânduielile 
stăpânirei civile, încât nu vatămă canoanele și instituţiunile bi- 

'sericei. i | 

Aceste cunoştinţe preliminare despre izvoarele şi admi- 
niculii: dreptului canonic lăsându-le înainte, urmează a tractă 
despre ele în particular; şi adecă: - 

Ş. 9. Despre cele patru evangelii ca izvoarele primitive ale drep- 
ului canonic. . 

Cumcă cele pairu evangelii scrise de Mateiu, Marcu, Luca 

şi loan, sunt izvoarele cele primitive ale dreptului canonic, este 
o afirmaţiune prea firească, pentrucă fiecare creştin ştie atâta 
din creştinismul său, că învăţăturile înființătoare de religie cre- 

ştinească se cuprind în cele patru evangelii, că cartea acestor 
evangelii este cartea cea dintâiu, care ne învaţă despre Christos 
ca întemeietorul religiei creştine şi despre învăţăturile princi- 
piale, pe care Christos a bazat biserica sa, şi totodată ne arată
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pe Christos ca pe legislatorul iniţiativ în aducerea canoanelor 
spre ajungerea scopului dumnezeeșştilor sale învățături, care este 
moștenirea împărăției tatălui nostru, carele este în ceriuri. — 
Vezi $$ 3 şi 4. 

$. 10. Despre faptele şi scrierile apostolilor, ca izvoarele secun- 

“dare ale dreptului canonic. 

Cumcă faptele şi scrierile apostolilor sunt izvoare secun- 
dare ale dreptului canonic, se adeverează prin aceea, că apostolii, 

„trăind cu Christos, au fost martori oculari ai faptelor şi învă- 
țăturilor Mântuitorului şi primind ei însărcinarea de a lăţi cu- 
vântul lui Dumnezeu în înțelesul învățăturilor lui Christos, ne-au 
lăsat nouă faptele şi scrierile lor ca nişte desluşi;i și conse- 
cvențe urmate din învățăturile înființătoare de biserica lui Chri- 
stos, care pentru un canonist sunt de foarte mare preţ şi pentru 
aceea, căci stau mai aproape.de învăţăturile lui Christos. 

Noi faptele și scrierile apostolilor le caracterizăm de iz- 
voare secundare ale dreptului canonic, pentrucă faptele şi scrie- 
rile lor au urmat după prototipul faptelor şi învățăturilor lui 

„Christos şi pentrucă însuși apostolii fac deosebire între cu- 
vintele Mântuitorului și între ale lor, dând cuvintelor Domnului 
valoarea dătătoare de măsură; așa d. e. vrând apostolul Pavel 
să deă învăţăturii sale despre căsătoriți mai mare valoare, se - provoacă la mandatul Mântuitorului şi zice: «că nu el, ci Domnul 
demândă celor căsătoriţi, ca muierea de bărbat să nu se des- partă.> | Corint. Cap VII, 10. | 

Ş. 17. Canoanele sfinților apostoli ca izvoare ulterioare ale 
dreptului canonic. 

Spre lămurirea obiectului, despre care tractăm în acest Ş, observăm, că aci nu este vorba despre acele canoane ale apo- stolilor, pe care canonistul le poate găsi în faptele şi scrierile lor şi despre care am tractat în S-ul 4, ci aci vine vorba despre acele “canoane ale sfinților apostoli, pe cari sub titlul de «Ca- noane apostoleşti» le-am herezit dela biserica primitivă şi care sub această numire se amintesc în mai multe canoane sinodale - şi se face la ele provocare ca la un prototip secundar în legis-
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laţiunea bisericească; deci aceste canoane apostoleşti sunt izvoare 
ulterioare ale dreptului canonic, căci ele înfăţişează în sentințe. 
precise principiile acelea, pe cari apostolii le-au stabilit spre 
ocârmuirea bisericii, şi le-au prescris arhiereilor, iereilor şi creş- 
tinilor spre observare în treburi dogmatice, sacramentale, mo- 
rale, religioase şi în cele ale averii bisericeşti şi filantropice, 
adăugând şi pedepse pentru ceice vor face altcum. 

Aceste canoane apostoleşti le-au adunat şi conscris Cli- 
ment episcopul Romei, care a fost învăţăcelul apostolilor Petru 
şi Pavel, despre care apostolui Pavel aminteşte in trimiterea sa 

cătră Filipseni IV, 3, că a fost conlucrător al lui; — Cumcă 
Climent episcopul Romei:a adunat şi a conscris aceste canoane 
apostoleşti în număr de 85, şi cumcă le-a împărtăşit şi altor 
episcopi, se documentează cu însăşi cuvintele lui, căci el în 
canonul din urmă 85, expunând clericilor şi creştinilor spre 
cetire cărțile sfintei scripturi, încheie acelaş canon cu aceea: 

«ca şi așezămintele cele împărtăşite episcopilor prin el să se 
„ cetească». 

Canoanele acestea apostoleşti au stat, și stau şi astăzi în 
biserica noastră ca o autoritate, ce se vede de acolo că sinoa- 
dele ecumenice și locale din ele îşi luară puncte de mânecare 
în legislațiunea bisericească şi în obiecte administrative! şi că 

şi astăzi ierarhia se îndreaptă după ele în toate afacerile sale, 

ca la un izvor nedeşertat al dreptului canonic. 

Ș$. 12. Canoanele sinoadelor ecumenice și locale ca izvoare ulte- 

rioare ale dreptului canonic. 

Canoanele sinoadelor ecumenice și locale cuprind în sine 
izvoarele dreptului canonic, căci în ele se înfățișează întreaga 

icoană a dreptului canonic în toate privinţele: dogmatică, dis- 

ciplinară, administrativă și judiciară, şi căci în ele se oglindează 
toată legislaţiunea bisericească, şi așa canonistul își poate trage 
din ele învățături, deslușiri şi îndreptări la caz de ori şi ce în- 
doială. 

Aci mai vine de a se observă, că deși unele sinoade au 
fost numai locale, fiindcă însă canoanelor celor zece sinoade 

"2 Can. 1, al sinod. ecum. LI: — Can, 2, al Sinodului ecum. VI, — 
Can. 1, al Sinodului ecum. VIL. şi a. m. 

,
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locale dintâiu a- dat sinodul ecumenic VI. prin al 2-lea canon 
valoare şi autoritate ecumenică, iară canoanele celor două si- 
noade locale din Constântinopol, ce sau ţinut în biserica Sfin- 
ților Apostoli, și a Sfintei Sofii, le-a primit ierarhia în condica 
canoanelor bisericei universale, şi numai hotărîrea sinodului 

local al X-lea, pe care Ciprian l-a ţinut la Cartagena în anul 
256, — nu eşte expusă în Pidalion. sau în altă adunare a ca- 
noanelor bisericei noastre ecumenice; dar sinodul ecumenic VI 
în al 2-lea canon şi lucrarea acestui sinod o numește canon: 
pentru aceea canoanele sinoadelor locale întărite de sinodul 
ecumenic VI, precum şi canoanele celor două sinoade din Con- 
stantinopole, celebrate în biserică Sfinţilor Apostoli şi a Sfintei 
Sofii, nu mai puţin şi lucrarea sinodului cartagenian din a. 256, 
ca una ce sa declarat de canon prin acelaş sinod ecumenic 

_VI în al 2-lea canon, au aceeaşi valoare, ca şi canoanele sinoa- 
delor ecumenice, și înfăţişează izvoare secundare ale dreptului 
canonic. 

Ş. 13. Scrierile canonice ale sfinților părinți expuse în canonul 
2 al sinodului ecumenic VI, ca izvoare ulterioare ale dreptului 

canonic. 

Trebue să premitem aci, că sub numirea de sfinţi părinţi 
vin a se înţelege acei bărbaţi şi scriitori bisericești,. cari cu în- 
vățăturile lor orale şi scripturale au strălucit în biserica” lui. 

Christos şi au luminat lumea creştinească și au mustrat cuge- 
tele şi năzuințele rău-cugetătorilor. Acești sfinţi şi literați părinți 
se împart în două categorii, unii se chiamă «sfinţi Părinţi» iar 
alţii se zic şi <Dascăli — Doctori — ai lumei». In a doua ca- 
tegorie cad Basiliu cel mare, Grigoriu Teologul şi loan Gură 

„de aur, de aceea ei se numesc «sfinţi părinţi şi dascăli ai lumii». 
Fiindcă nu toţi sfinții părinţi au scris opuri canonice, pentru 
aceea numai opurile acelor sfinţi părinţi se pot luă de izvoare 
ulterioare ale dreptului canonic, pe cari canonul al 2-lea al sino- 
dului ecumenic VI îi numeşte, şi ale căror canoane se recunosc 
acolo deopotrivă cu canoanele sinodale. Acești sfinți părinţi sunt: 

1. Dionisiu, arhiepiscopul Alexandriei ; 
2. Grigoriu, episcopul Neocesariei; o 
3. Atanasiu, arhiepiscopul Alexandriei;
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4. Basiliu cel mare, arhiepiscopul Cesariei din Capadochia; 

5. Grigoriu, episcopul Nissei; - 

6. Grigoriu Teologul; - 
7. Amfilochiu. episcopul Iconiei; 
8. Timoteiu, arhiepiscopul Alexandriei; 

9. Teofil, arhiepiscopul Alexandriei; 

10. Ciril, arhiepiscopul Alexandriei; 

11. Genadiu, arhiepiscopul Constantinopolei şi 
12. Ciprian, arhiepiscopul Calcedoniei. 

Afară de canoanele acestor sfinți părinţi sau primit în Pida- 

lion şi canoanele următorilor sfinți părinţi: 

1. ale lui loan, postnic şi arhiepiscop al Constantinopolei; - 

2, ale sfântului Tarasiu, arhiepiscopul Constantinopolei ; 

3. ale lui Nichifor, mărturisitor şi arhiepiscop al Constan- 

tinopolei ; | 

4. ale lui Nicolau, patriarhul Constantinopolei; și 

5. ale lui Petru, mucenic şi patriarh al Alexandriei. 

- Ș$. 14. Continuare. 

Deși canoanele acestor cinci părinţi din urmă nu sunt au- 

torizate prin nici un sinod ecumenice sau local, — dar nici că au 

putut fi autorizate prin vre-un sinod, căci aceşti părinţi, afară 

de loan postnicul și arhiepiscopul Constantinopolei, care trăise 

pe la' anul 619, au trăit după sinodul ecumenic al VII, care a 

fost cel din urmă, şi tot în acest timp cade şi compunerea 

canoanelor lui Tarasiu patriarhului Constantinopolei, care a 

fost preşedinte al sinodului ecumenic al VII, precum și compu-. 

nerea canoanelor prin Nicefor care a fost succesorul lui Tarasiu - 

în scaunul constantinopolitan — ; fiindcă însă canoanele acestor 

părinţi sau tipărit în Pidalion cu aprobarea scaunului patriarhal 

din Constantinopolea, şi în prolegomenele acestor canoane se 

zice în Pidalion: că ele sunt de trebuinţă pentru buna rânduială 

«şi stare a bisericei, şi că ele se întăresc indirect prin canonul 

«1-lea al sinodului ecumenic IV, şi direct se aproabă prin I-lea 

«canon al sinodului ecumenic VIl>: pentru aceea canonistul poate 

întrebuinţă și canoanele acestor cinci părinţi ca izvoare ulterioare 

ale dreptului canonic. -
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Cu aceste încheiând despre izvoarele dreptului canonic, acum 
trecem la expunerea specială asupra adininiculilor dreptului ca- 
nonic, precum urmează. 

$. 15. Cărţile testamentului vechiu ca adminiculi ai dreptului 
canonic, 

Fiindcă mai multe obiecte canonice ale bisericei lui Christos 
găsesc în vechiul testament multe desluşiri foarte instructive, care 
şi în sinagoga evreească după legea lui Moise au existat, spre 
exemplu: serbarea paștilor, sfinţirea bisericilor, întrebuinţarea tă- 
mâiei, sfinţirea apei ş. a.: pentru âceea zicem, că canonistul creş- 
tinesc îşi poate luă refugiu spre întărirea materiei sale, și la cărțile 
testamentului vechiu ca la adminiculii dreptului cânonic creştinesc 
şi cu deosebire la cărţile prorocilor, unde într'altele se află foarte 
însemnate prorocii despre făgăduitul Mesia, şi despre timpul na- 
şterii şi despre alte împrejurări, care documentează, că făgăduitul 
Mesia este Domnul nostru lisus Christos. 

$. 16. Interpretările lui Balsamon, Zonara și Aristen, Sintagma 
aljabetică a lui Blastar și Nomocanonul patriarhului Fotiu ca ad- 

— “miniculii dreptului canonic. 

Dupăce canoanele sinoadelor şi ale sfinților părinți sau 
adunat în condici,' precum vom vedea în partea III. a acestui op, 
unde se va tractă despre legislaţiunea bisericească, şi au devenit 
în obşteasca întrebuințare, ceeace 'a dat bărbaţilor învăţaţi biseri- - 
ceşti anză de a face studii asupra canoanelor, şi a le comentă, 
atunci Balsamon, Zonara şi Aristen bărbaţi canonişti din veacul 
de mijloc, despre cari în sus citatul loc din partea III. mai pe 
larg vom tractă, au interpretat canoanele sinoadelor şi ale sfinţilor 
părinţi, şi prin interpretările acestea au dat canonișştilor un ad- 
minicul nedeșertat pentru dreptul canonic. 

Nu mai puţin primeşte biserica noastră de adminicul al drep- 
tului canonic şi sintagma alfabetică a ieromonahului Mateiu Bla- 
star, carele a adunat după literele alfabetice toate canoanele, tare 
se ţin de unul şi acelaș obiect, adăugând apoi şi legile civile 
privitoare la acele canoane. 

2 Vezi partea II! despre Legislaţiă.
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| Incă și cartea patriarhului Fotiu «Nomocanon» este un 
adminicul foarte apreţuit al dreptului canonic. 

Ş. 17. Tradițiile ca adminiculii dreptului canonic. 

Tradițiile se primesc de adminiculi ai dreptului canonic pen- 
“trucă unele dogme, instituţiuni şi rugăciuni bisericeşti, care se 
păzesc "şi astăzi în biserică, au fost dela început susținute și lă- 
țite numai prin tradiţii, şi numai mai târziu ierarhia le-a sanc- 

ționat prin canoane. Siântul Vasiliu cel mare expunând despre 
tradițiunile bisericeşti în 101l-lea canon al său, întreabă: «cine. 
ne-a învățat a ne însemnă cu semnul crucei? sau a ne întoarce 
cătră răsărit la rugăciune, care scrisoare ne-a învăţat? cine din 
sfinți ne-a lăsat nouă în scris sfinţirea apei şi a vinului euha- 
ristiei ? binecuvântarea apei, botezului şi a untului de lemn, a 
chrismei, din care înscrieri, oare nu din nepublicata şi negrăita 
învăţătură o am învățat, pe care părinții noştri o au păzit într'o 
necercetată tăcere, fiind bineînvăţaţi, că cele sfinte ale tainelor 

se păzesc cu tăcere?>+ Câtă valoare au pus părinţii sinodului 
ecumenic VI pe tradiţiuni, se vede din canonul lor 8-lea, prin 

care ei pe baza tradițiunei sfinților părinți subordinează episco- 
pului preoțimea eparhială fără deosebire. 

Balsamon în interpretarea canonului 6-lea al sinodului ecu- 
menic VII. zice: «că episcopii adunându-se în sinod la mitropo- 
«litul lor, au să cerceteze dacă tradiţiunile evanghelice şi cano- 

«nice și alte porunci dumnezeeşti se ţin? şi face deosebire între 
<tradițiunile evanghelice şi între cele canonice, zicând: că tra- 

«diţiuni canonice sunt: excomunicaţiunile drepte şi nedrepte, 
<hirotoniile clericilor, administrațiunea lucrurilor episcopeşti; iar 
«tradiții evanghelice şi porunci dumnezeești sunt: săvârșirea 
«botezului în numele Tatălui, și al Fiiului, şi al sfântului Duh, 

«<a nu jură strâmb, a înfrână poftele și alte asemenea acestora». 

$. 18. Obiceiurile ca adminiculii dreptului canonic. 

Încă şi obiceiurile se privesc de adminiculii dreptului ca- 
nonic, de sine înțelegându-se, că numai acele obiceiuri, pe care 

canoanele nu le opresc, și ierarhia în lipsa canoanelor le pri- 

2 Vezi partea III despre Legislaţiă. | 

Vezi și tâlcul acestora în Pidalion la Can. 101 al st. Vasiliu.
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veşte ca nişte manifestaţiuni religioase și morale; de aceea-și 
părinţii sinodului din Sardicea au hotărit în al 6-lea canon: că 
nu atât răul obiceiu, cât stricarea cea mult vătămătoare a lucru- 

rilor se cuvine a se desrădăcină din temelie.5 lar sântul loan 
gură de aur învaţă în a 10 şi 56 Omiliă: ca să nu căutăm, ce 
se cade, și ce nu este sufletului spre vătămare, ci lucrul cel 
bun să se facă de noi, chiar şi de nu este obiceiu a se face 
acel lucru la noi; iar de este lucrul vătămător de suflet, să-l 
urim, și de cătră el să ne întoarcem, chiar de ar îi și obiceiu 
a se face la noi acela, taie-se acest obiceiu rău.» 

Cumcă legislațiunea bisericească a fost totdeauna cu pri- 
veghiere asupra obiceiurilor, şi că pe acele, care purtau în 
sine semnul de credință deșeartă, se nevoiă a le stârpi dintre 
creştini, se documentează din următoarele, şi adecă I. din ca- 
nonul 3 apostolesc, care osândeşte acel obiceiu, după care în- 

cepuseră unii creştini să aducă pentru jertia lui Dumnezeu miere, 
lapte, şi în loc de vin beuturi artificioase; Ii. din canonul 74 
al sinodului ecumenic VI:, carele oprește obiceiul, ce sa arătat 
între creştini de a ţineă ospeţe în biserici sau acubite şi paturi; 
III. din canonul 73 al sinodului ecumenic VI, prin care se osândește 
şi se opreşte obiceiul, în urma căruia unii dintre creştini și creştine 
evlavioase începură a face cruci pe faţa pământului şi apoi a-și face 
cruce, când vreau să se apropie spre sărutarea crucei Domnului. 

- Ca canonistul să nu greșească întrebuințând obiceiurile 
bisericeşti ca adminiculi ai dreptului canonic, se cer dela el 
unele precauţiuni, şi -adecă I. să facă distincţiune între obiceiu- 

-rile aprobate și abuzuri; Il. să examineze, că acel sau acest 

obiceiu, pe care vrea să-l întrebuințeze de adminicul al drep- 
tului canonic, nu este în contra sfintei Scripturi, a canoanelor 

şi a învățăturilor sânțţilor părinţi? și III, că obiceiul, pe care 
vrea să-l întrebuințeze în dreptul canonic, este în vigoare şi se 

susține de întreagă, sau numai de vre-o locală biserică, sau că 
Şi-a pierdut valoarea sa de mai nainte? căci apoi dela aceste 

criterii depinde putinţa sau neputința folosirei obiceiurilor de 
adminiculi- ai dreptului canonic. 

______& Vezi mai pe larg în |. sub-însemnare a Canonului |. din Sardicea 
în Pidalion. 

_ * Tot aceasta opreşte şi Can. 28-lea din Laodicea, și Can. 49 din 
Cartagena,
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Ş. 79. Orânduelile stăpânirii civile ca adminiculii dreptului canonic. 

Noi începem a tractă despre acest obiect conform celor 

ce aflăm în subînsemnarea canonului 83 apostolesc din Pidalion 

unde cetim: «că stăpânirea și superioritatea pre pământ se 
împarte în două, în cea lumească, pre cafe Dumnezeu o-a în- 

„credinţat împăraţilor, şi în cea spirituală, pe care Christos înte- 
meietorul bisericei o a predat apostolilor şi prin aceştia arhie- 

reilor, Aceste stăpâniri sunt de diversă natură, căci stăpânirea 

lumească are a se îngriji pentru buna stare vremelnică şi ma- 

terială a cetățenilor săi, pre când stăpânirea bisericească are a 

se îngriji pentru fericirea vecinică și sufletească a credincioşilor 

săi cristiani.— Aceea poartă sabiă şi omoară, iar aceasta iartă 

păcătosului cu blândeţe vieaţa; pentru aceea și sântul loan gură 

de aur zice: «altele sunt otăririle- împărăției și altele sunt ale 

preoțimei; împăratului i s'a încredințat trupul, iară preoţimei 

sufletul ; împăratul iartă rămăşiţe de bani, iară preotul iartă da- 

torii de păcate; acela sileşte, iar acesta mângăie;. acela are 

arme simţitoare, iar acesta spirituale». lar Balzamon în inter- 

pretarea canonului 12 al sinodului din. Ancira așa se exprimă: 

«Împărații se numesc «Unşii Domnului» însă şi arhiereii sunt, 

şi se zic <Unşii Domnului»; căci rugăciunile, cele ce se cetesc 

la încoronarea împăraţilor, au aceeaşi lucrare ce o au și rugă- 

ciunile dela hirotonirea arhiereilor. În loc de unt de lemn, cu 

care împărații și arhiereii se ungeau în legea veche, acum în 

legea nouă ajunge pentru arhierei deschiderea şi punerea cărții 

de evangelie asupra capului celuice se hirotoneşte de arhiereu, 

şi rugăciunea de chemarea sfântului Duh». 

Cumcă stăpânirea civilă nu-şi poate atribui octroieri și 

orândueli absolutistice în treburi curat bisericeşti, este afară de 

toată îndoiala, precum şi aceea, că octroierile și orânduelile ab- 

solutistice ale stăpânirei civile nu .pot servi de adminiculi ai 

dreptului canonic. lar de altă parte trebue să se recunoască, că 

acele ordinaţiuni ale stăpânirei civile, pe care dânsa le aduce 

în treburi bisericești, care nu sunt dogmatice şi principiali, cu 

ştirea şi previa coînțelegere a ierarhiei, sunt valide, și se pri- 

“vesc de adminiculi ai dreptului canonic. In categoria unor ase- 

menea ordinaţiuni ale stăpânirei civile vin de a se înţelege I. hâr- 

tiile convocătoare ale împăraților cătră arhierei pentru ţinerea
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vreunui Sinod ecumenic în urma rugărei previe din partea ie- 
rarhiei bisericeşti; II. porunca împăratului Constantin urmată la 
rugarea sinodului ecumenic | pentru arderea scrierilor lui Ariu; 
III. măsurile luate în contra donatiştilor de cătră împărații Arcadiu 

„al răsăritului şi Onoriu al apusului la rugarea sinodului local din 
Cartagena; IV. denumirile episcopilor prin împărați la propunerea 
şi rugarea sinodului metropolitan; V. restituirea dreptului istoric, 
de care vre-o metropolie, sau eparhie sa lipsit prin ori şi 
ce împrejurare fatală în contra pozitivelor canoane; VI. a nu în- 
mormântă pe morţi înainte de 48 ore; VII. a prefige pentru feciori 
anii de căsătorie din punct de vedere al îndatorirei lor militare. 

lerarhia bisericească eră totdeauna cu priveghiere neador- | 
mită faţă cu influința, ce stăpânirea civilă vrea să exerceze în 
lucruri curat bisericeşti, de aceea a şi rânduit: 1. prin canonul 
30 apostolesc, ca episcopul presbiterul sau diaconul, care prin 
stăpânitori lumeşti îşi va câştigă vre-o biserică, să se depună 
şi să se segregeze împreună cu partizanii; 2. prin canonul 12 
al sinodului ecumenic IV, că acel episcop cade din treapta sa, 
carele cu neglijerea stăpânirei bisericeşti năzuind la stăpâniri 
lumești, va tăiă prin hârtii pragmatice o eparhie în două, ca 
într'o metropolie să fie doi metropoliţi; 3. prin canonul al 3 
al sinodului ecumenic VII, ca toată alegerea făcută de boieri 
pentru episcop, presbiter sau diacon, să rămână invalidă. 

Avem exemple mai multe în istoria bisericească, care tes- 
tilică cutezarea arhiereilor, cu care ei arătau împăraţilor bi- 
zantini greşelile lor comise prin ordinaţiuni octroiate în treburi 
bisericeşti. Aşa de exemplu auzind arhiereii ortodocși, că împă- 
ratul Constantin la uneltirile Arienilor a exilat pe Atanasiu pa- 
triarhul Alexandriei, sau dus la dânsul și prin oratorul lor Osiu 
episcopul Codruviei. i-au spus: „«Ţie împărate! Ţi-a încredințat 
«Dumnezeu împărăţia, iar nouă ne-a încredințat cele ale bise- 
«ricei; şi precum celce Ţi-ar răpi stăpânirea ta, Sar împotrivi 
«lui Dumnezeu celuice Ţi-a dăruit-o, așa teme-te şi Tu, ca nu 
«cumva atrăgând la sine-ţi cele ale bisericei, să te faci vinovat 
«unor Învinovăţiri mari, căci scris este: daţi cesarului cele ce 
«sunt ale cesarului, Şi lui Dumnezeu, cele ce sunt ale lui Dum: 
«nezeu. Deci nouă nu ne este iertat a stăpâni pe pământ, nici 
«Tu o împărate! n'ai stăpânire a tămâiă.»7 Asemenea sa în- 

1 Inteipretarea Canonului 83 apostolesc din Pidalion. ,
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tâmplat, când împăratul Arcadiu la însinuările împărătesei sale 

Eudoxiei a exilat cu volnicie pe loan gură de' aur, căci auzin- 

du-se aceasta măsură imperială, arhiereii, preoții şi creştinii nă- 

păstuiau curtea împărătească - pentru această faptă volnică, iar 

în Capadochia, pe unde ostașii duceau prins pe Sfântul, au în- 

tâmpinat pe patriarhul lor loan gură de aur cu ochii plini de 

lacrămi episcopii, pustnicii şi tot poporul credincios strigând: 

«mai bine este, să se întunece soarele, decât să tacă gura lui loan.»8 

Insă trebue să adeverim şi aceea, că împărații bizantini, 

cu prea puţină excepțiune, au documentat cea mai mare evlavie 

cătră instituţiunile bisericeşti, așa s. e. |. Constantin cel mare, 

afară de exilarea lui Atanasiu, n'a făcut alte volnicii cu feţele 

bisericeşti, deşi unii episcopi îl rugară, ca să decidă unele con- 

troversii, pe care ei le-au ridicat în contra confraţilor lor, răs- 

punzându-le lor: «Dumnezeu va pus pe voi de preoți, şi va 

“ «dat putere, ca să vă judecaţi pe voi şi pe noi, Şi Voi nu pu- 

«teţi fi judecaţi de oameni, pentrucă numai lui Dumnezeu îi 

«compete, să judece despre voi, și despre faptele voastre>;? 

II. împăratul lustinian în novela 131 se descopere într'acolo: 

«că decretele sfintelor sinoade le primește ca sfintele scrieri, iar 

«canoanele ca legi le păzeşte». La care Blastar adauge: «că este 

«necesar, ca canoanele să aibă mai mare valoare decât legile, 

«căci aceste sunt făcute de împărați, şi se primesc de bune de 

«cătră succesorii lor, însă canoanele sfinților părinţi sunt stabi- 

«lite şi întărite cu ştirea, consiliul şi consensul «împăraților din 

timpii aceia». e 

Ş. 20. Expunerea împărțirei opului nostru. 

Dupăce am tractat păn'acum despre cunoștințele generali 

ale dreptului canonic, și adecă, despre noţiunea, originea şi 

desvoltarea precum şi despre izvoarele și adminiculii dreptului 

canonic, — acum trecem cu ajutorul lui Dumnezeu la însuşi 

dreptul canonic, care va cuprinde trei părți cardinali, şi adecă: 

Partea |. despre dreptul canonic intern; 

II. despre dreptul canonic extern şi 
II. despre legislaţiunea, administrațiunea și judecă- 
„“toria bisericească. 

s Vezi Istoria mea bisericească Tom. |, pag. 214—215. edit. 1860, — 

2 Beveregiu Tom. Il., pag. 110. — % Sint. alfab. a lui Blastar Cap V. lit. K. 

— Vezi şi Antorismul meu pag. 16-80. . 
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Partea |. 

Dreptul canonic intern. 
Fericiți sunt, ceice aud cuvântul 

<lui Dumnezeu, și-l păzesc pe el». Luca 

X, 28. — 

CAP 1. 

Despre biserică, organismul ei, și despre 
potestatea bisericească. | 

Tăierea I. 

Despre biserică, întemeietorul şi capul ei. 

Ş. 27. Noțiunea bisericei, 

Biserica din punct de vedere al dreptului canonic este to- 
talitatea acelor indivizi, cari sau învoit întrun Domn lisus 
Christos, întro credinţă, întrun botez, şi întrun Dumnezeu Şi 
tată al tuturor,! ca prin mărturisirea şi împlinirea învăţăturei şi 
aşezământului celui nou de lege al iui Christos,? să se răscum- 
pere din legea veche, şi să li se dea moştenirea fiiască.: 

Ş. 22. Christos este întemeietorul bisericei. 

Dupăce este ştiut acel pasaj din sfânta scriptură, că, 
când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe fiiul său 
cel unul născut din muiere, carele sa făcut sub lege, ca pe cei 
de sub lege să-i rescumpere, ca să luăm moştenirea fiiască; 4 
dupăce nu este îndoială, că Christos este apromisul Mesia, şi 
unul născut fiiul lui Dumnezeu, şi că el a săvârşit lucrul provi- 

iv *„Ees, cap IV, v. 5, 6, — 2 Eviei cap. VII, v. 24. — 3 Galateni cap v.4,5, 
Si Galateni cap IV, v.4,5.
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denţial a lui Dumnezeu pentru noi și pentru mântuirea noastră: 
aflăm de necesar, deși nime nu se îndoiește, a aduce aci 
pentru deplinătatea studiului nostru canonic numai unele dovezi 
din sfânta scriptură despre aceea, că Christos este întemeietorul 
bisericei legei cei nouă, și adecă: 

1. Aceasta se documentează prin rugăciunea lui Christos 

cătră Dumnezeu Tatăl pentru sine, învățăcei, biserică și pentru ' 
adunarea credincioșilor: «Părinte! a venit oara, preamăreşte pe 
<îiiul tău, ca şi fiiul tău să te preamărească pe tine;... eu te-am 
«preamărit pe pământ, lucrul am săvârşit, care mi-ai dat mie ca 
«să-l fac. — Am arătat numele tău oamenilor, pe cari i-ai dat 

„«mie din lume, ai tăi erau, şi mie i-ai dat pe ei, și cuvântul tău 
«l-au păzit.... Eu pentru aceştia mă rog, nu pentru lume, ci pentru 

«aceştia, pe cari i-ai dat mie, că ai tăi sunt;,.. Eu am dat ior 
«cuvântul tău, şi lumea i-a urit pe ei, pentrucă nu sunt din 
«lume, precum şi eu nu sunt din lume... Părinte drepte! şi 
«lumea pe tine nu te-a cunoscut, iară eu te-am cunoscut, și 

«aceştia au cunoscut, că tu mai trimis pe mine; şi am arătat 
«lor numele tău, și-l voiu arătă, ca dragostea, cu care m-ai iubit 

«pe mine, întru ei să fie, şi eu întru ei».5 

2. că Christos şi-a ales 12 apostoli şi 72 învățăceis; 

3, că Christos a înzestrat cu puterea legărei şi a desle- 

gărei pe apostoli”; 

4. că el a demândat apostolilor lățirea bisericei în toată 

lumeas; | 

5. că Christos a trimis pe apostoli spre a învăţă şi a bo- 

teză toate neamurile?; | 

6. că Christos a aşezat taina sfintei cuminecături!0; şi 

7. că el a întemeiat și taina mărturisirei cu cuvintele cătră 
apostoli: «oricâte veţi legă pe pământ, vor îi legate și în 
«ceriu, şi oricâte veţi deslegă pe pământ, vor fi deslegate şi 
<în ceriu.»it . 

    

5 loan cap. XVII, v. 1, 4, 6, 9, 14, 25, 26. — 5 Mat. X, 1. Luca X, 

11. — 7 Mat, XVIII, 18. — £ Mat. XXVII, 19. 

9 Mateiu XXVIII, 19. -- 1 Mateiu XXVI, 26—28. Marcu XIV, 22 

Luca. XXIII, 19. loan VI, 1 şi următ. — 1 Mateiu XVI, 18. loan XX, 21—33, 
a ae
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Ş. 23. Înșiși apostolii mărturisesc, că Christos este întemeietorul 
E bisericei. 

Cumcă înşişi apostolii mărturisesc, că Christos este înte- 
meietorul bisericei, se dovedeşte ; 

1. cu cuvintele apostolului Pavel cătră Efeseni!'2, zicându-le : 

«Aduceţi-vă aminte, că, voi când eraţi păgâni, erați fără de 
«Christos, iar acum aţi făcut aproape de Christos, zidiţi fiind 
«pe temelia Apostolilor şi a Prorocilor, fiind piatra cea din 

<unghiu însuși lisus Christos, întru carele toată zidirea, ce se al- 
«cătueșşte, creşte întru biserica sfântă în Domnul, întru carele şi 

«voi împreună vă zidiţi spre lăcaş lui Dumnezeu întru duhul»; 
2. cu cuvintele aceluiași apostol, prin care zice Efesenilor!s: 

«că Christos a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alţii 
cevangelişti, şi pe alţii păstori și dascăli spre săvârşirea sfin- 
«ților (creştinilor), spre lucrul slujbei, şi spre zidirea trupului 
(bisericei) lui Christos» ; “ 

3. cu învățătura anumitului apostol Pavel cătră Efeseni!: 
zicându-le: «că biserica este supusă lui. Christos»; | 

4. cu cuvintele aceluiași apostol cătră Evrei'5: «Dumne- 
«zeul păcii, carele a scos din morţi pe păstorul cel mare al . 
«oilor întru sângele legei cei vecinice, pe Domnul nostru lisus 
«Christos, să vă facă pe voi desăvârşiţi. spre tot lucrul bun». 

Ş. 24. Christos este capul bisericei, iară biserica este trupul lui 
Christos. 

Cumcă Christos este capul bisericei, iar biserica este trupul 
lui Christos, ne încredinţăm din sfânta scriptură; aşa apostolul 
Pavel scrie cătră Efeseni!*: «Dumnezeu a supus toate sub pi- 
«cioarele lui Christos, şi pe EI l-a dat Cap Bisericei mai pre 
«sus de toate, carea este trupul lui, și plinirea celui ce piineşte 
«toate întru toate»; iar cătră Coloseni!7 scrie: «acum mă bucur 
<întru patimile mele pentru voi, și plinesc lipsa necazurilor lui 
«Christos în trupul meu pentru trupul lui, care este-.Biserica» ; 
și iarăşiis: «El este capul bisericei, cel ce este începătura. din- 

"2 Efes. II, 11, 13, 20, 21, 22. | 
13 Efes. cap. IV, v.11, 12, — + Fies, cap. V, 24, — 5 Evrei XIII, 20, 
15 Efes, |, 22—23, — 11 Colos. |, 25. — 18 Colos. |, 18,
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«tâiu născut din morți, ca să fie întru toate începător»; apoi!*: 

«făcând adevăr întru dragoste, să creştem prin toate întru EI, 

„«carele este Capul Christos; şi întralt loc: în Christos locueşte 

«trupeşte toată plinirea dumnezeirii şi sunteți plini întru dânsul, : 

«carele este Capul a toată căpetenia şi puterea». E 

Ş. 25. Principiile bisericei: credința, dragostea şi. nădejdea. 

Cumcă principiile bisericei sunt credința, dragostea şi nă- 

dejdea, ne învăţăm 1. din cuvintele Mântuitorului, cu care a răs- 

puns unui cărturar evreu la întrebarea: «care poruncă este mai 

«mare în lege»? zicându-i: «să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 

«tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău; 

«aceasta este dintâia și mai mare poruncă; iar a doua asemene 

«acesteia: “să iubeşti pe deaproapele tău, ca pe tine însu-ți; întru 

«aceste două porunci. atârnă toată legea şi prorocii»“!; 2. din 

cuvintele Mântuitorului înainte de înălțarea sa cătră apostoli, 

zicându-le: «Mergeţi în toată lumea, și vestiți evangelia la toată 

«zidirea, şi celace va crede şi se_va boteză, mântuise-va, iară 

«celace nu va crede, Osândise-va»*; 3. din cuvintele Mântui- 

torului dela cina cea de taină cătră apostoli: <Poruncă nouă 

«dau vouă, ca să vă iubiți unul pe altul, cum am iubit eu 

pe voi şi voi să vă iubiţi unul pe altul, şi întru aceasta vor 

«cunoaşte toți, că sunteţi învăţăceii mei, dacă veţi. aveă dra- 

goste înti€ voi»2; 4. din cuvintele apostolului Pavel cătră Evrei 

învățându-i: «că fără de credinţă nu este cu putinţă a plăcea. 

«lui Dumnezeu, că dator este, celce se apropie de Dumnezeu să 

«creadă, cumcă este, şi cumcă răsplăteşte tuturor -celor ce-l caută 

«pe el»%; 5. din cuvintele apostolului Petru din | trimitere so- 

bornicească cătră eredincioşi, scriind așa: <Încingând mijloacele 

«cugetului vostru, şi tresvindu-vă desăvârşit, să nădăjduiţi spre 

«darul, care sa adus vouă prin arătarea lui lisus Christos*; 

6. din cuvintele evangelistului loan, învățând: «că celce are nă- 

«dejde în Christos, acela se curățeşte pe sine, precum şi Christos 

«este curat>%; 7, din cuvintele lui Pavel, care zice cătră Ti- 
) 

12? Efeseni IV, 15. — | : 
2 Colos. II, 9—10, — 2: Mat. XXII, 37. — II 

2 Marcu XVI, 15—16. — 2 Ioan XIII, 34—35, — 24 Evrei XI, 6. — 

25 1, Trim. sob,.a lui Petru cap. I, 13. — 

25 1. Trim. sob. III, 3. —
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motei: «că plinirea poruncei este dragostea din inimă curată, 
«din cunoștință bună, și din credinţă netăţarnică»??; în fine din 
cuvintele aceluiaşi apostol Pavel cătră Corinteni: «Şi acum ră- 
mâne credinţa, nădejdea și dragostea.»3 

$. 26. Despre unimea bisericei. 

Dacă Christos este -unul, și dacă Christos este capul bi- 
sericei, şi biserica este trupul lui, atunci prea fireşte urmează, 
că şi biserica întemeiată de Christos este una, ceeace se do- 
cumentează |. cu cuvintele proprii ale lui Christos, carele cu tot 
prilejul a cuvântat despre una biserică, despre una turmă și 
un staul al oilor, despre una viţă, despre una împărăție ce- 

„rească,** despre un botez și una cuminecătură; Il. se documen- 
tează unimea bisericei lui Christos cu învăţăturile apostolilor; 
aşa apostolul Pavel scrie cătră Efeseni3:: «Întru Christos toată 
«zidirea, ce se alcătuieşte, creşte întru biserică sfântă în Domnul, 
«întru carele şi voi împreună vă zidiţi spre lăcaş lui Dumnezeu 
în Duhul»; iar cătră Corinteni zice: <Au doară sa împărțit 
«Christos? au doară Pavel sa răstignit pentru voi? sau întru 
«numele lui Pavel waţi botezat?».2 

Ş. 27. Despre lăfirea bisericei. 

Însuşi Christos a prezis lăţirea bisericei, asemănându-o cu 
împărăţia ceriurilor, cu grăunțul muştarului, carele când se sa- 
mănă, este cel mai mic între toate semințele, iar dacă creşte, 
este mai mare între toate verdețurile:s; asemănându-o mai departe 
cu aluatul, pe care luându-l muierea, l-a pus în trei măsuri de 
făină, până ce s'a dospit tot,* şi în fine cu năvodul aruncat în mare, în care sa adunat tot felul de peşte.” Mai departe cetim 
în trimiterea apostolului cătră Romani: <că în tot pământul 

„<au eșşit vestirea apostolilor, şi la marginile lumei cuvintele lor>; 
de unde urmează, că cuvintele Mântuitorului, cu care a încre- 
dințat pe apostoli, «că se va propovedui evanghelia împărăției 

221. Trim. |, 5. — 2], Cor. VIII, 13. — 
29 Mat. XVI, 17. 18—18, — 2 loan, X, 16. — =: loan XV, 1—17. — 3 Mat, XIII, 24 — 32 Efes, În, 21. — 21, Cor. 1.13. — 
35 Mat. XIII, 31. — 3 tot acolo v. 33. — 37 Mat, XIII, 47, — 28 Ro= maui cap X, v. 18. |
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sîn toată lumea, întru mărturia tuturor neamurilor» sau adeverit. 

De aceea apostolul Petru scrie cătră credincioşi, zicând: «Voi 
«sunteţi născuţi a dotia oară nu din sămânță stricăcioasă ci ne- 
«stricăcioasă prin cuvântul lui Dumnezeu celui viu, carele pe- 
«trece în veci; pentrucă tot trupul este ca 'iarba, şi toată mă- 

«rimea omului ca floarea ierbei, uscatu-s'a iarba, şi îloarea ei 

<a căzut, iară cuvântul Domnului rămâne în veac, şi acesta 

este vestit întru voi.» 

Ș. 28. Caracterul bisericei este ecumenic. 

Caracterul bisericei se arată din cele expuse în $$ pre- 

cedenţi, că adecă acela este ecumenic; căci dacă biserica este 

trupul lui Christos, şi Christos este capul ei, și dacă biserica 

este una, şi ca atare s'a lăţit în toată lumea, atunci icoana ei 

externă nu poate fi diversă, ci uniformă, ce se vede din tainele 

bisericii şi din rugăciunea pe care Christos o-a prescris pentru 

toţi, învățându-ne aşa a ne rugă: «Tatăl nostru, carele ești în 

ceriuri>; apoi se documentează aceasta și cu canoanele aposto- 

leşti și sinodale, care obligă deopotrivă pe toţi fără deosebire 

de naștere, stare şi de orişice împrejurări, precum și fără deo- 

sebire de loc şi de timp; apoi dacă după învățătura lui Pavel 

biserica este un trup, deși are mai multe mădulări, care să nu 

fie între sine desbinate, ci să se grijască unul de altul, și în 

fine, dacă după cuvintele aceluiași apostol un Domn, o credinţă, 

un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor avem, carele este peste 

toate şi prin toate, și întru itoţi creștinii; atunci din toate acestea 

se adeverează, că caracterul bisericei este ecumenic, care apoi 

poartă în sine acea dovadă, că totalitatea indivizilor ţiitori de 

biserică a rămas până acum, și rămâne şi spre viitor credincioasă 

învățăturilor întemeietorului şi capului ei Domnului nostru lisus 

Christos, şi că pe sine se priveşte de trupul lui Christos. 

$. 29.' Problema bisericii. 

Ă Problema bisericii este pregătirea indivizilor ei spre moşte- 

nirea împărăției lui Dumnezeu, şi spre luminarea lor prin po- 

văţuiri în înţelesul învățăturilor lui Christos, şi adecă ca creş- 

  

s 1, Trim. soborn. cap 1, v. 23, 25. —40 |. Cor. XII, 20, — 22, 23. —
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tinii să caute înainte de toate împărăţia lui Dumnezeu și dreptatea,! 
să fie adevăraţi închinători de Dumnezeu, căci nu tot celce 
zice: «Doamne, Doamne, va întră întru împărăția ceriurilor, ci 

«celce face voia Tatălui, carele este în ceriuri;:? să priceapă, 

ce este împărăţia lui Dumnezeu, că adecă aceea nu este mâncare 

sau beutură, ci dreptate, pace şi bucurie întru Duhul sfânt;t? 
să iubească pe Domnul Dumnezeu cu tot sufletul și cugetul, 
iar pe deaproapele ca pe sine însuş;:+ să creadă și să se bo- 
teze, căci carele va crede și se va boteză, acela se va mântui, 
iar carele nu va crede şi nu se va boteză, acela se va osândi;:5 
să ştie, că cele de căpetenie virtuţi creștineşti sunt aceste trei: 
credința, dragostea şi nădejdea, însă cea dintâiu și cea mai 
mare este dragostea, căci se zice: «că dragostea este împli- 
nirea legii“? și căci Dumnezeu este dragostea, şi care rămâne 
în dragoste, acela rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu în el; 
să umble cu vrednicie în chemarea la care sunt chemaţi, «să 
«se nevoiască a păzi unimea Duhului întru legătura păcii, să 
«fie următorii lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, să nu se lase a 
«se amăgi cu faptele cele fără de roadă ale întunerecului, ci 
«mai vârtos să le defaime, și să priceapă care este voia lui 
<Dumnezeu;*? să fie pătrunşi de aceea că trupurile lor suni 
«mădulările lui Christos, şi. biserica sfântului Duh, carele lo- 
«cueşte în ei».5 Pe scurt problema bisericei este, a deşteptă în 
creştini năzuință pentru perfecţionarea sufletească şi intelectuală, 
pentru îmbogățirea minţii cu cunoștințe reale, şi pentru culti- 
varea inimii şi a simțemintelor lor, a-i face pe ei străini, pre 
cât se poate, de ori şi ce slăbiciuni şi patimi, a deşteptă în ei 
părere de rău pentru păcate comise, şi năzuinţe a aduce roduri 
vrednice de pocăință,:! și în fine a face din om pe omul sim- 
țitor şi cugetător, că este plăsmuit după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu, carele voeşte, ca toţi oamenii să fie fericiţi,. şi 
să vină la cunoaşterea adevărului, căci astfel viețuind omul, va 
corăspunde destinului său, şi se va face mădular vrednic al bi- 
sericei, carea este trupul lui Christos. 

21 Mat. VI, 33, s2 Mat. VII, 21. — 
* Romani XIV, 17. — « Mat, XXII, 37. — 
% 1, Cor, XIII, 13. — 1 Rom. XUll, 10. — 
% 1. Triin. sobor. a lui loan IV, 16. — - „- 
39 Efes. XIV, 15. — 5 [, Cor. VI, 15, 19. — 5 Luca III, 8. — 

  

“5 loan VI, 40. —
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Tăierea II. 
7 

Despre învăţăturile dogmatice şi simbolice, axiomatice, 
liturgice şi rituali, 

Ş. 30. Ce însemnează cuvântul «dogmă» ? 

Cuvântul «dogmă» vine dela verbul grecesc dozerr, româ- 
nește <a gândi, a crede» şi insemnează principiul de credinţă 
şi de învăţătură; de aci «dogma teologică» va să zică: învățătura 
credinței sau propunerea știentifică a învățăturii de credinţă. 

Ş. 37. Noțiunea şi definițiunea dogmei. 

Noi afirmăm, că dogma în înțeles strâns este aceeaşi, 
ce este și credinţa, şi credința în înţeles mai lat este aceeaşi, 

ce este și dogma. Apostolul Pavel defini credinţa zicând: «Cre- 
«dinţa este adeverirea celor nădăjduite, şi dovedirea lucrurilor 
«celor nevăzute».! Noi încă rămânând pe lângă definiţiunea 
așeasta a apostolului despre credinţă, trecem la definiţiunea 
dogmei și zicem: că dogma este extrasul adeverirei celor nă- 

„dățduite, și al dovedirei lucrurilor nevăzute în biserica lui Christos. 

Ș. 32. Ce însemnează cuvântul «simbol» ? 

Cuvântul «simbol» se trage din cuvântul grecesc «symbolon 
sau symballein»> şi însemnează «ceva a adună, a asemînă, a în- 
cheiă, a deduce, şi a gâci»; îndeobşte simbolul este un semn, 

sau criter, prin care se defige un obiect al credinţei, prin ur- 

mare sub simbol înțelegem adunarea criterielor de credință şi 
de dogme; sau putem zice, că sub simbol înțelegem articulii 
credinței, de unde apoi «Cred întrun Dumnezeu» pe drept îl 
numim simbolul credinţei, căci acolo se expun criteriile cre- 
dinţei noastre, și ale dogmelor, pe care biserica ortodoxă ră- 

săriteană le crede şi le mărturisește. Mai departe sub cărţi sim- 

bolice înţelegem acele cărţi, în care se tractează întrun mod 
ştienţific şi sistematic articulii credinței, va să zică, sub cărţi 

simbolice înțelegem acele cărţi, care cuprind învățătura despre. 
credință, şi se numesc catehisme. - 

: Evrei XI, 1.
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Ş. 33. Precauțiunea canonică la compunerea şi edarea cărților 
simbolice. 

Dupăce Christos a învățat pe apostoli, şi i-a trimis, să 
vestească în toată lumea cuvântul lui şi să boteze toate nea- 

murile, şi dupăce apostolii cu zel şi statornicie până la moarte 
s'au sacrificat în misiunea lor, și au stabilit comune creştine cu 
arhierei şi presbiteri, apoi erau îngrijaţi a predă posterităţei în 
genuitate şi curăţenie învăţăturile Mântuitorului atât cele ţiitoare 
de credinţă, cât şi cele privitoare la moralul creştinesc. Zelul 
acesta al lor i-a povăţuit pe ei, să numească, şi să hotărască acele 
cărţi, pe care arhiereii, presbiterii şi mirenii să le cetească, precum 
se vede din 85 canon apostolesc. , 

Din acest exemplu apostolesc ierarhia şi-a recunoscut de 
strânsa sa datorie, de a avea pază pentru cărţile religionare 
şi simbolice, cu care arhiereii, preoții şi mirenii să se folosească. 
De aceea aflăm |. că sinodul ecumenic |. a compus simbolul 
credinței la Nicea până la 7-lea articul, iar sinodul ecumenic al 
II. a îndeplinit acel, simbol la Constantinopolea până la îine, 
adăugându-i încă cinci articuli; II. că sinodul ecumenic al III. 
legiueşte în canonul al 7-lea, că nu este iertat nimănui să adauge, 

să scrie, sau să compună altă credință afară de cea hotărită de 
sfinții părinţi, şi dacă vre-un episcop ar face altcum, să fie străin 
de episcopie, clericul de clericat, iar mireanul să se pună sub: 

anatemă; Il. că sinoadele ecumenice IV. şi V. au primit, ca 

preoții şi mirenii să cetească acele cărţi, pe care apostolii le-au 
prescris; IV. că sinodul ecumenic al VI. în canonul al 2-lea, 

rămânând pe lângă cărţile de cetire expuse în 85-lea canon 

apostolesc, încă mai hotăreşte spre ăcest scop şi cărţile unor 

sfinţi părinţi, pe cari îi numeşte în canon, căci sau distins cu 
"scrierile lor ortodoxe; V. că sinodul ecumenic al VII. primi acele 

cărți religionare şi simbolul credinţei, pe care sinoadele ecu- 
menice de mai nainte le-au hotărit; VI. că asemenea urme aflăm 
şi în lucrările sinoadelor locale, s. e. în al 2-lea canon al si- 
nodului local din Cartagena, şi în al 60-lea canon al sinodului 
local din Laodicea. ) 

Din aceste premise se vede, că ierarhia a avut dela în- 
ceput priveghiere asupra acelor cărţi, care erau menite pe seama 
culturei religioase a creștinilor,
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Nu este îndoială, că ierarhia bisericească şi în timpii ur- 
mători a rămas credincioasă acestei norme privitoare la cărţile 
religionare şi simbolice, precum se va vedeă mai jos în S-ul 36. 

De aceea afirmăm pe baza celor premise, că arhiereii fiind 
chemaţi mai deaproape a învăţă prin cuvânt şi prin cărți pe 
creștini, sunt datori a se îngriji, ca aceştia să aibă cărţi simbo- 
lice, şi a le compune singuri, sau a însărcină cu compunerea 

/lor pe celce le este cunoscut ca teolog; deoarece după: 64-lea 

canon al sinodului ecumenic VI se opreşte mirenilor a porni cu- 

vânt în public, sau a învăţă, și li se demândă a deschide urechia 
la ceice au luat darul cuvântului învăţătoresc, şi a se învăţă 
dela dânşii cele dumnezeeşti. Prin urmare nici o carte religio- 

nară sau simbolică, fie aceea compusă din zelul vre-unui ar- 

hiereu sau presbiter, nu se poate predă în întrebuințare pu- 

blică, până când nu s'a censurat și aprobat prin sinodul epis- 

copesc? după canonul 34 apostolesc. 

$. 34. Despre simbolul Niceo-Constantinopolitan. 

Când unii dintre arhierei şi ierei, răpiți de un spirit ne- 

norocos speculativ pe terenul teologic, începuseră a critiză și“ 

a resturnă învățăturile esenţiale şi principale bisericeşti, care 

Sau dedus din sfânta scriptură, şi sau stabilit de apostoli şi 

așa în toată biserica s'a păstrat sfânt şi nevătămat; și când îfac- 

torii acestor învățături mincinoase nu numai wau vrut să-şi re- 

cunoască rătăcirea lor, ci încă se ridicară în contra instituţiu- 

nilor şi dogmelor acceptate dela începutul cristianismului: atunci 

ierarhia n'a pregetat a luă măsuri trebuincioase pentru nimi- 

cirea unor asemenea învățături, care vătămau sfințenia şi ade- 

vărul învățăturilor dumnezeeşti din sfânta scriptură. Spre care 

scop sinodul ecumenic |. și al Il. erau chemate a reduce la o 

normă precisă învățătura creştinească despre taina sfintei Treimi 

în privința căreia se scorniră nişte păreri scălciate din partea 

2 Pentru biserica noastră din provinciile austriace văzându-se lipsa 

de un Catehism pentru școalele populare, sinodul mitropolitan din Car- 

loveţ a însărcinat cu compunerea unui catehism pe arhimandritul loan 

Raiciu din mon. Coviliu, carele compunând catehismul, l-a așternut sino- 

dului mitropolitan, unde s'a censurat cu aprobare, şi s'a prescris la an. 1774 

din partea aceluiaşi sinod de catehism pentru școalele noastre populare,
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unor arhierei și ierei, precum arată. istoria bisericească?; şi așa 
cel | sinod ecumenic ținut la Nicea a precizat întrun simbol 
constătător din șapte articuli eele ce biserica învaţă despre Dum-. 
nezeu Fiiul, iar cel II. sinod ecumenic ţinut la Constantinopolea, 

a adus încă 5 articuli despre Dumnezeu Duhul sfânt, despre 

biserică, botez şi despre învierea morţilor. Simbolul acesta, 

pentrucă la sinodul dela Nicea' și la cel din Constantinopolea 
sa compus, sa obicinuit a se numi şi «Simbolul Niceo-Con- 
stantinopolitan», și-are a rămâneă în tot cuprinsul său pentru 
toți timpii neschimbat, căci după hotăririle sinoadelor ecume- 
nice şi locale ori cine ar cuteză să-l prescurte sau să-l schimbe, 

acela se osândeşte cu anatemă, și se scoate dintre creştini.+ 
Simbolul acesta deși îl cunosc şi-l ştiu toți creştinii no- 

__ştri, și la mai multe serviciuri dumnezeeşti se ceteşte, și în ca- 
tehismuri se învaţă: totuși aflăm de bine a-l produce şi în acest 
op canonic în tot cuprinsul său care este următorul: 

1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl a tot ţiitorul, Făcă- 
torul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor; 

2. şi întru unul Domn lisus Christos, fiiul lui Dumnezeu, 
unul născut, carele din Tatăl s'a născut mai nainte de toți vecii. 
Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu ade- 

vărat, născut, iar nu făcut, celace este de o ființă cu Tatăl, 

prin carele toate sau făcut; | 
3. carele pentru noi oamenii, şi pentru a, noastră mân- 

tuire s'a pogorit din cer, și sa într trupat dela Duhul sfânt şi din 
Maria fecioară, și sa făcut om; 

4. şi sa răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, 
şi a pătimit şi sa îngropat; 

5. şi a înviat a treia zi după scripturi; 
6. și sa suit la cer, şi șede de-a dreapta Tatălui; 
6. . şi iarăşi va să vină cu mărire să judece vii şi morţii: 

a căruia împărăție nu va aveă sfârşit; 
8. 'şi întru Duhul sfânt, Domnul de vieaţă făcătorul, carele 

din Tâtăl purcede, celace împreună cu Tatăl și cu Fiiul este 
închinat şi mărit, carele a grăit prin proroci; 

9. întru una, sfântă, sobornicească, și apostolică biserică; 
  

3 Vezi Ş-îii 208-—226 în partea |, a Istoriei biser. de Andreiu Episc. 
+ Can. Î. al Sinod. ecum..VI. “
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10. mărturisesc un: botez întru iertarea păcatelor; 

11. aştept învierea morţilor; 

12. şi vieaţa veacului, ce va să fie. Amin. 

Ş. 35. Invățături axiomatice provocate de împrejurările timpilor. 

Mai nainte de a ne lăsă în obiect, expunem, că cuvântul: 

«Axiomă» vine dela grecescul <axiomă sau axin» şi însemnează 

a «recunoaște ceva» ; prin urmare «Axioma» va să zică, recu- 

noaştere a vre-unui obiect, sau a vre-unei învățături; şi fiindcă 

ne-am propus a tractă în acest $. despre astfel de obiecte bi- 

sericeşti, care la început: erau recunoscute și primite deopotrivă 

în întreaga biserică creştinească, şi numai mai târziu Sau găsit 

unii, cari au vrut să deă acelor obiecte bisericești alt înțeles: 

pentru aceea zicem, că în acest $. vom tractă despre învăţătu- 

rile bisericești axiomatice provocate de împrejurările timpilor; şi 

fiindcă aceste obiecte mai mult se ţin de teologia dogmatică : 

Şi polemică, decât de dreptul canonic, pentru aceea noi numai . 

pe scurt vom tractă despre ele, pe cât adecă stau în legătură 

cu studiul nostru al dreptului canonic. 

Şi aşa astfel de învățături axiomatice ale bisericei noastre 

față cu alte biserici expunem noi aci numai cinci, celelalte le 

retăcem, și adecă: 

1. acel principiu al bisericii noastre, după care conform 

can. 85 apos. 2, IV, 60 Laod. şi 32 Cartag. şi praxei herezite 

“din vechime, se impune preoţilor şi mirenilor cetirea sfintei 

scripturi; de unde a urmat prea fireşte, că biblia și celelalte 

cărţi bisericeşti și religioase sau tradus în limbile îeluritelor 

popoare, şi că ierarhia în afacerile sale oficioase întrebuinţează 

limba bisericească, va să zică: limba poporului respectiv; 

2. după care biserica ortodoxă răsăriteană săvârşeşte sfânta 

cuminecătură sub chipul pânei dospite şi al vinului, şi astfel o 

adminiștră şi creștinilor; 

3. în urma căreia biserica noastră. crede şi învaţă potrivit 

simbolului Niceo-Constantinopolitan, că Duhul sfânt numai dela 

Tatăl purcede; 

4. că capul bisericii este Domnul nostru lisus Christos, şi 

că nici un arhiereu nu se poate zice cap vizibil al bisericii, cu
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atât mai puțin dă ea vre-unui arhiereu infalibilitate, ci infalibi- 
litatea o dă numai şi numai sinoadelor ecumenice, când aceste 
aduc unanim vre-o hotărire;s 

„5. prin care biserica noastră învaţă potrivit cuvintelor Mân- 
tuitorului, că cei drepţi vor moșteni împărăţia lui Dumnezeu, 
iar cei păcătoşi munca cea vecinică. 

Ş. 36. Cărţi simbolice provocate în timpii mai de apoi. 

Dupăce învăţăturile reformaţilor germani au străbătut prin 
mai multe ţări, şi după ce reformatorii s'au adresat și cătră pa- 
triarhii răsăritului cu împărtăşiri despre învățăturile lor, atunci 
ierarhia a găsit cu cale a nu tractă separat şi unilateral această 
chestiune momentoasă, ci în sinoade, ca lucrarea, să aibă formă 
legală și valoare canonică, precum sunt toate lucrările ierarhiei 
dela începutul cristianismului. 

Lipsa aceasta, ca ierarhia să se enunţe în privinţa nouelor 
învățături din Germania, eră cu atât mai inteţitoare, cu cât însuşi 
patriarhul Ciril Lucaris al Constantinopolei arătă simpatie cătră 
acele, pentruce: vocea obștească a clerului şi poporului l-a scos 
din scaunul patriarhal și s'a internat în insula Rodus la an. 1522, 
unde poporul înverşunat l-a aruncat în mare, ce s'a întâmplat 

“la an. 1638. 
De aceea ierarhia îndeplinind. prin Parteniu scaunul pa- 

triarhal, numai decât încă în decurgerea anului 1638 a ținut sinod 
local la Constantinopolea, la care învățăturile lui Ciril Lucaris 
sau osândit; alt sinod s'a ţinut la an. 1640 la Chiev în Rusia 
sub mitropolitul Petru Movila tot în acest obiect; apoi la lași 
în Moldova la an. 1642 sub președinţa lui Parteniu patriarhului 
din Constantinopolea, și în fine la Ierusalim în an. 1672 sub 

5 Vezi sub însemnarea prolegomeniei la sin. 1. din Pidalion, 
& loasat patr. Const. trimise în Germania la anul 1559, pe diaconul 

său Dimitriu Misus, ca să se cunoască mai de aproape cu învățăturile cele 
noue, carele întorcându-se acasă aduse cu sine mărturisirea augsburgică Şi 
o scrisoare dela Melanchton cătră loasaf patriarhul, carele wa răspuns la 
acea scrisoare. După aceea sau adresat teologii wittenbergiani, și anume 
lacob Andei prin scrisori cătră patriarhul leremia, şi au recuirat pe Stefan 
Gerlach, ca scrisorile lui să le inmanueze patriarhului, fiind Gerlach preot 
reformat la o ambasadă din Constantinopolea. Aceasta sa întâmplat la 
an. 1576. 

|
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Dionisiu patriarhul locului, şi toate aceste sinoade s'au dechiarat 
în contra convingerilor manifestate prin Ciril Lucaris. Cu acest 
prilej au eșit mai multe cărți simbolice, dintre care amintim 
aci numai cele mai însemnate şi adecă 1. mărturisirea ortodoxă 
dela Petru Movila mitropolitul Chievului la an. 1643, care sa 
aprobat de cătră sinodul din laşi, și sa publicat şi tradus în 
toate limbile creştinilor ţiitorii de biserica ortodoxă a răsăritului; 
2. mărturisirea lui Dositeiu patriarhului din Ierusalim; și 3. măr- 
turisirea lui Genadiu patriarhului din Constantinopolea. 

Ş. 37. Ce însemnează cuvântul <Liturgie», câte feliuri de liturgii 
avem și când se săvârșesc acele? 

Liturgie însemnează serviciul comun, în care se săvârșește 
misteriul sfintei cuminecături.' Liturgia se poate săvârşi numai 
în biserica sfinţită prin arhiereu, şi provăzută cu toate câte se 

cer la aceea după tipic. 
Biserica noastră din vechime are trei feluri de liturgii, adecă 

a sfântului loan gură de aur, a lui Basiliu cel mare şi a celor 
mai nainte sfinţite.?) Liturgia sfântului loan gură de aur se să- 
vârșește peste tot anul cu puțină excepţiune, ce se vede din 

cele următoare: liturgia sfântului Basiliu la ziua aniversală a acestui 
sfânt, apoi în primele 5 Dumineci ale postului mare, în ajunul Naş- 
terii şi al Botezului Domnului, dacă nu cade în ziua Duminecei, 
căci atunci Dumineca se săvârşeşte liturgia sfântului loan gură 
de aur, iar în însaşi sărbătoare a Crăciunului și a Botezului li- 

turgia sântului Basiliu ; aşişderea şi în Joia și Sâmbăta mare se 
face liturgia Sântului Basiliu, precum şi în Viuerea mare, dacă 

sărbătoarea Bunei vestiri cade în Vinerea mare; iar liturgia 

înainte sfinţită se săvârşeşte în zilele de Mercurea și Vinerea 

ale postului mare precum și Lunia, Marţia şi Mercurea în săp- 

tămâna patimilor Domnului dar nu şi Vinerea mare, .căci atunci 

numai ceasurile domnești se fac. Dacă însă întruna din aceste 

zile va cădeă sărbătoarea Bunei vestiri, atunci se săvârşeşte 

liturgia sfântului loan Chrisostom.? 

7 Se zice, că liturgia mai nainte sfinţită nu o-ar îi compus Grigoriu 
Dialogul, ci numai o ar îi pus în rândul de acum, Sub-însem. IL. a canon, 

52. al Sinod. ecum. VI. din Pidaliân. . 

s Can. 49. Laodic, — ? Vezi tipicul din Triod.
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$. 38. Pregatire canonice la liturgie din partea preotului slu- 
„jitor și a poporului. 

Pregătirile canonice la liturgie, ce se cer dela preotu! slu- 

jitor. şi popor, se pot reduce la următoarele: 
1. că preotul trebue să fie ispovăduit, și cu toți împăcat 

și să ajune puţintel de cu seară!9; 
2, că îndată ce va luă vreme spre liturgisire, să chieme 

"în biserică pe cristianii, cari stau afară de biserică, să rându- 
iască cetirea ceasurilor, iar el întraceea să săvârşească pros- 

comidia; 
3. că preotul când a săvârşit la proscomidie pomenirea 

numelor, să dee cristianilor adunaţi în biserică semn, ca și ei 
în linişte să pomenească numele părinţilor şi rudiţilor lor, celor 

vii şi morţi, iar preotul zice încet: «Pomeneşte-i Doamne» ; 
4. că preotul proscomidia: să nu o binecuvânte, ci cetind 

rugăciunea prescrisă, numai să ridice mâna și să arete cătră ea!*; 
5..că să nu liturgisească fără. căldură (apă caldă); 
6. că liturgia să o săvârşească înainte de amează-zi!?; 
7. că preotul să liturgisească nemâncat, pe inima goală!; 
8. că în ajunul Nașterii şi: al Botezului Domnului, şi în 

Sâmbăta mare să săvârşească. liturgia după amează-zi!5; 
--9. că într'o biserică numai odată pe zi să săvârșească li- 

turgia'e; - - 
„10, că numai în biserică sfinţită de arhiereu se poate să- 

vârşi liturgia, dar -nu și în capele!?; 7 
_11. că preotul la liturgie să întrebuințeze numai prescură 

_va să zică, pâne dospită, și vin curat, turnând la proscomidiă 
în potir vin şi apă curată rece spre. închipuirea sângelui și a 

apei, ce a curs din coasta Domnului, când unul dintre ostași 

l-a împuns cu sulița fiind răstignit pe cruce, iar la însaşi liturgia 
dupăce a. pus în potir părticica sfântă a pânei, turnând în potir. 
apă fierbinte atât încât vinul să se încălzească, spre închipuirea 

căldurei credinţei cătră trupul și sângele Domnului, sub chipul 
„pânei şi al vinului!s. 

10 Vezi. tipicul liturgiei la început din. Liturgier. — :i Can. 12 al S, 
Nicefor. — 12 Can. 13 al acestui Sfânt. — 1: Can. 48 din Cartag. — i Tot - 

"acolo. — 15 Vezi tipicul acestor zile în -Minciu şi Triod. 15 Sub-însem- 
narea Can. 58 apostolesc în Pidalion. — *? Can. 31 a! Sinod. ecum., VI. — 
15 Can. 13 al S. Nicetor, și Can. 3 apostol.



% 

12." că preotul, carele în cele șepte săptămâni ale postului 

mare va voi să ţină liturgia celor mai "nainte sfinţite, afară de 

Sambete și Dumineci, — este dator a se ţineă strâns de învă- 

țătura prescrisă pentru liturgia înainte sfinţită, şi adecă a pregăti 

agneţele la liturgie în Dumineca înainte mergătoare, ca apoi 

Miercuria şi Vinerea următoare 'să poată săvârşi liturgia celor: 

mai "nainte sfinţite ;:? 

13. la caz, când liturgisesc mai mulţi preoți şi diaconi la 

olaltă, sau cu arhiereu, datori sunt toți să fie nemâncaţi şi să 

se cuminece.20 | 

$. 30. Cerinţe canonice pentru iiturgie: antimis, prescură, vin, 

apă rece și caldă, vase şi odoare sfințite, vestminte bisericești, 

cărți rituali, lumini și candele şi tămâie. . 

| Între cerințele canonice spre săvârşirea liturgiei se numără: 

|. Antimisul; ce este o năframă de mătasă sau de pânză 

albă, “pe care icoana punerii în mormânt a Domnului este zu- 

grăvită, având în patru colţi pe cei patru evangelişti, şi se ţine 

pe masa altarului, fară de care nu se poate săvârşi liturgia. Anti- 

misul poate fi şi portativ, când vre-un preot ostăşesc devine în 

împrejurări ca acele, ca să fie silit a liturgisi afară în câmp, sau 

întro căsarmă. Antimisul se sfințește şi se dăruește bisericilor 

de cătră episcopul locului. Ca să fie valid antimisul, arhiereul 

trebue să-l înzestreze cu o părticică de moaşte muceniceşti, și 

să poarte numele arhiereului, carele l-a sfințit, şi scris numele 

bisericei cu hramul ei, cărei sa dat. Se înţelege de sine, că 

numai episcopului eparhial i se cuvine dreptul de a provedeă cu 

antimise bisericile eparhiei respective. — Antimisul are a fi păstrat 

în curăţenie și dacă se mânjește, se învecheşte, sau din întâm- 

plare se rumpe sau se arde în vre-o parte, atunci trebue să se 

pună afară de întrebuințare, și să se păstreze cu celelalte lucruri. 

vechi bisericești într'o ladă, sau să se îngroape în pământ, unde 

nime nu umblă, şi așa în locul antimisului acestui are a se cere 

dela episcop altul nou. Nu este iertat, ca antimisul vechiu sau 

13 Can. 52 al Sin. ecum. VI. 

2 Can. 8 apostolesc.
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mânjit să se spele, sau cel rupt să se cârpească; căci care preot 
ar cuteză să facă una ca aceasta, acela 'şi pierde darul.2! 

II. Prescura; aceasta trebue să fie din făină de grâu curat 

cu sare și apă, și aluat, pentrucă Domnul a asemănat trupul său 
cu grâul, și cu nici un altiel de sămânță, zicând: Grăunţul de 
grâu căzând în pământ, de nu va putrezi, el singur rămâne, iar 
de va putrezi, multă roadă va aduce, prin urmare prescura 
este pâne dospită şi contrară azimei.23 

III. Vinul; numai vin ales și curat de alte spirturi are a 
se întrebuinţă- la liturgie.2 

IV. Apă rece, şi caldă; apă rece la proscomidie, iar apă 
caldă la cuminecătură are a se pune în potir atâta, cât vinul 
să-l facă câtva cald.2 

V. Vasele și odoarele sfinţite; acestea sunt: potirul, discul, 
steaua și acoperemânturile lor; se numesc vase şi odoare sfinţite, 
căci prin episcop sau preot se sfințesc cu rugăciuni şi cu stro- 
pirea cu apă sfințită, şi se întrebuinţează exchisiv la serviciuri 
sacramentali, și este oprit sub ameninţarea pedepsei a le între- 
buinţă la lucruri profane:, căci cel ce sar încumetă a întrebuinţă 
vase sau odoare bisericești spre al său uz privat, acela se opreşte 
pe un timp dela cuminecătură,27 şi este dator a le întoarce îndărăt 
şi apoi capătă iertare. — În privinţa vaselor şi odoarelor vechi, 
preotul este dator, ca dacă vasele şi odoarele sfinţite nici decum 
nu se mai pot întrebuiriță pentru învechirea lor, atunci acele 
sau să le ardă în îoc, şi cenușa să o îngroape întrun loc ne- 
călcat, s. e. în altar, sau să le arunce într'o apă adâncă, sau să 
le îngroape în loc necălcat.2 - 

VI. Vestmintele bisericești; sub această numire se înțeleg 
„ vestmintele arhiereilor, presbiterilor Şi diaconilor, în care ei au 

de a se îmbrăcă vrând să săvârşească vre-o slugire dumneze: 
iască. Aceste vestminte se sfințesc de cătră arhiereu sau pres- 

= Cap.:26 din Pravila mare, 
* loan, cap. 12, vers 24. — 2 Sub-îns. Can. 79 apost. în Pidaiion, — 
2 Vezi $-ul preced. 28 punct 11. — 35 Tot aci, — 26 Tâlcul Can. 73. 

apost. — 21 Can. 73 apost, 
2 Sub-însemun. Can. 72 şi 73 apost. în Pidal.
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biter, şi se pot întrebuință numai la funcțiuni sacre. Dacă se 
învechesc de tot, atunci preotul are să urmeze cu ele ca şi cu 

odoarele sfinţite. _. 
VII. Cărţile rituale; între aceste se numără: liturgierul 

cartea evangeliilor şi a apostolilor, evhologionul, orologionul, 
octoihul, mineiul, triodionul, penticostarionul şi psalterionul. 
Preotul are a se îngriji, ca biserica parohială să poseadă din 

„aceste cărţi acea ediţiune, care s'a făcăt cu aprobarea ierarhiei 
noastre; apoi când aceste cărți se învechesc au a se arde, şi 

cenușa lor a se îngropă întrun loc necălcat, sau simplu a se 
îngropă întrun loc necălcat, ca și odoarele sfinţite şi vestmin- 
tele bisericeşti.2? - 

VIII. Luminile şi candelele și tămâia; aci se înțeleg lumi- 
nile de ceară curată, şi candelele provăzute cu unt curat de 
lemn, și tămâia de bun miros; căci canoanele rânduesc,* ca 
afară de ceară, de unt de lemn la candelă, şi tămâie să nu se 

aducă la altar nimic alta. Din aceste daruri nu se poate în- 
străină nimic, căci canonul“! lămurit hotăreşte, că dacă vre-un 
cleric, sau mirean ar luă din sfânta biserică ceară sau unt de 

lemn, acela să se segregeze, și ceeace a luat, încincit să întoarcă. 

“ Ş. 40. Despre celelalte serviciuri bisericești. 

Serviciurile bisericeşti afară de liturgie se reduc la rugă- 
ciuni de seară, de miezul nopții, de dimineaţă și priveghere şi 
oare. Serviciurile aceste bisericeşti le însemnăm aci numai în 
principiu, și în meritul lor nu “ne lăsăm, ci observăm numai 

atâta, că serviciurile bisericeşti prescrise și aşezate în tipic nu 

este iertat nimănui a le schimbă sau a le schimonosi și a în- 

troduce în locul lor altele nouă; nu este iertat a schimbă sau 

a strămută timpul ţinerei lor.*2 

Ș. 41. Despre cântări și cetiri la serviciuri bisericești. 

În privința cântărilor şi cetirilor bisericeşti se rânduește, 
ca cântăreții şi cetitorii să nu întrebuințeze strigări necuvioase, 

22 Can. 68, VI, şi tâlcul lui în Pid. 

s Can. 3 şi 12 apost. — 
31 Can. 72 apost. 

-3 Can. 114 Cartag., şi Can. 18 Laodic, — 

3
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nici să silască firea spre răcnire.* Mai departe se rânduește, 
ca nu ori şi cine să cânte sau să cetească în biserică, ci numai 
cântăreții şi cetitorii cei de arhiereul locului hirotoniți, cari se 
pot sui şi pe amvon și cântă şi ceti de acolo; însă se opreşte, 
ca să nu se cânte toți psalmii lui David deodată la serviciul 
bisericesc, ca nu cumva, pentru lungimea lor să se îngreuneze 
poporul, și să părăsească serviciul bisericesc, ci printre psalmi 
să se facă cetire și rugăciune, și cu variațiunea aceasta să se 
îmbărbăteze mintea lor, şi tresvindu-se să se înceapă a cântă 
iarăș psalmi; și aceasta este cauza, pentru care sfinţii părinți 
au împărţit psaltirea în 20 catisme.35 

$. 42. Despre amvon. 

Amvonul este un postament cu două trepte în biserici. 
episcopești, şi cu trei trepte în cele metropolitane şi patriarhale, 
şi așezat între scaunele cântăreților întro depărtare proporțio- 
nată dela iconostas; arhiereul vrând a liturgisi, se îmbracă, pe 
amvon și rămâne șezând acolo până la eșirea preoţilor din 
altar cu evangelia, şi după cântarea: <Veniţi să ne închinăm» 
părăsește amvonul, și întră în altar. Altmintrelea de pe amvon 
ceteşte cetitorul de arhiereu hirotesit apostolul, iar diaconul 
evangelia şi ecteniile cele mari la liturgie, la rugăciuni de seară 
şi de dimineaţă, «Cu pace domnului să ne rugăm» — «Să zicem toţi din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem» — şi <Drepţii primind dumnezeeștile, sfintele Ş. €. a.;» iar ce- lelalte ectenii le zice diaconul stând înaintea ușei împărăteşti a altarului. Indeobşte pe amvon pot-ceti și cântă numai cetitorii 
şi cântăreții de cătră episcopul locului hirotesiţi, și sunt datori a se îmbrăcă în stihar fără orar. Prin urmare nici mona- hului, dacă nu este hirotesit de cetitor şi cântăreţ prin episcop, nu 1-se iartă cetirea sau cântarea de p e amvon.s6 IN . 

În Can, 75 al Sin. ecum. VI. — Cântările în mod fantastice — tere- 
remurile şi nenanetele — se osândese, vezi sub-insemu. Can, 75. VL în Pidalion. ” | : 

3 Can. 15 din Laodicea, 
35 Can. 17 Laodic. — 
5% Can. 14. VI, —”
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$. 43. Ce, și spre ce“scop este postul? 

Postul în biserica ortodoxă răsăriteană este una dintre in- 

stituțiunile cele mai sublime pentru creştini, ce se arată din scopul 

acela înalt, pentru care biserica noastră a aşezat postul. Scopul 

postului la noi este, ca creștinilor. să se dee în unele zile și în 

anumite” timpuri ale anului prilejuri pentru cugetarea serioasă 

asupra virtuţilor, fără care ei nu se pot îerici nici în aceasta, 

nici în cea viitoare vieață; de aci urmează, că în biserica noa- 

stră nu se cere simplu și abstract pentru post înfrânarea şi re- 

ținerea dela unele mâncări, ci totodată se cere dela creştin ni- 

zuiala cătră o vieață mai perfectă religioasă și morală. De aceea 

sfinții părinţi scriind cântări bisericeşti despre post, zic: că postul 

cel adevărat are să fie cu înstrăinarea de. răutăți, cu înirânarea 

limbii, cu depărtarea de pofte de clevetire, de minciuni şi de 

jurământ strâmb. 

$. 44. Despre timpul și feliurimea posturilor bisericești. 

În a doua poruncă bisericească se hotăreşte timpul postu- 

rilor în următorul chip: | . 

1. ca tot creștinul întrun an să postească patru posturi, şi 

adecă: a) postul naşterii Domnului, ce se începe în 15-lea No- 

emvrie şi ţine până în 24-lea Decemvrie; 2) postul cel mare 

numit «Paresimi» de opt săptămâni înaintea Paştilor, când în 

săptămâna dintâi, ce se chiamă «albă», se iartă numai gustarea 

bucatelor cu lapte, brânză, unt dulce, oauă și peşti, iar în cele- 

lalte șapte săptămâni se iartă bucate îndulcite numai cu unt de 

lemn, raci şi melci, afară de două zile adecă de sărbătoarea 

Bunei vestiri şi Dumineca Floriilor, când se iartă şi bucate de 

peşti; c) postul sânţilor apostoli -Petru şi Pavel, ce se începe 

Luni după săptămâna întâia a Rusalelor şi ţine până la sărbă- 

toarea acestor apostoli, adecă până la 29-lea luniu8: 4) postul Ador- 

31 Stihira dintâia Luni seara în săptămână 1 a postului mare. 

35 Este părerea greşită a acelora, cari zic, că acest post s'ar îi așezat 

numai şi numai în onoarea apostolilor Petru şi Pavel, pentrucă acest post 

este menit spre aducerea aminte a trimiterei apostolilor în lume spre pro- 

poveduirea cuvântului evangeliei, ceeace apostolii o făceau cu postire; de 

aceea și cetim în faptele apostolilor Cap. 13,'v. 3, «ca vrând ei să trimită 

spre propoveduirea evangeliei pe Varnavă şi pe Savlu, mai nainte au ajunat 

şi Sau rugat, și apoi puindu-și pe ei mânile, i-au slobozit»>. — Vezi. între- 

barea 58 din Mărturisirea ortodoxă â lui Petru Mogila.
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mirei Născătoarei de Dumnezeu dela 1-lea până la 15-lea August 
ca ziua serbării adormirei ei. e 

Afară de aceste posturi în a doua poruncă bisericească 
se mai prescrie, că creştinii sunt datori a posti 4) în toate Mier- 
curile şi Vinerile de preste an, căci Miercuri sa făcut trădarea 
Mântuitorului, iar Vineri a pătimit şi s'a răstignit Mântuitorul; 
aci vine de însemnat, că în Miercurile şi Vinerile, care cad dela 
Nașterea Domnului până la Bobotează, apoi în săptămâna lu- 
minată, și a Rusaliilor, în săptămâna fiului rătăcit ş în cea a 
brânzei, ce se zice şi albă este deslegare de post; 8) în 29-lea 

„ August la sărbătoarea Tăierei capului sfântului loan Botezătorul; 
€) în 14 Septemvrie ca la sărbătoarea Înălţărei Crucei Domnului. 

Posturile sunt de două feluri, şi adecă posturi obicinuite 
şi posturi neobicinuite; acele iartă cristianilor a gustă în zi de 

“două ori, sau de trei ori din legumi, vin, unt. de lemn, raci, 
scoice sau alte bucate de acest fel, d.e. raci şi melci; iar aceste 

„Sunt, care prescriu, ca cristianii în zi să guste numai odată după 
rugăciunile de seară mâncare uscată de pâne și apă, şi aceste 
posturi se numesc și ajunuri.* Posturile cele expuse în Ş-ful precedent sunt posturi obicinuite, iar posturile neobicinuite sunt 
în zilele de preseara Nașterii şi Botezului Domnulăi și  Sâm- 
bătă în săptămâna mare a patimilor Domnului. 

Aci vine de însemnat, că dacă sărbătoarea Naşterii și a 
Botezului Domnului: cade în ziua de Duminecă .sau Lunea, 
atunci nu este post neobicinuit ci obicinuit, pentrucă după ca- 
nonul 64 apostolesc numai în una Sâmbătă, cea mare, se face 
postul cel neobicinuit, adecă ajunul, căci Dumnezeu în ziua 
de Sâmbătă sa odihnit de lucrurile . zidirei sale, şi în ziua de 
Sâmbătă a zăcut Mântuitorul în mormânt; iar în celelalte Sâm- 
bete precum şi preste tot în zilele de Duminecă se face numai 
post obicinuit, pentrucă canonul citat apostolesc nu iartă în zile 
de Dumineci postul neobicinuit, căci este ziua învierii Domnului.* 

„Afară de aceste posturi bisericeşti se întâmplă încă şi po- 
sturi cazuali și voluntari ; acele sunt, când un om, sau un sat, oraş, ținut, sau întreaga ţară se hotăreşte a posti spre înce- 
tarea vre-unei plage obşteşti, așa s. e. Israiltenii au postit pentru 

  

39 Tâlcul can. 64 â și 69 apostolese din Pidalion. + Tâle. can. 64 a post. din Pidalion. — și Can. 55, VI. 
7
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păcatele lor; în vremea de foamete:!; David pentru moartea 

lui Avenin:3; apoi pentru boala fiiului săut*; — iar posturi 

voluntari sunt, când cineva de voie bună se apromite a posti 

una sau mai multe zile spre norocoasa întreprindere a vre-unui 

lucru; astfel de post a fost al Mântuitorului înaintea începerei 

chemării sale învățătoreşti+:; al lui Moise înainte de primirea 

celor două table“; și al luditei înainte de plecarea ei în tabăra 

lui Holofern.** i - 

$. 45. Cine se desleagă de post, și cum au creștinii să se poarte 

când postesc? 

__De post se desleagă bolnavul şi slăbănogul, și așa i-se 

iartă a mâncă bucatele, care îi priesc, sau care doctorul îi - 

prescrie.” - 

lar cum au creştinii să se poarte, când postesc, despre 

aceasta Mântuitorul ne învaţă, așa zicând: «când postiţi, nu fiţi 

- trişti ca fățarnicii, cari îşi smolesc feţele lor, ca să se arete oa- 

menilor postindu-se. Amin zic vouă, că-şi iau plata lor. lară tu 

postind, unge-ţi capul tău, și îaţa ta o spală, ca să nu te areţi 

oamenilor că posteşti, ci Tatălui celui ce este în ascuns, şi Tatăl 

tău, cel ce este în ascuns va răsplăti ție la arătare».** Apoi 

marele apostol Pavel scrie cătră Romani: «Cel ce mânâncă pe 

cel ce nu mânâncă să nu-l defaime, şi cel ce nu mânâncă pe 

cel ce mânâncă, să nu-l judece, că Dumnezeu l-a primit pe el 

tu cine eşti, cel ce judeci pe sluga străină? Domnului său stă 

sau cade și va stă, căci puternic este Dumnezeu să-l pună pe 

dânsul să stee.»* 

E $. 46. Despre timpul sărbărei Paştilor. 

În privinţa timpului pentru sărbarea Paştilor canoanele bi- 

sericei noastre legiuesc: ca, dacă vre-un episcop, ori presbiter, 

ori. diacon sfânta zi a Paschei mai înainte de ecuinocţiul vernal 

4 Cartea Judecăţilor lui Israil Cap. XX, 26. — Cartea luditei Cap. IV, 

22 11, Imper. IL. 35. — Il. Imp. XII, 16. — « Matei IV, 2, Marcu 

1, 12—13. — 4% II. Moisi XXIV, 18. — *% Cart. luditei VIII, 5-6. 

41 Can. 9 al S. Timot. din Alexandria. — * Mat, VI, 1—18.—% Ro- 

mani XIV, 3—4,
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cu evreii o va sărbă, să se depună>.5 Astfel a decis şi sinodul 
ecumenic | în practicalele sale acest obiect, de unde ne în- 
vățăm: 1. că Paştile trebue să se sărbeze totdeuna după ecui- 
nocţiul vernal; 2. că nu se cadea sărbă Paştile într'o zi cu 
evreii; 3. că să nu se serbeze Paștile numai decât după ecuinoc- 
țiul vernal; ci 4. are a se sărbă în întâia Duminecă după ple- 
niluniu, ce va urmă după ecuinocțiul vernal. Și fiindcă aflarea 
timpului sărbărei Paştilor atârnă dela ecuinocţiul vernal, şi acesta 
pe timpul sinodului ecumenic 1 a fost în Martie: pentru aceea 
părinții acestui sinod mare au prefipt pentru toţi timpii ecui- 
nocţiul vernal pe 21 Martie, și aceasta au făcut ei din acea 
cauză fundată, căci au precalculat și aflat, că ţinându-se de acest 

„calcul, Paştile creştineşti nicicând nu se vor puteă întâmplă mai 
nainte de pascha evreiască, sau laolaltă. | 

Cumcă calculul sinodului ecumenic | este luat din firea 
acestei sărbători, se vede din cuvintele Mântuitorului cătră în- 
vățăcei, zicându-le: «Ştiţi, că după două zile Paștile vor îi, şi 
fiiul omenesc se va da să se răstignească».s! 

Biserica noastră fără să despreţuiască progresul ştiinţei 
astronomice, mărturisește după cuvintele lui Christos:52 «că nu 
este ei a ști anii, şi timpurile, care Tatăl le-a pus întru a sa 
piitere», și rămâne pe lângă calculul prefipt de cătră sinodul 
ecumenic | până atunci, până când evreii nu-şi vor schimbă 
calculul lor față cu timpul pentru sărbarea paschei lor, căci fă- 
când biserica noastră cât de mică schimbare sau abatere dela 
hotărîrea niceană, până când evreii rămân pe lângă calculul lor 
cel vechiu pentru sărbarea paschei lor, — lesne sar puteă în- 
tâmplă, ca noi creştinii odată înainte, altădată laolaltă cu pascha 
evreiască să sărbăm Paştile noastre creştineşti. 

Biserica creştinească nu poate pierde din vedere această 
împrejurare, căci precum noi creştinii avem de baza Paştilor 
noastre timpul patimilor, al morţii şi al învierii Domnului, -așa 
şi evreii au de baza paschei lor timpul eliberărei lor din robia 
Egipetului; şi fiindcă patimile, moartea și învierea Domnului 

5 Can. 7 apost. — Can. 1. al Antiohiei. — Can. XXXVII, LX, din 
Laodicea, şi Can. LX, LXXX şi CXVII din Cartag. 

5: Mateiu XXVI, v. 1—2, 

s Fapt. Apost. Cap. 1. 6.
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sau întâmplat în timpul acela, când după două zile eră să fie 
pascha evreiască: pentru aceea timpul sărbărei Paştilor noastre 
este în strânsă şi istorică legătură cu timpul paschei evreeşti 
astfel, încât noi suntem datori a acomodă timpului paschei evre- 

"eşti timpul Paştilor noastre. | 
Deci până când evreii rămân pe lângă calculul vechiu 

pentru timpul ţinerii paschei lor, până atunci şi noi suntem ne- 
voiţi a ne ţineă de calculul sinodului nicean în privinţa tim- 

pului sărbării Paştilor noastre. i
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CAP 1. 

Despre misterii. 

Tăierea | 
Cunoştinţe generale despre misterii. 

Ş. 47. Ce este misterul? 

Misterul este o lucrare sfinţită așezată de Domnul nostru 
lisus Christos, prin care sub un semn văzut se împărtăşeşte 
creștinului harul lui Dumnezeu. 

$. 48. Câte lucruri se cer pentru validitatea fiecărui mister? 

Patru lucruri se cer pentru validitatea fiecărui mister, şi 
adecă: î. primitorul; 2. ministrul; 3. materia şi 4. forma. Sub 
primitor se înțelege creştinul, sub ministru se înțelege preotul, 
sub materie se înţelege. stihia aceea, care este prescrisă de a 
înfățișă semnul cel extern al misterului şi sub formă se înţe- 
lege rugăciunea şi celelalte împrejurări rituali, ce sunt de a se 
observă la întocmirea fiecărui mister. 

$. 49. Câte misterii are biserica ortodoxă răsăriteană ? 
Biserica ortodoxă răsăriteană, potrivit învățăturilor Mân- 

tuitorului are şepte - misterii, care sunt: 1. botezul; 2. ungerea 
cu sfântul mir; 3. cuminecătura; 4. pocăința; 5. preoţia; 6. 
sfântul maslu şi 7. căsătoria. Despre care vom tractă deosebit 

„în următoarele: 

Tăierea II. 

Despre misterul botezului. 

$. 50. Ce mister este botezul? 

Botezul este misterul legei cei nouă, așezat de Mântui- 
torul, prin care botezatul se iartă și se desleagă de păcatul 
strămoşesc, se-face mădular al bisericei creştine și capătă pu- 
tință de mântuirea sufletească, şi de întrare în împărăţia lui 
Dumnezeu. 

=



Ş. 51. Când este botezul valid? 

Botezul este valid atunci, când: - 
1. Ministrul va să zică, preotul botezător este preot actual 

şi drept credincios, şi botezarea o face în numele Tatălui, și al 
Fiiului, şi al sfântului Duh'! în caz de necesitate urgentă, când 

pruncul este în primejdia vieţii, şi nu se află nici un preot 
pentru săvârşireă botezului, poate săvârşi şi diaconul, şi alt creştin, 
încă şi moașa botezul, cu observarea materiei şi a formei; însă 
dacă astiel botezatul nu va muri, atunci preotul ca ministrul ca- 

nonic al botezului? săvârşeşte asupra pruncului rugăciunile pre- 
scrise pentru botez, dară nu-l botează mai mult cu apă, căci 

aceasta sa făcut la botezul extraordinar, şi îl unge numai cu - 

sfântul mir; 
2. când pentru botezare se întrebuințează apă curată natu- 

rală, fără nici un amestec cu ape minerale, şi se sfinţeşte ; 

3. când botezarea se face prin trei afundări, dar nu prin 
una afundare, cum au făcut unii întru unica moarte a Dom- 
nului; de aceea preotul se depune, dacă nu botează prin trei 

atundări, căci Domnul n'a zis: «că în moartea mea să bote- - 

zaţi», ci a zis: «mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i 

pe ei în numele Tatălui, şi al Fiului şi al sfântului Duh; prin 

urmare biserica noastră ma aprobat botezul prin stropire,* pen- 

trucă acela totdeauna se săvârşiă şi se săvârşeşte la noi prin 

trei afundări, ce se vede şi din cuvântul grecesc «vabtiso», care 

însemnează aiundare; 

4. când botezul se săvârşeşte în biserică, căci se opreşte 

a se săvârşi în capele și case private sub pedeapsa depunerei 

preotului, şi a lipsirei mireanului dela cuminecătură; în cazuri 

extraordinare se poate săvârşi botezul şi în capele şi case pri- 

vate cu dispensațiunea arhierească; 

5. când afundarea cea de trei ori se face în colimvitră, 

adecă baptisteriu, ce trebue să fie aşezat în biserică, şi de mar- 

moră sau altă piatră tare scobit afund, ca afundarea pruncului 

să se poată face cu înlesnire; din care cauză nu este iertat a boteză 

1 Can. 49 şi 68 apost. — Can. 1 Cartag. . 

2 Can. 47 apost. şi sub-însemnarea lui în Pidalion. — 

- 3 Vezi Can. 50 apost. — 
„4 Vezi tâlcul ş. sub-însemn. Can. 50 apost. în Pidalion.
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în lighianuri, sau în covate, în care dabiă se poate afundă o 
parte a picioarelor prunculuis; 

6. când botezatul este viu, căci asupra mortului nu se poate 
săvârşi nici un misteriut; 

7. când catehumenii cei în vârstă, cărora li-s'a legat graiul 
prin vre-o boală, şi întrebându-se de vreau să se boteze, din 
cauza boalei nu pot să răspundă, numai atunci se botează, când 
ei însuşi vor arătă voința și dorul cătră botez și când cu peri- 
colul lor vor cere botez, că adecă, dacă nu vor păzi credinţa 
să se pericliteze; astfel de catehumeni și atunci se pot bo- 
teză, dacă naşii vor primi asupră-le responsabilitatea, că bol- 
navii însănătoșindu-se vor păzi credința cătră Christos?; 

8. când, la caz de îndoială despre botezarea cuiva, se bo- 
tează acela prin preot cu acel adaus la formă: «dacă încă nu 
este botezat».3 

$. 52. De ce nu se repețeşte botezul? 

Misterul botezului nu se repeţește pentru caracterul sacra- 
mental, ce trage după sine botezarea; căci precum omul numai 
odată se naște trupeşte cu păcatul strămoșesc, aşa numai odată 
se poate naşte şi duhovniceşte cu curățirea de păcatul strămo- 
şesc, și așa neputându-se face omul vinovat a doua oară păca- 
tului strămoşesc nu se poate boteză a doua oară.” Apoi botezul 
după canoane! şi învăţătura apostolică! se face spre închipuirea 
morței Domnului, şi moartea Domnului numai odată a urmat, 
și a doua oară nu se mai poate întâmplă, căci precum nu există 
a doua moarte a Domnului, întru care botezul sar puteă să- 

- vârşi, aşa nu poate există nici al doilea botez. 
| Acest adevăr teologic nu iartă apoi rebotezarea acelor creştini 
cari au căzut din credinţa creștinească, şi au trecut la iudaism 
sau la păgânism, şi apoi iarăş s'au întors în sânul bisericei lui 
Christos, căci căderea din credinţa creştinească nu trage şi nu poate 
să tragă după sine păcatul strămoșesc,!? ci trage după sine pă- 

5 Tâlcul Can, 50 apos. — & Can. 25 Cartagena. — ! Can. 52 Cartag. 
şi tâlc. lui în Pidalion. — 3 Insemn. I, la can 84, VI — în Pidal. — şi Can. 
80 Cartag. — *-Can. 121 Cartag. — ' Can. 47 apost. şi 57 Cartag. — 1: Ro- 
mani Cap. VI, 3; au nu știți, că ori câţi în Christos ne-am botezat, întru 
moartea lui ne-am botezat. 

12 Vezi. sub-insemn, 1 a Can. 47 apost. în Pid, și Can. 35 Cartag. — 

>



45 

cate singulare, care le comite însuș acela carele cu voia a căzut 

în erez, și astfel de păcate se pot șterge prin pocăință şi cre- 
dința în Christos, căci zice apostolul: «fiecare va luă iertarea pă- 

catelor prin numele lui Christos, carele va crede într'ânsul.!: 

Ş. 53. Despre naș. 

Naşul la botez se chiamă acela, carele primeşte din botez 
pe botezatul, şi în locul acestuia, dacă este prunc, zice simbolul 
credinței, şi prin aceasta se obligă, că noubotezatul va ţinea 

neclătit credința în Christos, și că va aveă grije pentru creşterea 
religioasă a finului său. Călugărului nu i-se iartă să fie naş;!+ 

_de altmintrelea nașul trebue să fie de religia noastră, căci altcum - 
atât nașul cât şi finul lesne pot veni în indiferentism religionar. 

De aci se nasc unele corelaţiuni între nașul şi finul cu caracter 
de afinitate duhovnicească, şi fac pe naş de tată sufletesc, iar 

pe fin de fiu sufletesc; această afinitate de botez este după ca- 
noane întocmai 'ca și consanguinitatea trupească, şi are treptele 
sale, și unele din acele fac împediment în privinţa căsătoriilor, 

precum se va vedeă mai pe larg din S-ul următor. 
7 

Ş. 54. Despre afinitatea de botez. 

Afinitatea de botez, sau spirituală, se privește în biserica 

noastră mai pe sus de consanguinitatea trupească!5 cu acea 
deosebire, că treptele afinităţiei spirituale se numără numai în 
linia directă descendentală, dar nu şi în linia colaterală, precum 

aceasta se face la consanguini, despre care va fi vorbă la mi- 
sterul căsătoriei. Mai vine de a se observă, că afinitatea de - 

botez se extinde şi la părinţii finului şi ai finei, de aceea naşul 
- nu “poate luă sie-și de soție pe cumătra sa, nici cumătrul. pe. 

nașa fiiului sau a fiicei sale, căci canonul legiueşte,!€ că astiel 

de nuntă să se desfacă ca una însoţire nelegiuită, şi feţele să 

se supună pedepselor, ce sunt prescrise pentru fornicători, 

Când nunta între naşi şi cumetrii este oprită, atunci. se 
înțelege de sine, că şi nunțile între naşi şi nașe, și fini şi fine, 
precum și între fiii și fiicele trupeşti şi sufleteşti ai nașilor şi 

cumetrilor sunt oprite în linia directă descendentală, și adecă: 

13 Faptele apost; X, 43, — + Pidal. pag. 4941/,. — 

15 s Can. 53 al Sinod, ecum. VI. şi Pid. pag. 493. — î Can. 53; VI. 

N
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|. naşul nu poate luă de soţie pe fina sa, căci este spița 
întâia a afinităţii de botez, iar cu. părinții finei în a doua şi cu 
fraţii și surorile ei în a treia; 

II. fiiul naşului nu poate luă pe fina tătâne-seu, cu care 
se priveşte ca îrate spiritual, căci este în gradul al doilea al 
afinităţii de botez, nici pe maica sau fiica ei, căci acestea încă 
sunt cu el în gradul al doilea al afinităţii de botez; 

III. nici unul din fiii naşului nu poate luă pe maica finului 
tatălui lor, căci se socotesc ca nepoți cu dânsa, şi sunt de a 
treia spiţă; 

IV. aşișderea doi îii parte bărbătească și femeiască de doi 
părinţi, dar botezați de unul și acelaş naș, nu se pot luă pen- 
trucă se privesc ca frați spirituali şi de a doua spiţă în afini- 
tate de botez; 

V. nu poate luă cineva pe muierea fratelui său spiritual, 
căci se privește în a doua spiţă a afinităţii de botez; 

VI. așișderea ginerele nu va luă pe fina socrului său, pen- 
trucă aceasta se socotește de sora soției sale răposate, și așa 
sunt în spița a doua a afinităţii de botez. | 

Însemnare. Unii dintre canonişti vreau să extindă spiţele 

oprite ale afinităţii spirituale până şi la a şeptea şi a opta. Însă 
părerea aceasta .nu este fundată în -canoane, nici poate îi plă- 

cută, precum Blastariu se exprimă (Cap VIII, lit. B.) zicând: 
«că prohibiţiunea se extinde numai asupra acelor feţe, care se 
conţin în canon».18 

Ş. 55. Continuare. 

Deşi din cele expuse în S-ul precedent se pot pricepe 
spițele oprite ale afinității de botez, peste care apoi nu se mai 
extinde afinitatea spirituală: totuș susţinem, că nu va fi de prisos 
a atinge aci încă atâta, că toate acele spiţe, care trec peste spița 
a treia, şi se referă la linia colaterală, sunt nule şi neoprite; 
așa s. e.: 

1. cumătrul ia pe sora cumătrului său, precum şi fratele 
cumătrului ia pe cumătra fratelui său; 

2. fiiul cel trupesc al nașului ia pe trupeasca soră a fi- 
nului, căci afinitatea lor. colaterală nu se socotește de împedi- 
ment canonic; 

33 Can, 53, VI. —
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3. fratele nașului ia pe sora îinului, precum și fratele fi- 
“nului ia pe sora nașului și 

4. doi îraţi din botez, un naș având, iau pe două sirori 
trupeşti. 

Ş. 57. Caz de îndoială la afinitatea de botez. 

Caz de îndoială la afinitatea de botez se poate arătă atunci, 
când două îeţe, dintre care socrul a botezat pe una, iar gine- 
rele pe ceealaltă, ar vreă să se iee laolaltă. Unii afirmă, că astfel 
de îeţe se pot luă, căci socrul cu ginerele său stă în linia co- 

laterală ; iar alţii zic, că socrul cu ginerele 'său stă în linia des- 
cendentală, căci ginerele sa făcut un trup cu fiica aceluia, și 
aşa afirmă, că în care spiță descendentală de consanguinitate 
este fiica cu tatăl său, în aceea spiță descendentală de afinitate 

„este ginerele cu socrul său. - 

În privinţa acestei nedumeriri aflăm numai atâta în pida- 
lion: «că astfel de căsătorie este cu îndoială, şi vrednică de a 
se cercetă».!* lar în sintagma lui Blastariu % cetim: «ca să fugim 
de aceea, ce legea n'a oprit>. Tot acest canonist ne învaţă: «că 
la nunţi să se iee în consideraţiune, nu numai aceea, ce este 
iertat, ci şi aceea, ce este onest».2! 

Noi reasumând cele premise, afirmăm şi susţinem, că când 

două feţe, dintre care pe una a botezat-o socrul, iar pe ceea- 
laltă a botezat-o ginerele, vreau să se însoțească, aceste feţe 
se pot luă, pentrucă nu este nici o afinitate de botez între ele, 
deşi socrul și ginerele sunt între sine în gradul întâilea al cus- 
criei, şi căci mavem canon, care ar opri căsătoria unor ase- 

menea feţe. | 

Tăierea III. 

Despre misterul ungerei cu sf. mir. 

Ş. 57. Ce mister este ungerea cu sf. mir? 

Ungerea cu sfântul mir este misterul legei cei nouă, prin 
care botezatul primeşte pecetea darurilor Duhului siânt, 

19 Pidal. pag. 394. — 2 Sintagma lui Blast. Cap VIII fit. B. — 2: Blast, 
C, VII. lit. B. — -
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$. 58. Cui se dă acest mister? - 

Acest mister se dă: 1. celor botezați numai decât după 

botez, căci canonul prescrie:2! «că cei botezați numai decât să 

se ungă cu crisma cerească, ca să fie părtaşi ai împărăției lui 

Christos»; 2. celor. ce au căzut dela religia noastră, și au 

trecut la alta creştinească, şi apoi iarăși se întorc în sinul orto- 

doxiei noastre; 3. celor ce trec din vre-o religie creştinească 

la biserica noastră. 

Ş. 59. Despre cei doi ministri ai acestui mister. 

Misterul ungerei cu sfântul mir după canonul bisericei 
noastre are doi ministri;* unul 6ste ministrul întocmitor, iar ce- 
lalalt săvârşitor; acela este episcopul eparhial," carele este dator 
să întocmească sfântul mir după ritual începând în Miercurea 
mare, şi finind în Joia mare, ca apoi după liturgie să-l poată 
sfinți și împărți pe seama bisericilor parohiale. Episcopul mai 

este dator a-şi procură toate acele aromate, din care are a 
constă sfântul mir după tradiţiunea veche ierarhică.25 Ministrul 
săvârşitor al misterului acestuia este parohul legiuit; de aceea 

parohul să poarte grije, ca sfânta crismă nicicând să nu-i lip- 
| sească, şi să o păstreze întrun vas mic de argint pe masa altarului. 

ă Tăierea IV. 

Despre misterul sfintei cuminecături. 

$. 60. Ce mister este sfânta cuminecătură ? 

Sfânta cuminecătură este misterul legei cei noue aşezat de 
„înşuş Christos, în care mister credinciosul mânâncă sub chipul 
pânei însuș trupul, şi bea sub chipul vinului însuș sângele 
Mântuitorului. i 

$. 61. Biserica noastră dă tuturor acest mister sub chipul pânei 

și al vinului? 

Lu Biserica noastră dă tuturor acest mister sub chipul pânei şi 
al vinului, căci Mântuitorul a zis apostolilor: «Amin zic vouă, 

Can. 48, Sardic, — 2 Can, 48, din -Sard. — 2 Can. 6, Cartag. — 
2+ Tâlc, acestui can. din Cart 25 | , i 

. „— d n T ] , . a . , 

: loan Cap VI. 53 şi urm, âlc. acestui canon în Pidalion
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de nu veţi mâncă trupul fiiului omenesc, şi nu veţi bea sân-! 
gele lui, nu veţi aveă vieaţă întru voi; celce mânâncă trupul 
meu, şi bea sângele meu, întru mine rămâne şi eu întru el ş. c, a.» 

Preotul este dator a fi cu cea mai mare priveghiare, ca 
pânea, va să zică, prescura şi vinul, din care sfânta cuminecă- 
tură o întocmeşte, să corăspundă așezămintelor canonice, și 

adecă, prescura să fie din făină albă de grâu curat, şi dospită, 

iară vinul să fie aşișderea curat. __ 

$. 62. Cine şi când este dator a se cuminecă ? 

Fiecare preot este dator a se cuminecă, când slujeşte 
singur sau cu episcopul, sau cu alți preoți liturgia. . Aşișderea 
diaconul oricând va sluji cu preot liturgia, este dator să se 

cuminece 
Creştinii sunt datori a se cuminecă de patruori pe an în 

cele patru poruncite posturi, potrivit poruncei a patra bisericeşti. 
lar feţele căsătorinde, afară de aceste posturi mai sunt datoare 

a se cuminecă şi înaintea cununiei lor. Aşişderea şi bolnavii 
și ceice sunt opriți prin episcopul sau duhovnicul dela cumi- 

necătură, dacă cad în boală de- moarte, trebue să se cuminece.+ 

În fine sfânta cuminecătură nu se poate denegă nici acelui 

creștin nenorocit, carele pentru crimele comise sa osândit la 

moarte. - 

TȚăierea V. 

Despre misterul pocăinţei. 

Ş. 63. Ce mister este pocăința ? 

| Pocăinţa este misterul legei cei noue, în care celce-şi măr- 

turiseşte duhovnicului păcatele, primește prin cea văzută iertare 

a duhovnicului nevăzuta deslegare de păcate prin Domnul no- 

stru lisus Christos, carele a şi aşezat acest mister, când a zis 

apostolilor: «oricâte veţi legă pe pământ, legate vor fi şi în cer, 

şi oricâte veţi deslegă pe pământ, vor îi deslegate şi în cer»; 

şi iarăşi: «luaţi Duh sfânt, cărora veţi iertă păcatele, se vor 

iertă lor, şi cărora le veţi ţineă, ţinute vor îi.7 

- 2 Can, 3, apost. — * Can. 8, apost., — * Sub-însemn. Canonului 13, 

VI din Pidal. — 5 Can. 6, |. — e Mateiu XVIII. —? loan XX, 22, 23, 

“ 4
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$. 64. Cine este subiectul pocăinţei ? 

Subiectul pocăinței este fiecare creştin, căci zice Domnul : 
«pe celace vine cătră mine, nu-l voiu scoate afară»:8 de aceea 
sa rânduit încă în canoanele apostolești:? «că episcopul sau 
presbiterul să se depună, carele nu primeşte pe celce se în- 
toarce dela păcat, ci-l lapădă, pentrucă mâhneşte pe Christos 
carele a zis: «că bucurie se face în cer pentru un păcătos, ca- 
rele se pocăeşte». lar părinții sinodului din Laodicea au ho- 
tărit: «ca ceice au păcătuit în feluri.de greșele, şi petrec în ru- 
găciunea mărturisirei și a pocăinţei, şi fac desăvârşit. întoarcere 
dela răutăți, unora ca acestora să li-se dee după măsura gre- 
şelei vreme de pocăință, și apoi să se aducă la împărtăşire 
pentru îndurările și bunătatea lui Dumnezeu, 

De aci învederat urmează, că subiectul pocăinţei este fie- 
care creștin, iar deslegarea se dă numai în urma ispovedaniei 
păcatelor, şi că păcatele fără ispovedanie nu se pot iertă, și cari 
ar face altcum, aceia ar vătămă sințenia misterului acestuia. 

Creștinii de partea bărbătească sunt datori a se ispovădui 
dela al 14-lea an, iar femeile dela al 12-lea; aşișderea în tot 
anul câte odată dator este a se ispovădui fiecare arhiereu, preot, 
diacon şi monah: în postul mare, sau în cele șepte săptămâni 
dela Paşti până la Rusalii. | 

Ş$. 65. Cine este ministrul pocăinței ? 
Ministrul pocăinței este presbiterul hirotesit spre acest 

sfârşit de cătră episcopul locului şi provăzut cu gramata arhie- 
rească, care s'a obicinuit a se chemă «duhovnic». EI se poate 
lipsi de darul duhovniciei, dacă cade în vre-un păcat: adecă, 
când ar cuteza a cere bani sau alt oareșicare lucru pentru des- 
legare de păcat. ' 

Ş. 66. Cine poate deslegă pe cel legat? 
Toate canoanele rânduesc întro armonie, că numai acela, 

lie arhiereu, fie duhovnic, poate deslegă pe cel legat, carele l-a 
şi legat; va să zică: care arhiereu, sau duhovnic a dictat creșşti- 

8 loan VI, 37. — ? Can. 52, apost. — Luca XV,:7. — 10 Can. 2 din 
Sardic. — :1 Cap 321 în Pravila mare. — 1 Sub-îusemn,. can. 39 apost. în 
"Pidalion. — % Canon. 23, VI. —
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nului epitimia, acelaş îl poate şi deslegă dela aceea, afară numai, 
dacă episcopul sau duhovnicul a murit, atunci următorilor lor 
canonici li-se cuvine dreptul de deslegare.:+ Ă 

Creştinul, carele a devenit sub epitimia duhovnicului sau 
episcopului său, mare cuvânt a cere. dela mitropolit deslegare, 

pentrucă un asemenea drept nu i-se cuvine mitropolitului după 

canonul 32 apostolesc, prin urmare mitropolitul în măsură egală 

cu episcopul posede puterea legărei şi a deslegărei.'s 

Mai departe dacă vre-un preot, ori diacon, ori vreun alt 
cleric căzând sub epitimia episcopului său, ar nizui la episcopul 
învecinat pentru deslegare, episcopul acesta nu poate deslegă 

epitimia, ce sa dictat clericului străin dela episcopul său, ci 

trebue să-l îndrepte la ascultare cătră episcopul său; iar făcând 
altcum, face fratelui său episcop ocară, şi pe sine vinovat îna- 

intea sinodului episcopesc.** 

Tăierea VI. - 
Despre misterul preoţiei. 

Ş. 67. Ce mister este preoția ? 

Preoţia este misterul legei cei noue, în care prin punerea 
mânilor şi prin rugăciuni arhiereşti se dă nevăzut celui ce se 
sfințește, darul Duhului sfânt, spre a săvârşi slujba altarului, a 
misteriilor, și spre luminarea poporului după învăţăturile dum- 
nezeeşti ale lui Christos. 

$. 68. Poate-se repeți acest mister? 

Misterul preoţiei nu se poate repeţi, căci canoanele lă- 

murit hotărăsc: «că, dacă vre-un episcop, ori presbiter, ori diacon 
ar primi a doua hirotonie dela oarecine, să se depună şi el, şi 

celce l-a hirotonit, afară numai de sar dovedi, că dela eretici 
are hirotonia, căci ceice dela unii ca aceștia sunt botezați, sau 
hirotoniți, nu se socotesc nici de credincioși, nici de clerici»,17 

1: Canon. 32 apos..— *5 Tâlcul și sub-însemn. can. 32 apost. în Pidal. 

— 15 Can. 13 din Sardicea. — *? Can. 68 apost. Can. 8,1. -- Can.7,ll. 
4*
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Ş. 69. Ce se cere spre validitatea acestui mister? 

Spre validitatea acestui mister se cere: 1. ca sfinţirea unui 
episcop să se -săvârşească prin trei, sau cel puţin prin doi 
episcopi, afară numai, dacă din cauza unor goane nu Sar puteă 
înfăţişă trei sau doi episcopi, atunci prin unicul metropolit sau 
alt «episcop se poate săvârși sfinţirea noului episcop; 2. că 
metropolitul cu doi episcopi sufragani are a efectui sfinţirea 
nou alesului episcop;* 3. că sfințirea diaconului şi a. presbite- 
rului are a se săvârşi prin episcopul concernent;2 4. că la o 
liturgie să se sfințească numai un presbiter şi un diacon, iar 
cetitorii şi ipodiaconii se socotesc-ca nişte mădulări nedeplinite 
ale preoţiei; 5. că sfinţirea de-episcop, presbiter și de diacon 
„să nu se facă la liturgia mai nainte sfinţită, ci la cea a sfân- 

tului Chrisostom sau a sf. Basiliu.2 

Mai vine de a se observă: că dacă din întâmplare va ră- 
mâneă într'o. provință metropolitană numai un episcop cu me- 
tropolitul, şi acest episcop chemat fiind la sinod nu sar înfăţişă 
nici în persoană, nici ar trimite în scris votul său, spre alegerea 
şi hirotonirea noului episcop, atunci metropolitului i se cuvine 
dreptul de a chemă pe episcopii din învecinata metropolie spre 
a îace alegerea şi hirotonirea noului episcop, și această hiro- 
tonie este validă, precum şi atunci, când episcopii. din mitro- 
polia vecină s'ar adună în sinod spre alegerea şi hirotonirea 
învecinatului mitropolit, lenevindu-se unul sau doi episcopi, cari 
mai sustau în acea metropolie, spre reîntregirea scaunului me- 
tropoliei lor. 

În fine, fiindcă lucrarea sfinţitoare, ce arhiereul săvârșește 
la înaintarea îeţelor alese și destinate pentru vre-o treaptă a 
preoţiei, se zice în canoane şi în tipicul bisericesc «<hirotonie» 
şi «hirotesie»>: pentru aceea este indigitat a expune aci înțe- 
lesul acestor cuvinte după etimologia lor şi limbajul biseri- 
cesc. Deci |. <hirotonia» după significaţiunea etimologică. în-.- 

1 Can. 1 apost. şi Simionia lui în Pid. — Can. 4, 1. — Can. 3, VII. 
— Can. 19 Antioc. — Can. 13 și 58 Cartag. — 12 Can. 34 apost, — Can. 
6, |. — Can, 2, Il. — 2 Can.2 și 34 apost. — 2: Sub-însemu. Can. 68 
apost. în Pid. — 2 Sub-ins, Can. 49 din Laod. în Pid. — 2 Simi. Can. 
ap. în pid, — Can. 6 din Sard.
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semnează votizarea cu ridicarea de mână la alegeri de benefi- 
ciați bisericeşti; It. hirotonia însemnează în limbajul bisericesc 
lucrarea sfinţitoare a arhiereului la înaintarea cuiva la o treaptă 
sacramentală bisericească, pentrucă precum alegerile persoanelor 
bisericeşti ie săvârşiau alegătorii prin hirotonie, adecă prin ri- 
dicarea de mâni, așa și arhiereul săvârşeşte hirotonirea -adecă . 

„lucrarea sa sfințitoare sacramentală prin ridicarea şi punerea de 
mână asupra capului celui. ce se înaintează în o treaptă preo- 
țească;* III. <hirotesia» însemnează tractarea cu. punerea de 
mână, şi fiindcă lucrarea arhiereului la înaintarea cuiva în o 
treaptă dignitară bisericească se săvârşeşte -prin punerea mânei 

arhiereşti pe capul respectivului, pentru aceea tructarea aceasta 

arhierească prin punerea de mână asupra capului respectivului 

dignitar se zice în limbajul bisericesc «hirotesie».* - 

7 Tăierea VII. 

Despre misterul căsătoriei. 

Ș. 70. Ce mister este căsătoria ? 

Căsătoria este. misterul legei cei noue, în care. întru în- 
chipuirea spirituală a lui Christos cu biserica se binecuvântă 
legătura însoţirei pentru toată vieaţa a unei persoane bărbătești 
şi femeieşti înaintea preotului și a publicului, şi după depusa 
apromisiune solemnă în biserică din partea fețelor respective 
despre dragostea împrumutată până la moarte, preotul face ru- 
găciunile prescrise pentru susținerea acelei apromisiuni a înso- 
țirei, şi a urmărei ei; ceeace este naşterea şi creșterea copiilor. 

Ş. 71. Validitatea căsătoriei. 

“Validitatea căsătoriei atârnă dela observarea prescriselor 

bisericești și civile, care sunt astfel de momentoase, încât ne- 

observându-se acelea, căsătoria este invalidă şi ilegală, şi trag 

după sine şi nimicirea căsătoriei. Prescrisele bisericei se refer 

la partea sacramentală a căsătoriei, iar cele civile la cea civilă 

şi stau în armonie între sine, înaintând aceste interesul social 

21 Vezi can. 5 Laodie. și tâlc. lui în Pid. și Beveregiu. — % Vezi tâlc. 
lui Zonora la 1 Can. apost. — 2 Tâlc, şi a 2 sub-însemn. a can. 2 apost, în 

Pidal. -
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al statului, iar acelea susținând sfințenia misterului; de unde 
urmează, că aceste prescrise bisericeşti şi civile sunt dătătoare 
de măsură deopotrivă pentru jurisdicțiunile bisericeşti şi civile 
în prejudecarea validităţei sau a invalidităţei vre-unei căsătorii, 
care sa făcut substratul judecătoriei. 

Ş. 72. Despre impedimentele căsătoriei. 
Impedimentele căsătoriei pot fi naturale şi pozitive; acelea 

provin din firea căsătoriei, iar aceste din legi pozitive. Și fiindcă 
legile pozitive privitoare la misterul căsătoriei pot fi dumneze- 
eşti și omenești, pentru aceea zicem, că împedecările dumne- 
zeeşti de căsătorie sunt nestrămutavere, iar cele omeneşti pot 
îi şi strămutavere. 

Mai departe impedimentele se pot împărți în cele biseri- 
ceşti şi civile; apoi în private și publice, acestea se refer la 
folosul public, și se pun în lucrare şi peste voia părţilor, s. e. 
căsătoria clandestină se desface şi peste voia părţilor; iar acelea, 
adecă private, privesc numai interesul singuratic al unei părţi, 
şi partea neîndreptăţită are drept a căută la judecătorie intere- 
Sul său s. e. greșeala în persoană, neputinţa trupească, frica, 
spaima, sila şi răpirea. | 

Impedimentele de căsătorie mai pot îi manifeste şi oculte, 
apoi precedente și subsecuente, despre care vom tractă mai jos 
cu privire la toate împrejurările lor. 

$. 73. Împărțirea obiectului matrimonial. 
Spre mai desăvârşită cunoaştere a- obiectului matrimonial 

vom tractă deosebit: |. despre logodnă; II. despre arvuna dela 
logodnă; III. despre zestre; IV. despre promulgări înainte de 
cununie; V. despre dispensaţii; VI. despre nun; VII. despre cu- 
nunie; VIII. despre căsătorii; IX. despre căsătorii necuvioase, 
nelegiuite, osândite şi oprite; X. despre împedecări împedecă- 
toare şi nimicitoare de căsătorie; XI. despre divorţ. . 

I. 
Despre logodnă. 

Ş. 74. Ce este logodna ? 
_ Logodna este acel act, prin care persoanele căsătorinde 

se declară înaintea preotului miresei, a părinţilor, sau a tutorilor,
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şi a rudeniilor lor pentru de a se luă în căsătorie. Declarațiunea 
aceasta se poate face în scris, sau prin viu graiu.! 

Ş. 75. Ce se cere spre validitatea logodnei? 

Spre validitatea logodnei se cere: 
1. ca să se facă cu învoirea liberă a celor logodiţi, cu con- 

senzul părinților sau al tutorilor, şi să se facă aieve, dar nu pre 
ascuns; 

2. ca preotul miresei să funcţioneze la logodnă; 
= 3. ca logodiţii reciproc să-și dee inelele, şi să facă obici- 

nuita sărutare, 

Astfel de logodnă este validă, și are valoarea căsătoriei in- 
tenţionate, şi parohul nevestei are să petreacă actul logodnei 
cu însemnarea fețelor de faţă în protocoiul logodnelor, .care 
protocol întocmai trebue să existe la toate parohiele, ca și pro- 
tocolul cununaţilor; de aceea dacă clericului astfel logodit îi 
va muri logodnica, nu i se.iartă a se logodi cu alta, dacă va 
apoi să se preoțească, căci se socoteşte de al doilea căsătorit, 
și nu se poate înaintă la preoție.? lar mirenii se opresc a luă 
pe vara, sau pe altă persoană rudită cu logodnicele lor răpo- 
sate până în gradurile oprite de consanguinitate. Din contră 
lcgodnele, care nu se fac în sus amintitul chip, nu se socotesc 
de legale şi valide, ci se privesc numai ca niște simple plăceri, 

prin urmare nu trag după sine nici urmările logodnelor legale. 

Ș. 76. Continuare |. 

Forma consensului părinţilor și al tutorilor pentru logodna 
fiilor, a ficelor şi .a celor de șub curatelă nu este prescrisă în 
canoane; ci după praxa previgentă este destul, dacă părinţii, 
sau tutorii cunosc pe persoana aceea, pe carea fiiul lor va să 

și-o iee de soție, sau după carea fica lor va să se mărite. Din 
unele indigităţii de lege din dreptul roman se poate urmări, că 
consensul tăcut al părinţilor și al tutorilor este de ajuns la mă- 
ritatul ficei lor, însă la însuratul fiului se cere un consens expres. 
lar după doctrina lui Mateiu Blastariu consensul este valid fără 

1 Harmenopul Libr. IV. Tit. 1. pag. 467. Editio Haimbach în Lipscă » 

1861. — 2 Vezi pag. 487 în Pid. — * Harmenop. Libr. IV, tit. |. $. 3—6. —
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deosebirea feţelor sexului, când nici tatăl, nici aceia, sub a căror 
curatele nupturienţii se află, nau arătat nici o împotrivire la 
logodnă, şi așa consensul părinţilor şi al tutorilor nu se poate 
revocă după nunta săvârșită. . 

Sunt întâmplări, când spre validitatea logodnei nu se cere 
consensul părințesc sau curatoral, și adecă: 

1, când tatăl sau curatorul se află în sclăvie, sau în prin: 
soare; 2. dacă este neghiob şi smintit la minte. După praxa 
bisericei luată din dreptul roman la asemenea întâmplări are 
să deă moșul respectiv consens, sau jurisdicţiunea civilă, sau 
şi rudele cele mai de aproape; 3. dacă partea bărbătească are 
propria sa avere agonisită prin osteneala sa, iar partea femeiască 
dacă este maioreană, şi posede avere proprie. 

În privinţa consensului maicelor la logodna fiilor şi a îi- 
celor lor observăm, că maicelor li se cuvine aceeaș influință 
la logodna fiilor şi a ficelor, care se cuvine şi taţilor, că 1. po- 
runca a V-a a decalogului îndatorează pe fii și fiice să cin- 
stească pe taţii lor ca și pe maicele lor; 2. canonul! prescrie: 
«că fetele, care au urmat amorezilor lor fără consensul tatălui, 
curvesc, însă împăcându-se născătorii (tatăl. şi mama) se pare 
că lucrul a luat vindecare.» | 

Când este disparitatea de păreri între tată şi mamă, față 
cu căsătoria fiilor ori îicelor lor, atunci părerea tatălui învinge. 

În fine despre curatori observăm: că ei exercitează dreptul 
părinţilor față cu cei ce le sunt lor încredinţaţi; prin urmare şi 
cei de sub curatelă datori sunt cătră curatorii lor cu aceeaş 
ascultare şi cinstire ca şi cătră părinţii lor.5 

Ş. 77. Continuare II. 

Consensul părinţilor la căsătoria fiilor şi ficelor lor este în ” 
biserică de mare valoare, căci neascultarea de părinți se soco- 

1 Can. 38, al S. Basiliu. — În Canoane se face deosebire între tu- 
tori şi curatori; celor impuberi se dau tutori, iar celor minoreni curatori. 
Impubesi se zic cei mai tineri de 14 ani, iar copilele mai jos de 12 ani. 
Minoreni se zic cei mai jos de 25 ani. Oamenii bătrâni de 70 de ani nu 
pot îi tutori nici curatori, dar nici cei mai tineri de 25 de ani. La punerea 
tutorilor şi curatorilor se prepun bărbaţii femeilor, și numai maicelor şi 
bunelor li-se iartă curatela asupra minorenilor. Blast. Cap. XXIII, lit. E. — 
Nov. Lust, 123, libr. Il. tit. 1. Cap. XII.
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tește de călcarea poruncei a cincea dumnezeeșşti, şi după S. Ba- 
siliu“ de curvie, şi cei neascultători sunt vinovați până când 
părinţii lor nu-și vor da consensul la căsătorie, căci zice ca- 
nonul:7 «că contractele celor ce sunt sub stăpânire m'au valoare.» 
Şi numai atunci se iartă fiilor şi ficelor a se luă peste voia 
părinţilor, când se dovedeşte înaintea jurisdicțiunii bisericești 
şi politice, că părinţii sau „curatorii arată o tendință greșită şi 
mârșavă. Însă nici părinții nici curatorii nu pot sili pe tineri la 
O căsătorie, care lor nu le place. La astfel de cazuri tinerii 
își pot luă refugiu la diregătoria bisericească şi politică, şi a 
cere scutinţă în contra tendinței greşite a părinţilor şi a cura- 
torilor. La toată întâmplarea bun şi cuviincios lucru este, când 
căsătoria tinerilor se face cu consensul părinţilor şi al curato- 
rilor, şi încă şi cu consensul binefăcătorilor, căci tinerii altcun 
făcând, pot pierde ereditatea lors şi zestrea, arătând nemulţă- 
mire pentru binefaceri. 

„_Ş. 78. Continuare III. a 

Spre validitatea logodnei se mai cere: 
1. abilitatea logodiţilor spre încheierea logodnei, va să 

zică: ca feţele logodite să fie maiorene, cu mintea întreagă, 
libere și ajunse la vârsta prescrisă prin legea bisericească şi 
civilă, căci neghiobii, şi smintiţii la minte sunt inabili a încheia 
logodna; . | 

2. observarea formei legale, va să zică: prezența amându- 
ror fețelor logodinde, şi dechiararea învoirii lor la căsătoria vii- 
toare în auzul parohului miresei şi al naşilor; pentru aceea 
tăcerea simplă nu se poate luă de învoire, nici se poate pre- 
supune că cineva ar voi a dechiară învoirea sa la căsătorie prin 
simpla tăcere; numai surzii şi muţii pot descoperi la logodnă 
învoirea lor prin semne externe; - 

3. schimbarea inelelor şi sărutarea reciprocă, precum ŞI 
otărirea zeztrei, ceeace are a se face în scris ; 

4. Incă şi în cazuri extraordinari are a se observă forma 
legală a logodnei, ca să fie validă; astfel de cazuri extraordinari 
6 Can, 40 şi 44, S. Bas. — 7 Tale. Can. 22.al $, Bas. — % După 
drept. roman părinții pot lipsi de ereditate pe fii şi fiicele sale pentru neas- 
cultare, și atunci le compete lor numai o terțialitate din erezire. - * For- 
mularul cărţii de zestre vezi în Pidal. 499. —
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sunt acele logodne, cari se fac prin împuterniciți, când adecă 
în locul vre-unei fețe din cele logodinde se designează un îm- 
puternicit, carele deplineşte locul feței absente. Un împuternicit 

numai atunci va puteă deplini legalminte locul feței absente, 
când va îi autorizat în scris din partea aceleiaș feţe absente, 
şi în împuternicire va fi. expus numele feței, cu care să facă 

logodna, şi partea prezentă se va învoi în încheierea logodnei 
cu împuternicitul feţei absente. Astfel de împuternicire “şi pierde 
validitatea, dacă împuternicitul a murit înainte de logodnă; 
aşişderea împuternicirea este invalidă, dacă substituitorul şi-a 
schimbat cugetul înainte de logodnă, și despre aceasta ma putut 
înştiință pe împuternicitul său, deși acesta ar fi şi săvârşit 
întraceea logodna. 

Ş. 79. Ce prescrie tipicul bisericesc pentru logodnă? 

Tipicul bisericesc prescrie pentru logodnă, că.aceea are 
a se face în biserică după finirea liturgiei, și a se pregăti tetra- 
podul în mijlocul bisericei, punându-se pe dânsul sânta cruce, şi 

luminări cu lumini aprinse, și cei logodinzi vin înaintea tetrapodului, 
şi luând preotul inelele lor le pune pe evangelie, iar naşilor le dă 

făclii aprinse cari stau după cei logodiţi. Preotul apoi după acestea 
cetește rugăciunile prescrise şi urmează cu logodiții după tipic. 

Mai departe tipicul prescrie și aceea, că după logodna săvâr- 

şită se poate face şi cununia, înțelegându-se de sine, dacă cele trei 
promulgări au preces în trei Dumineci sau Sărbători. Iară dacă vor 
fi trecut trei sau mai multe săptămâni dela logodnă, și logodiţii 
vor vreă să se cunune, atunci trebue să meargă ei la biserică, să 
asculte sfânta liturgie, şi să se cuminece, și apoi pot să se cunune.10 

$. 80. Până când ține validitatea logodnei? 

La aceasta răspundem, că celce s'a logodit cu mireasa, şi n'a 
prefipt timpul cununiei, este dator a se cunună în restimp de doi 
ani, dacă se află într'un loc cu mireasa iar de este într'alt loc, atunci 

în restimp de trei ani are a se ciinună. Însă dacă vre-o cauză bine- 

cuvântată ar îi în mijloc, atunci timpul cununiei se poate amână și 
peste patru ani.!! Iară celce ar răpi logodnica altuia, este dator a o 
întoarce logodnicului, de ar fi răpită și pătimit silă dela răpitorul. 

10 Vezi despre aceasta mai pelarg în Evhologion. — “1 Vezi pag. 496 în Pid.
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Logodna este invalidă: 
1. când consensul s'a făcut cu silă i frică. Sila nu se re- 

duce numai la putere fizică, ci la orişicare mijloace, prin care 
libertatea individuală se vatămă; i 

2. când logodna sa făcut din greşeală sau din înşelăciune 
nu cu acea îaţă, cu care ar fi trebuit să se facă. Greșeala în 
persoană se zice atunci, când cineva a gândit să facă logodna 
cu acea persoană, cu care va să pășească la căsătorie, însă el 

sa logodit cu alta; iar înşelăciune se zice atunci, când cineva 
seduce pe a persoană cu apromisiuni false, cui strămutarea nu- 

melui, cu descrierea falsă a stărei sale, sau cu tăinuirea împre- 
jurărilor sale personale şi materiale. Greşeala în persoană și 
înşelăciunea, ca să poată invalidă logodna, trebue să fie pre- 

mers logodnei, şi să se îi descoperit după aceea; 

3. când sa făcut pe ascuns prin vre-un preot străin; 

4. când una dintre ieţele logodite este eretică; 

5. când mirele sau mireasa va să îmbrăţișeze tagma mo- 
nahală; 

6. când mirele sau mireasa cade în epilepsie, însă atunci 
partea sănătoasă are a aşteptă trei ani, şi numai „după acest 

timp se declară logodna invalidă;* 

7. când fețele logodite sunt nevârstnice; 

8. când se dovedeşte, că mireasa este îngrecată nu de 

mirele său. 

II. - 

Despre arvuna la logodnă.:* 
Ş. 82. Ce este arvuna la logodnă? 

Arvuna la logodnă este darul acela, ce mirele sau părinţii 
lui îl fac miresei şi ce mireasa sau părinţii ei îl fac mirelui la 
logodnă. Darul acesta poate să constee din monete, prețioase, 
vestminte şi inele.:+ 

» 42 Pravila, cap 178. — 15 Harmenopul Libr. 1V., tit. II. — 2 Cuvântul 
<arvună» vine dela grecescul «agoadov», latinește: Arrha, un dar, ce se. 
dă celor logodiţi ca un semn pentru logodirea lor.
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$. 83. Urmările arvunei dela logodnă. 

- Urmările arvunei dela logodnă sunt: 

1. când. o parte a logodiţilor ar vrea să zădărnicească lo- 
godna, atunci cealaltă își reţine arvuna dela logodnă ca un 
obiect de despăgubire; 

2. când oricare parte dintre logodiţi ar muri înainte de 
căsătorie, atunci partea cea rămasă în. vieaţă primeşte arvuna 
de logodnă îndărăt, ce a dat părţii răposate; 

3. când un tată, carele a dat fiicei sale arvuna de logodnă, 
ar muii înainte de cununia fiicei sale, şi apoi curatorul ei ar 
vreă să nimicească logodna, atunci logodna are a rămâneă în 
valoare, căci curatorul nu poate nimici aceea, ce un tată a aflat 
cu cale pentru fiica sa; 

4. când feţele logodite numai după săvârşirea logodnei 
lor au înţeles, că sunt de diverse religii, și din cauza aceasta 
vreau desfacerea logodnei lor, atunci mirele îşi pierde arvuna 
de logodnă, ce a dat miresei, iar mireasa întoarce mirelui în- 
doit arvuna, afară dacă este nevârstnică, şi atunci numai simplu 
are să restitue arvuna; 

5. când tatăl sau muma pentru fiica, sau moșul pentru ne- 
poata sa au primit dela mirele sau dela părinţii acestuia arvuna 
de logodnă, și apoi mar da consensul lor la săvârşirea cunu- 
niei, şi din cauza aceasta sar desface logodna, atunci îndoit au 
ei să întoarcă arvuna de logodnă, afară dacă căsătoria sar fi 
zădărnicit sau împedecat din. oareşicare cauze. fundate, căci 
atunci numai simplu dau îndărăt arvuna; 

6. când feţele făcând logodna şi arvuna de logodnă au 
știut, că ele se pot însoţi valid, căci nu le stă lor în cale nici 
legea bisericească nici politică, dar mireasa repăşeşte dela că- 
sătorie pentru oareșicare purtare a mirelui, ce pe ea oa vă- 
tămat, sau pentru niște împrejurări ale mirelui, pe care ea mai 
târziu le-a cunoscut, atunci ea restitue simplu arvuna, precum 
“şi mirele fostei sale mirese; 

7. în fine reciproc se restitue arvuna de logodnă și atunci, 
când una, sau amândouă îeţele logodite repăşesc dela logodnă 

- cu cuget, de a petrece în vieaţă singuratică.



III. 

Despre zestre. 

$. 84. Ce este zestrea, şi ce urmări are? 

”—Zestre este acea avere, pe care o duce muierea la bărbat 
spre înlesnirea greutăților casnice, şi rămâne proprietatea băr- 
batului, până când durează căsătoria. 

Insă ca zestrea, care o a dus muierea spre înmulțirea 
averei bărbatului_său, să poată aveă însuşirea unei amelioraţii 
a averii obşteşti, se cere, ca ea să dechiare: zestrea sa întreagă, 
sau în parte de o ameliorațiune pentru averea bărbatului, deși 
după praxa judecătorească zestrea muierii se priveşte ca o do- 
nație la averea bărbatului. 

Ş. 85. Ce poate fi substratul zestrei ? 

Substratul zestrei poate să fie orice lucru de preţ, prin 
care se înmulțeste averea bărbatului, s. e. bani, bunuri nemișcă- 
toare și preţioase. a 

Dacă muierea predă bărbatului întreagă zestrea sa cu da- 
torii pasive, ce zac pre aceea, atunci datoriile au de a se trage 
din” zestre. 

Ş. 86. Cum să se urmeze cu zestrea ? 

Cu zestrea este de a se urmă astfel, ca pentru evitarea 
oricărei neplăceri posibile, să se facă un instrument în scris 
înaintea judecătoriei civile; aşa s. e. dacă zestrea se dă în vite, 
sau în victuale, sau în alte lucruri, care se deteriorează prin în- 

- trebuinţare, atunci este consult, ca astfel de lucruri să se pre- 
țuiască, şi preţul lor să se petreacă în “acel instrument atât spre 

siguranţa unei cât și a celeialalte părţi.!s 

IV. 

Despre cele trei promulgări înainte de cununie. 

Ş. 87. Despre originea promulgărilor. 

Incă din timpii cei primitivi ai cristianismului avem dovezi 
din scrierile sfinţilor părinți, că cristianii, ceice vreau să se în- 

15 Vezi Pravila cap 265,
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soțească, se prezentau la episcop, şi-i împărtășau cugetul lor 
pentru căsătorie. Episcopul făceă numai decât cercetări asupra 
tinerilor căsătorinzi, şi aflând cugetul lor bun și cuviincios, le 
dedeă consens şi binecuvântare, precum sfântul Ignatiu din se- 
colul al doiiea scrie despre aceasta cătră consoțul său Policarp 
episcopul Smirnei zicându-i: «se cade, ca mirele şi mireasa să 
se cunune după consensul episcopului, ca astfel toate să se facă 
spre mărirea lui Dumnezeu.' 

Acest obiceiu sa întrodus -la creştini din aceea cauză, ca 
căsătoriile să nu se facă cu graba şi pripire, ci cu pregândire. 
De aceea Tertulian cu finea secolului al doilea mai lămurit ade- 
verează despre cele ce au scris Ignatiu despre căsătorinzi, când 
expune: «feţele, care voiesc a se luă în căsătorie, după ce la 
aceea s'au învoit părinţii, şi mai marii lor, mergeau la episcop 
şi-i descopereau cugetul lor, iar episcopul cercetă cu consiliul 
bătrânilor (presbiterilor) după starea şi purtarea feţelor, şi dacă 
nimic de prepus nu sa găsit în privinţa cugetului lor, atunci 
își dedeă el consensul și binecuvântarea sa." 

După logodnă cristianii amânau pe un timp cununia, ca 
tinerii să aibă ocaziunea a se cunoaşte mai deaproape, şi a se 
pregăti cu rugăciuni pentru primirea misterului căsătoriei, şi astfel 
să se deosebească de păgâni și jidovi, cari după logodnă numai 
decât se cununau.:* Mai departe învaţă Sfântul Crisostom: «că 
numai decât la început trebue să se dee tinerilor căsătorinzi în- 
vățătura trebuincioasă spre căsătorie, şi să se cheme preotul, şi 
căsătoria intenționată să se întărească cu rugăciuni și binecuvân- 
tare, ca prin aceste atât dragostea mirelui, cât și îecioria miresei - 
să se mărească.»:» Binecuvântarea preoțească nu sa negligat 
nici când, ci s'a cerut cu astiel de stricteţă, încât sfințenia căsă- 
toriei eră condiţionată dela binecuvântarea preotului; de aceea 
zice Sfântul Basiliu: «că căsătoria este o legătură, care prin 
preot se face.» În aceste scrieri ale sfinţilor părinţi, ca să nu 
amintim şi cele ce s'au făcut în privința promulgărilor înainte 
de cununie prin legislaţiunea împăraţilor bizantini, aflăm noi   

15 Epist. lui Ignatiu cătră Policarp, Cap V. Heinecius, ll. Theil. pag. 246. 
:1 Tertulian de monog. Cap ÎI. — Heinecius, III, Theil, pag. 428. — 
13 Ciemens Alexan, Libr. II. Heinecius, Il. Theil, pag. 423. — 
1% Homilia 48 a lui Crisostom. -% Homilia 7 a Sfântului Basiliu.
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începutul promulgărilor celor trei «de astăzi, care se fac în bi- 
serică înainte de cununie prin parohul miresei, şi prin cel al mi- 
relui, dacă feţele căsătorinde sunt din două parohii. 

$.-88. Cunoștinfe necesarii despre promulgări. 

În privința celor trei promulgări este necesar a ști, că: 1. 
aceste promulgări au a se face în biserică la finea. sfintei li- 
turgii în auzul tuturor de față în trei Dumineci sau sărbători 
prin parohul miresei, iar dacă feţele căsătorinde nu sunt dintro 

parohie, atunci promulgările au a se face şi în parohia mirelui . 
prin parohul său, carele sste dator a încunoșştiință în scris despre 
săvârşirea celor trei promulgații din partea sa pe parohul mi- 
resei; 2. că dacă fețele sunt de diverse religii, promulgările au 

a se face în bisericele amânduror religii, și parohul mirelui are 
a înştiință în scris pe parohul miresei, că în biserica sa a să-- 
vârşit promulgările; 3. că preotul promulgător dator este să 
numească pe lângă fețele căsătorinde și pe părinţii lor şi con- 
diţiunea lor, provocând pe cei de faţă în biserică ca să-l încu- 
noştințeze pe el despre rudenia ce ar subversă între fețele că- 
sătorinde, sau și despre alte împrejurări, pe cari ei le socotesc 
de impedimente ale căsătoriei. 

$. 89. Despre valoarea promulgărilor. 

Valoarea promulgărilor se poate cunoaşte din convingerea 
canoniştilor, şi din ordinaţiunile stăpânirei politice, că acelea se 

referă la formele esenţiale ale căsătoriei, în urma cărora cu- 
nunia se priveşte de invalidă, dacă cele trei promulgări nau 
premers, şi se anulează, şi preotul cel ce a cutezat să cunune 

fără ' promulgări, se pedepseşte, căci se presupune, că nefă- 
cându-se promulgările, cununia s'a întâmplat clandestin.” 

V. 

Despre dispensaţiuni la căsătorii. 

$. 90. Ce este dispensațiunea la căsătorii? 

- Dispensaţiunea la căsătorii este ridicarea piedecei aceleia, 

care nu iartă necondiţionat căsătoria. Și fiindcă piedecile acestea 

n, 69 în condica obştească civilă austriacă,
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pot fi de natură bisericească, civilă și militară: pentru aceea pe- 
tenţii de dispensaţiune au să observe categoria dispensaţiunei, 
şi pentru dobândirea ei au să recurgă la jurisdicțiunea compe- 
tentă, în a căreia activitate cade deslegarea piedecei subversante. 

$. 91. Cine dă dispensațiunea deslegărei vre-unei piedeci bisericești ? 

Episcopul eparhial dă dispensaţiune spre deslegarea pie-: 
decei bisericești, căci: 1. episcopul are să facă toate acelea, 
câte se cuvin episcopiei sale şi satelor celor de sub dârisa;22 
2. căci episcopului i-sau încredințat sufletele cele scumpe ale 
creştinilor ;2* şi 3.. căci episcopul are plenitudinea potestăţei 
bisericeşti ca următor al apostolilor. 

$. 92. Cine dă dispensațiune în treburi civile şi militare ? 

Dispensaţiune în treburi civile dă stăpânirea civilă, iar. în 

cele militare, sau mai bine zicând, pentru fețele militare şi ţii- 
toare de miliție, are dreptul de dispensaţiune stăpânirea mili- 

tară. Valoarea dispensaţiunilor civile și militare este deopotrivă 
cu valoarea dispensațiunilor bisericești, de aceea negligarea do- 
bândirei dispensaţiunei civile sau militare trage după sine ni- 
micirea căsătoriei, şi pedepsirea preotului cununător. 

3. 93. Petenţii de dispensațiune cum au să întocmească peti- 
fiunea lor? 

Petenţii de dispensațiune - bisericească au să întocmească 
cătră episcopul lor petiţiunea astfel, încât dintrinsa să se poată 
cunoaşte în chip vrednic de crezut piedeca aceea canonică, 
pentru a cărei ridicare se roagă; apoi parohul are a se declară 
în scris despre adevărul celor cuprinse în petiţiune, și aşa 

obiectul a-l înaintă protopresbiterului respectiv, carele. apoi 
aşterne episcopului diecezan petițiunea cu acluzele ei, și cu a 
sa opiniune informativă. 

Petenţii de dispensaţiune civilă au să documenteze prin 

atestatul comunei politice locale petițiunea s. e. pentru dispen- 

saţia de nevârstnicie cu toate împrejurările, care-l silesc pe el 
încă ca pe un minorean la căsătorie; tot astfel au şi petenții 

pentru dispensaţiune militară să. documenteze petiţiunea lor cu 

toate datele, care arată lipsa lor neîncunjuraveră de a se căsători. 

2 Can. 34 apost. — 23 Can. 40 apost,



VI. 

Despre nun. 

Ş. 94. Ce este nunul? 

Nunul este acea față, care ca martor se întrebuințează la 
logodnă şi la cununie, și schimbă inelele tinerilor, şi prin 

aceasta se naşte între el și finii lui rudenia spirituală. 

$. 9%. Cum să fie nunul ? 

Nunul de regulă trebue să fie de religia noastră, deşi nu 
se pot exchide nici creştinii de altă religie, însă atunci la bo- 
tezarea pruncilor preotul sau cantorul bisericesc are a zice 
«Credeul» în locul nunului de altă religie. La toată întâmplarea 
nunul trebue să fie un bărbat cu renume bun, ca în caz de 
lipsă să poată suplini locul părinţilor finului său — Călugărul 

nu poate îi nun,2+ 
VII. 

Despre cununie. 

Ş. 96. Ce este cununia? 

Cununia este acel act solenel, când persoanele căsăto- 
rinde cu nunul şi alți oaspeţi se duc la biserică spre a jură 
dragoste împrumutată şi apromisiune, că ele până la moarte 
vor rămâneă în însoţire. fără privire la binele sau răul, ce în 
vieaţă le va puteă întimpină, şi preotul săvârşeşte peste ele ru- 
găciuni, şi le pofteşte binecuvântare dela Dumnezeu. 

$. 97. La ce împrejurări să fie preotul atent la cununie ? 

Preotul să fie atent la cununie: 1. nu numai la cele ier- 
tate, ci să considere și aceea, ce este onest;2 2. că făcutu-sa 

logodna pe. calea legii; 3. săvârșitu-sau promulgările cele trei 
în biserică; 4. că află-se vre-o rudenie sau altă piedecă între îe- 
țele cununânde, și dacă se află, procuratu-şi-au ele dispensa- 
țiune dela jurisdicţiunea respectivă?; 5. ca persoanele minorene, 

sau militare să fie produs licenţa de căsătorie dela jurisdicțiunea 
lor competentă, civilă şi militară. 

24 Vezi în Pidal, pag. 394. — *5 Blastar lit. B, Cap VIII. — 

! - „5
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Ş. 98. Despre cununia fețelor de două religii. 

La cununia feţelor de două religii preotul nostru trebue 
să fie cu zel și circumspecţiune, ca adecă, dacă mireasa este 
de religia noastră, atunci cununia 'să o facă preotul nostru pe 
baza _reciprocităței confesionale, procurându-și mai nainte cu- 
noștinţa despre săvârșirea celor trei promulgări în biserică din 
partea preotului mirelui, și dacă va află, că preotul mirelui 
pentru aceea n'a făcut promulgările, pentruca să împiedece cu- 
nunia feţelor prin preotul nostru, atunci dela martori să iee 
adeverinţă, și cununia să o săvârşească. 

Mai este şi alt expedient pentru cununia fețelor de două 
religii, când adecă cununia se săvârşeşte prin amândoi preoții, 
va să zică, în biserica mirelui prin preotul său, şi apoi în bi- 
serica miresei prin preotul ei. 

Invoirea părților cununânde în unul sau alt expedient 
pentru cununia lor este cu atât mâi necesară, cu cât mai lă- 
murit se ştie, că biserica noastră azistenței ' pasive a preotului 
de altă religie nu-i dă nici o valoare sacramentală, și nu o re- 

- cunoaşte de lucrare validă la cununie, prin urmare nici conse- 
cuențele ei nu le privește de valide. 

VIII. 

| Despre căsătorii. 

$. 99. Despre căsătoriile preoţilor. 

Instituţiunile bisericei noastre iartă preoților căsătoria, ceeace 
ei trebue să o facă fiind cetitori sau cântăreţi, însă nu şi dupăce 
au primit treapta ipodiaconală, diaconală și presbiterală.2% De 
aceea celibatul pentru preoţi totdeuna sa combătut, ori de câ- | 
teori a venit la vre-un sinod ecumenic sau local sul/ desbatere ; 27 + 

2 |. Canon al Neocesariei. — Can. 6 VI. — Can. 16, Cartag. Can. 
28 apost, 

21 Şi la. sinodul ecum. L. au vrut unii să întroducă celibatul, dar plu- 
ralitatea pertectă au fost în contra, şi cu deosebire Patnuţ episcopul Tibe- 
riei, carele a fost adorat pentru vieaţa sa contemplativă, a combătut celi- 
batul; şi înțelegând împăratul Constantin-cel- -mare, că episcopul Pafnuţ ca 
neînsurat combate celibatul, I-a: chemat la sine, şi l-a sărutat în ochiul ce 
i-s'a scobit pe timpul  goanelor lui Dioclețian. * Blastar lit. F, Cap. ll.
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așa sinodul ecumenic Vl= legiuește: «că de va voi vre-unul 
dintre aceia, cari vin cătră cliros, să se căsătorească pe lege, 

aceasta să o facă mai nainte de hirotonia lor în ipodiacon, 
diacon și presbiter, căci însurându-se ca presbiteri sau diaconi 
cad din treapta lor». De aci urmează, că diaconilor şi presbi- 
terilor văduvi nu li-se iartă a doua căsătorie după praxa veche 

„a bisericei bazată pe cuvintele apostolului Pavel, care scrie: 
„Presbiterul să fie bărbat al unei muieri»; unii vreau să tălmă- 

cească aceste cuvinte apostolești, ca şi cum acelea sar refere 
la poligamie, însă greșesc, căci praxa neîntreruptă bisericească 
dovedește contrarul.so 

$. 100. Despre a doua căsătorie a văduvilor. 

Instituţiunile bisericei noastre iartă văduvilor a doua că- 
sătorie, luând de punct de mânecare învățătura apostolului 
Pavel zicând: «că văduvele dacă vor rămâneă ca el, adecă 
necăsătorit, bine vor face, iar de nu se vor puteă conteni, mă- 
rite-se, căci mai bine este ca să se căsătorească, decât să arză». 
Şi sfinţii părinți iartă văduvilor a doua căsătorie cu acel adaus, 

„că aceea să nu se facă pe ascuns, ci puţin timp trecând în vă- 
-duvie, şi petrecând în rugăciuni și posturi, să li-se dee iertare 
spre împărtășire.= 

Ş. 101. Despre a doua căsătorie a văduvelor. 

| Apostolul învață: că muierea, de-i va muri bărbatul, liberă 

este de lege, adecă se poate mărită a douaoară.» Aşişderea și 
“Basiliu-cel-mare legiueşte: «că muierea, care în văduvie are 
stăpânirea sa, dacă se va mărită este nevinovată»; va să zică, 
că văduva neatârnată de părinți sau de alte rude, poate să se 
mărite după chibzuiala sa, iar dacă atârnă dela părinţi, sau dela 

alte rude, atunci numai cu consensul lor poate contrage a doua 
căsătorie. _ ” | 

După uzul observat în biserica noastră, care uz după sfântul 

Basiliu are puterea legei,ss văduva este datoare a petrece în vă- 

2% Can. 6, VI. — 2% 1. Trim, III. 2; şi Tit 1, 6. — 20. Vezi S-ii despre 
căsătoria presbiterilor şi diaconilor. — 31 1, Cor. Cap. VII, 8, 9. — * Can. 
1 din Laodicea. — Can. 4 al S. Basiliu, — 

33 Romani Cap. VII 3. , 
34 Can. 41 al S. Basiliu. — 35 Can. 87 al S. Basiliu, 
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duvie un an întreg; una pentru jalea după bărbat, alta pentru 
ținerea parastaselor, şi a treia, ca nu cumva să fie îngrecată 
de bărbatul său răposat, şi să nască, căci atunci după părerea 
medicilor, cari afirmă, că naşteri se pot întâmplă și în luna a 
unsprezecea, lesne sar puteă ridică întrebarea, că fătul dela care 

bărbat este? Se înțelege de sine că văduva dacă ar naște după 
câteva luni dela răposarea bărbatului său, poate să se mărite a 
douaoară şi mai nainte de trecerea unui an al văduviei. 

$. 102. Despre a treia și a patra nuntă. 

Văduvilor şi văduvelor le iartă biserica noastră a păşi la 

a treia și a patra nuntă pe lângă dispensaţie arhierească după 
canonul 4 al sfântului Basiliu, care zice «că este obiceiu a iertă 

a treia nuntă». Dacă preotul ar cuteză să lase pe cineva la a 
treia sau la a patra nuntă fără dispensaţie arhierească, atunci 
preotul acela cade sub grea responsabilitate, şi după împreju- 
rări se poate lipsi și de preoţie. 

După uzul bisericei noastre se dă văduvilor și - văduvelor 
voie la a treia şi a patra căsătorie, dacă sunt de patruzeci de 
ani, şi mau avut copii din căsătoriile lor de mai nainte; iar 
dacă vor îi având copii numai atunci se vor lăsă laa treia sau 
la a patra căsătorie, dacă vor fi de treizeci de ani; în fine celor 
peste patruzecişicinci de ani nu li-se iartă a păşi la a treia, sau 
la a patra căsătorie nici atunci, când din căsătoriile lor de mai 
nainte mar fi avut copii.37 

Ş. 103. Despre căsătoria celor rău bolnăviți. 

Biserica nu opreşte, iar statul iartă celor rău bolnăviţi 
contragerea căsătoriei din cauze vrednice de consideraţiune. 

Însă ca astfel de căsătorie să poată avea consecuențe legale, 
se cere: 1. ca medicul în urma oculatei să testifice, că bolnavul 

este cu minte întreagă; 2. ca să se observe formele esențiale 
prescrise pentru căsătorii din partea bisericească şi civilă. 
    

5 Blastar lit. F. Cap VIII, pag. 64 în Beveregiu. — 

31 Blastar lit. T. Cap VIII, pag. 64 — şi sub-însemn. Can. 3 din Neo- 

cesaria în Pidal. —
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$. 104. Despre muierea a cărei bărbat este în străinătate, sau 

în captivitatea inimicului patriei, şi va să se mărite. 

Muierea a cărei bărbat petrece în străinătate, şi se ocupă 

„acolo ca om de omenie cu negoțul sau profesiunea sa, și se ştie 

că trăeşte, mare voie a se mărită după alt bărbat; aşişderea muierea 

mare voie a se mărită după alt bărbat, când bărbatul ei legiuit ca 

patriot bun a căzut în captivitatea inimicului patriei; prin urmare 

muierea lăsată de bărbat fie pentru negoţul şi profesiunea sa, fie 

pentru captivitate atunci se poate însoți cu alt bărbat, când se va do- 

cumentă în chip vrednic de crezut moartea lui; altcum făcând mu- 

ierea comite păcatul preacurviei, şi căsătoria ei este nelegiuită.* 

lar când sar întâmplă, ca o femeie să se mărite după un 

bărbat, carele are legiuita sa muiere, însă el o a părăsit pe aceasta, 

fiind nevoită a petrece în străinătate mai îndelungat timp, și 

apoi întorcându-se, pretinde, ca bărbatul ei să o primească pe 

ea în însoţire, atunci bărbatul neavând cauză firmă pentru di 

vorţ de muierea sa legiuită, este dator a o primi îndărăt, i 

muierea a doua, carea după astfel de bărbat s'a măritat din 

neştiință capătă iertare, şi poate păși la altă căsătorie legiuită. 

Aşişderea dacă ostașul S'ar întoarce acasă din captivitate, şi ar 

găsi, că el sa socotit. de mort, şi muierea lui s'a măritat după 

altul, atunci de va voi, are drept a rechiemă pe muierea sa, şi 

aceasta ește datoare a se întoarce la bărbatul ei legiuit, iar băr- 

batului al doilea i se dă voie la altă căsătorie.*?. 

$. 105. Cari căsătorii se zic necuvioase, nelegiuite și oprite ? 

„Căsătorii necuvioase se zic cele ce. se fac cu rudenii și cu 

eretici, sau cele ce se fac numai decât după moartea bărbatului 

ori a muierii în timpul doiiului, şi mai nainte de finirea parasta- 

selor obicinuite în decurgerea de un an; nelegiuite sunt, când 

cineva "şi va luă de muiere pe cea de sub curatela sa; iar 

osândite se chiamă acele, când cineva seduce pe cea afierosită 

spre vieața monachală, şi o ia de muiere. 

Din doue cauze s'a constituit a se observă din partea unei 

văduve ca să nu se mărite pe timpul doliului, și adecă 1. ca nu 

cumva să fie îngrecată, și născând să se nască confuzia tatălui 

pruncului ; şi 2. pentru cinstirea, carea muierea trebue să o arete 

38 Can. 31 ai S. Basiliu. — 3* Can. 103, VI.
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cătră bărbatul său răposat, căci numai acea muiere se desleagă 
dela această îndatorire, al cărei bărbat a căzut în vre-o crimă 
publică, și aşa se poate mărită şi pe timpul doliului; altcum fă- 
când, pierde zestrele şi partea din averea bărbatului răposat. . 
Dacă muierea văduvă ar naște în luna a unsprezecea după 
moartea bărbatului, atunci i se socoteşte de scortațiune, şi pierde 
zestrele şi partea ce i-ar compete, din averea bărbatului ră- 
posat.** Și pentru un bărbat văduv ar fi căsătoria necuvioasă, 
când el aceea o ar face mai nainte de expirarea timpului doliului 
şi mai nainte de săvârșirea parastaselor obicinuite, căci și el este: 
dator a observă cinstirea cătră muierea sa ăposată. 

Celelalte sus amintite căsătorii se numesc în canoane ne- 
legiuite,*! şi clericul contrahând căsătorie nelegiuită se lipseşte 
de preoţie, și îi rămâne numai cinstea şederii între preoţi, şi 
căsătoria lui se desface, căci au hotărît Sfinţii Părinţi: «că nici 
un preot nu se poate bucură de căsătoria aceea, pentru care 

„sa lipsit de sfinţita lucrare>.: Așişderea dacă va luă cineva 
dintre creştini două surori, sau dacă muierea se va mărită după 
doi îraţi, atunci căsătoria este nelegiuită, şi se dechiară de nulă; 
și feţele respective dacă nu se supun hotărîrei bisericești nu se 
“primesc la pocăință. , Ă 

Părinţii sinodului ecumenic VI mai de aproape expunând 
căsătoriile nelegiuite şi osândite, au hotărît: «că cela ce se va 
împreună cu vara sa, sau tatăl și fiiul cu maica şi cu fica, sau 
doi frați cu două surori, acela cade sub canon de Șapte ani, şi 
căsătoria se nimiceşte».:+ 

Îndeobşte căsătoriile nelugiuite şi osândite trag după sine 
nimicirea căsătoriei, și în caz de renitenţa fețelor respective, ju- 
risdicţiunea bisericească cere azistența jurisdicțiunii politice spre 
„desfacerea unor asemenea căsătorii.t5 

$. 106. Continuare. 

Mai departe și acea căsătorie este nelegiuită şi osândită de bi- 
serică, când cineva s'ar logodi cu oarecare fecioară, şi mai nainte de 
a se cunună cu ea, ar fi stricat pe sora ei, şi o ar fi îngrecat, şi 
  

% Can. 3 VI. şi Blast, pag. 674. — 4 Can. 17 şi 18 SS. Apostoli, — 
% Can. 26, VI. — 4 23 şi 87 S. Basiliu, — 4 Can. 54. VI, — şi Can. 

17, 15, 16, 78 şi 19 S. Basiliu. — 45 Tâle. can. 19 apost. în Pidalion.
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apoi sar cunună cu logodnica sa, şi cumnata lui sar omori de 

ruşine ; atunci şi cei căsătoriţi, și toți, cari au ştiut despre această 

întâmplare, dar o au mistificat, pe zece ani se pun sub canon 

după asemănarea axiomei: «celce poate să oprească răul, şi nu 

l-a oprit, însuș este, carele a făcut răul»;* iară alt canon rân- 

dueşte: «că muierea, dacă se va mărită după doi fraţi, să se 

dee afară din biserică până la moarte, de nu va voi desfacerea 

unei asemenea căsătorii; însă de va apromite în oara morţii, 

că se căieşte “pentru acea căsătorie, și că sar lăsă de aceea, 

dacă va rămâneă în vieață, atunci să se împărtășească de dum- 

nezeeştile taine; iară de va muri bărbatul sau muierea fără a 

se desface de astfel de căsătorie nelegiuită și oprită, atunci se 

poate primi pocăința părţei rămase în vieață, dar cu anevoie, 

pentrucă prin moartea celeialalte părți căsătoria cestionată a 

încetat».* A 

Căsătorie necuvioasă se zice și aceea, când o văduvă de 

şesezeci de ani sar mărită după un bărbat mai tinăr, și astfel 

de muiere se. opreşte dela cuminecătură.“* 

Şi căsătoriile fețelor minorene sunt necuvioase; de aceea 

li-se opreşte lor a trăi laolaltă până când ajung la vârsta ma- 

iorenă, mai nainte însă de insoţirea lor, preotul nevestei are a 

le ceti rugăciunea binecuvântărei căsătoriei.” 

În fine căsătorie nelegiuită este şi aceea, carea se face cu 

vătămarea legilor civile și militare, şi trage după sine nimicirea 

căsătoriei, pedepsirea feţelor respective, şi a preotului cununător.** 

$. 107. Călugării şi călugărițele nu pot păși la căsătorie. 

Călugării şi călugărițele nu pot păși la căsătorie, căci au 

jurat. înaintea bisericei, că vor petrece. în mănăstire toată vieaţa 

ior; şi dacă oamenii contractele, care le fac între sine, datori 

sunt a le ţineă, cu cât mai mult călugării sunt datori a ţineă 

jurământul depus în faţa bisericei spre a petrece vieață singu- 

ratică la mănăstire; de aceea legiuește canonul“: «că de sar 

află călugări sau călugărițe cari ar păși la căsătorie, aceia să“ 

se afurisească, și căsătoria să se destacă. Episcopul locului poate 

45 Can, 25 din Ancira şi tâlcul lui în Pidal. — + Can. 2, al Neoce- 

sariei. — % Can. 24 S. Basil. — + Tâlcul lui Balsamon la Can. 38 al S$. 

Amţilohiu. — 5 Cân. 11 S. Timoteiu și tâlcul lui în Pidalion. — 5 Can. 16 VI.
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mitigă această pedeapsă după anularea căsătoriei, dacă partea 
vinovată va da semne îndestulitoare de pocăință. 

lar bărbaţii şi fecioarele, cari sau dus la mănăstire cu scop 
de a se călugări, și au părăsit mănăstirea din orice cauză, fără 
să îi primit tagma călugărească, — au voia de a se căsători.s 

$. 708. Căsătoria cu eretici şi jidovi este oprită. 

Căsătoria cu eretici şi jidovi este oprită, şi dacă s'a făcut, 
atunci partea creştină este datoare a boteză în legea creştină 
pe toţi copiii, şi a stărui, ca partea eretică sau jidovească să 
treacă la religia creştinească, căci altcum cade sub certări ca- 
nonice;5* pentrucă este recunoscut, că nu se cuvine creştinilor 
ca fiii lor să pășească la căsătorie cu fete de “eretici şi jidovi, 
şi după hotăririle canonice bărbatului creştin nu i-se iartă a luă 

sieşi de soție femeie eretică, nici femeiei creştine a se mărită 
după un bărbat eretic; și de sar întâmplă o asemenea însoţire, 
aceea se socoteşte de nelegiuită, şi se nimiceşte. 

lar. când două feţe eretice sau jidove s'au căsătorit, şi una 
ar trece la creștinism, iar ceealaltă ar rămâneă în erezul său, 
atunci căsătoria nu se desiace după cuvintele apostolului, carele 
a învăţat: că bărbatul necredincios se sfințește prin femeia 
credincioasă şi femeia necredincioasă se sfințeşte prin bărbatul 
credincios».56 

Ş. 109. Căsătoriile cu răpire încă se opresc. 

Feţele, cele ce s'au logodit, și în urmă faţa femeiască s'a 
răpit prin alt fecior, are a se da îndărăt celui ce sa logodit 
cu ea măcar de a fi pătimit și silă dela răpitor, dacă logod- 
nicul va să o primească de bunăvoie, iar peste voie nu se 
poate sili la aceea.57 ' 

Mai. departe ceice din răpire au femei, care au fost logo- 
dite cu alţii, nu se cuvine a se primi la pocăință până când nu 
se vor desface de cătră femeile cele răpite prin ei, Şi până când 

52 Tâlcul Can. 16, 1V. — ss Can. 19 din Gangra. — 5 Can. 14, IV. 
Tâlc. Can. 10 Laodic. — 55 Can. 72, VI. — 5 Cor. Cap VII, 14. — 

51 Can. Îl Ancira.
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aceste femei nu se vor întoarce la logodiţii lor.* lar dacă o 

fecioară Sa răpit, carea încă ma fost logodită cu nime, atunci 

ea se îndatoreşte a se întoarce la părinţii săi, şi în lipsa acestora 

la rudele sale. 

Biserica a rânduit, ca răpitorii dimpreună cu cei ce au ajutat 

la răpire să fie afară de rugăciune," iar preotul complice să fie 

depus, însă mireanul se supune pedepsei bisericeşti.*! | 

În fine răpirea, ce nu sa făcut cu sila şi în ascuns, se 

consideră de esculpabilă. 

$. 110. Despre căsătorii clandestine. 

Căsătoriile clandestine se numesc acele cununii, care se 

fac pe ascuns, fără logodnă, fără cele trei promulgațiuni, - şi 

" adeseori încă şi noaptea prin un preot sedus, sau mituit. Astiel 

de căsătorii sunt invalide, şi se nimicesc, feţele cu toţi com- 

plicii lor se pedepsesc, şi copiii născuţi din căsătoria clandestină 

se privesc de nelegiuiţi, până când părinţii lor nu vor încheiă 

între sine căsătorie legiuită și săvârșită cu observarea tuturor 

formelor prescrise pentru validitatea căsătoriei ; iar preotul, carele 

cutează a cunună clandestin, se pedepseşte aspru. 

IX. 

Despre impedimentele căsătoriilor. 

$. 111. Definițiunea acestor impedimente. 

Impediment se zice acea măsură, care oprește vreo lucrare, 

Prin urmare, impediment la căsătorie se zice acea măsură 

bisericească, sau civilă și militară, carea opreşte căsătoria, şi este 

sau împedecător, sau nimicitor de căsătorie. 

Impedimentul împedecător de căsătorie, este acea măsură, 

carea în urma legilor canonice, civile şi militare opreşte căsătoria, 

şi cea săvârşită o dechiară de neiertată, dară o lasă în valoare, 

însă pe feţele respective împreună cu complicii lor le pedep- 

sește pentru transpresiunea legilor sustătoare. Aşa s. e. impe- 

58 Can. 22 Sf. Bas, și tâlcul lui în Pidalion. — 5? Can. 30 apost. — 

e Can. 27, IV, — si Can. 92, VI.
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diment împedecător de căsătorie este: postul, neglesul celor 
trei vestiri,*> lipsa dechiarării sărbătoreşti şi minorenitatea. 

lar impedimentul nimicitor de căsătorie este acea măsură, 
carea în urma legilor canonice, civile şi militare nu numai oprește 
căsătoria, ci cea săvârşită o declară de invalidă, şi-o nimiceşte, 
precum este: răpirea, greşala în persoană, clandestinitatea, crima 
de maiestate, tagma monahală, consanguinitatea şi impotenţa. 

Ş. 772. Continuare. 

Comparându-se laolaltă impedimentele împedecătoare de 
căsătorie, aflăm, că acele sunt de trei categorii, şi adecă 1. care 
sub nici un cuvânt nu iartă validitatea căsătoriei săvârşite; în 
categoria aceasta cade: impotența trupească, tagma monahală, 
şi preoţia; 2. care pentru referinţa, ce este între persoanele că- 
sătorite, nu iartă validitatea căsătoriei încheiate, precum este: 
consanguinitatea; şi afinitatea până la gradurile oprite, renumele 
defăimat, şi disparitatea religiei; 3. care din cauza modului ilegal, 
cu care s'a făcut căsătoria, nu sufere durabilitatea căsătoriei, ci 
o nimiceşte, precum este: răpirea, înşelăciunea în persoană, 
clandestinitatea şi sclăvia. 

$. 113. Cari sunt impedimentele nimicitoare de căsătorie în bi- 
Serica noastră ? 

Impedimentele nimicitoare în biserica noastră sunt: 
1. consanguinitatea trupească şi afinitatea spirituală în gra- 

duri oprite;s: 
2. adulterul, va să zică, rumperea şi călcarea credinţei con- 

jugale ;s* | 
| 3. conjurarea în contra capului statului ;65 

4. curse primejdioase în contra vieţii muierii din partea 
Dărbatului, sau în contra vieţii bărbatului din partea muierii. 
Astiel de curse dacă și mau avut urmări faptice, totuş ajung de 

În S-ul 69 al Condicei civ. austr. neglesul vestirilor, şi al dechia- 
rărei sărbătoreşti este cauză nimicitoare de căsătorie. 

& Can. 53 şi 54, VI, — Can. 76, 78 şi 87 St. Basiliu. — și Cap 226 
în Pravila. 

4 Mateiu IX, 9. — Can. 87 trulan și Can. 9, 21 St. Basiliu. — 65 Bla- 
star Cap XIII, lit. A.
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motiv al divorţului, dacă ele se pot documentă, că au fost me- 

nite și îndreptate spre primejduirea vieţii muierei prin bărbatul 

său, sau a bărbatului prin muierea sa, căci celce face asemenea 

curse se socoteşte de ucigător.t _- 

5. pierderea şi uciderea fătului făcut cu propus, când adecă 

bărbatul dă muierei sale beuturi omoritoare de făt, sau când 

muierea pe ascuns beă beuturi omoritoare de fătul ei.“ 

6. deosebirea religionară, când adecă feţele ca necreștine 

Sau căsătorit, şi apoi una dintre ele a trecut la creștinism; la 

asemenea caz numai atunci are loc divorţul, când partea creştină 

“se înfestează de cătră partea necreştină în credinţa sa creştină; 

altcum căsătoria are să rămână în valoare după învățătura 

apostolului: s «se sfințește bărbatul necredincios prin femeia 

credincioasă, și se sfințește muierea necredincioasă prin băr- 

batul credincios» ; 

7. răpirea și apoi urmata căsătorie clandestină; 

8. ura nedumerită şi maltratarea neomenoasă; 0 - 

9. neputinţa trupească dovedită prin vieţuirea conjugală de 

trei ani; aci vine-de a se examină prin medic, că premers-a că- 

sătoriei neputinţa trupească, sau că a purces dintro boală grea 

după căsătorie ? căci numai la cazul dintâi dirimă căsătoria; 

10. starea monahală, adecă când călugărul sau călugărița 

rupând jurământul monahal, părăseşte cu perfidie mănăstirea 

și se căsătorește; 72 

11. învoirea împrumutată când adecă bărbatul sau muierea 

din evlavie voieşte să meargă la mănăstire spre a se călugări, 

şi partea ce rămâne în lume, se învoeşte în aceea; 

12. absentarea de cinci ani, şi necunoaşterea locului de 

ubicațiune a părței absente;"+ sau absentarea bărbatului în de- 

curgerea de trei ani, şi neîngrijirea lui pentru traiul vieţei mu- 

ierei sale; 7 

e Can. 91, VI. — şi Can. 8 Sf. Basiliu. — % Can. 91, VI. — şi Cap 

220 din Pravilă. — 6 1. Cor. Cap VII, 14 — şi Can. 72, VI. — % Can. 11 

Anciran. — 7% Cap 83 în Pravilă. — 1 Cap 217 în Pravilă. — 2 Can. 5 și 

16, VI. — și Can. 31 al Si. Nichifor. — *? Cap 119 în Pravilă. 

74 Can. 93, VI. — Can. 31 şi 36 Sf. Basiliu, — î5 Cap 232 în Pravilă. 

N
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13. mania, epilepsia, — vesania, insania, — dacă degeneră 
în turbare, şi a preces căsătoriei, și fața- epileptică a mistificat 
boala aceasta. lar dacă pe timpul vieţuirei conjugale după o 
boală grea a urmat epilepsia, atunci nu este motiv de divorţ, 
căci cei căsătoriţi sunt datori a purtă deopotrivă bunătăţile ca 
şi greutăţile sorții conjugale; 7 

14. osândirea bărbatului sau a muierei la robie pe mai 
mulți ani pentru vre-o faptă criminală; 7? 

15. înșelarea în persoană, când bărbatul nu află pe nevasta 
sa fată curată; 78 

16. gubăvia; însă bărbatul este dator să poarte grije pentru 
traiul vieţii .muierei sale gubave, de care s'a despărţit.?? 

Ş. 114. Care sunt impedimentele împedecătoare de căsătorii ? 

Impedimentele împedecătoare sunt: 

1. cele patru posturi de peste an. Din pricini binecuvân- 
tate și pe lângă dispensaţiune dela episcopul locului se iartă în 
post cununia, când adecă una parte a logodiţilor se bolnăveşte 
de moarte, sau când ostașul se chiamă la răsboi, însă la astfel 

de cununie se opresc ospețele şi ori care sgomot; 

2. consanguinitatea şi afinitatea în graduri, mai îndepărtate 
şi oprite; însă totuși pentru validitatea căsătoriei săvârşite se 

cere, ca părţile respective să-şi procure după aceea dispensa- 
țiune arhierească de cousanguinitate sau afinitate; 

3. minorenitatea, când nește tineri, nevârstnici “au însurat; 
ei se despart de viețuirea conjugală până ce vor ajunge la ma- 
iorenitate, și atunci preotul le ceteşte rugăciunea de binecu- 
vântarea nunţei lor, şi apoi continuă viața conjugală ; 

4. neștiința rugăciunilor, și a poruncilor dumnezeești și 

bisericeşti; după praxa bisericei noastre fețele, cari sau însoțit 
fără să ştie rugăciunile de dimineaţa și de seara, cele zece po- 
runci dumnezeeşti, și cele IX bisericeşti, sunt datoare a le în- 
văţă şi după cununia ior; 

18 Can. 15 al Sf. Timoteiu din Alexandria și tâlc. lui în Pid. — 77 
Cap 222 în Pravilă. — 5 Cap 218 în Pravilă. — 7 Cap 225 în Pravilă. — 
 Porunca LX bisericească. —
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5. negligarea celor trei vestiri, pentru carea se pedep- 

seşte acela din a cărui vină nu sau făcut vestirile, dar căsă- 

toria rămâne validă. 

X. 

. Despre consanguinitate. 

$. 175. Ce este consanguinitatea ? 

Consanguinitatea este rudenia de sânge, şi se arată în trei 

chipuri, adecă în chip suitor, pogoritor și colateral. În chip 

suitor sunt: părinţii, moşii şi strămoşii; în chip pogoritor sunt: 

fiii şi fiicele, nepoţii şi nepoatele, strănepoții şi strănepoatele; 

iar în chip colateral sunt: fraţii, unchii adevăraţi și nepoții, apoi 

verii primari, unchii mici și nepoții, verii ai doilea. Deci con- 

sanguinii în linia suitoare şi pogoritoare nu se pot luă nicicând, 

„pentrucă nu se poate presupune, ca cineva să trăiască atâta, 

încât să se poată căsători cu nepoata sa din gradul al optulea. 

$. 116. De unde și-a luat consanguinitatea numirile gradurilor, 

și cum se numără acelea ? 

Consanguinitatea și-a luat numirile gradurilor dela treptele 

scărei;3!: căci precum prin treptele scărei ne suim, și ne po- 
gorîm, aşa și prin gradurile consanguinităţii ne suim, până aflăm 

rădăcina şi începutul neamului, și iarăș de acolo prin ele ne 

pogorim. Şi fiindcă fiecare grad reprezintă una naştere de aceea 

gradurile se numără după numărul nașterilor. S. e. între tatăl 

şi fiiul său este gradul întâi de consanguinitate, pentrucă una 

este și naşterea; doi frați de ar fi şi gemeni, sunt în gradul al 

doilea, căci două naşteri sunt; verii primari sunt în gradul al 

patrulea, pentrucă patru naşteri sunt, 

Drept aceea carele voeşte să afle cu înlesnire şi cu sigu- 

ranță gradurile, acela trebue: 1. să găsească rădăcina și înce- 

putul neamului; și 2. să numere nașterile, și câte naşteri au 
fost, atâtea sunt şi gradurile. 

Unii canonişti numără gradurile după persoanele, ce sunt 

în întrebare, şi zic: că câte persoane sunt, atâtea sunt şi gra- 

& Pag. 484 în Pidalion.
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durile afară de. unul; s. e. tatăl şi fiiul sunt două persoane, și 
în gradul dintâi, căci cu un grad mai puţin se socotește, decum 
sunt persoanele. 

Ş. 117. În câte feluri se zic unchii cătră nepoți și nepoții cătră 
unchi ? 

Unchii cătră nepoți se zic în trei feluri, şi adecă: adevă- 
rați, mari și mici. Cei adevăraţi sunt: fraţii tatălui meu, sau ai 
maicei mele; cei mari sunt frații moșului sau moaşei mele; iar 
cei mici sunt verii primari ai părinţilor mei. Aşişderea şi ne- 
poții se zic în trei feluri: adevăraţi, mari şi mici; nepoții ade- 
văraţi se zic fii fratelui meu; mari se zic nepoții îratelui meu; 
iar mici se zic copiii vărului meu primar.s2 

$. 7718. Căsătoriile oprite de consanguinitate. 

Căsătoriile oprite de consanguinitate sunt: 
1. fratele nu poate luă pe sora sa, fie aceasta de un tată 

şi o maică, fie de alt tată, sau de altă maică, căci este gradul 
al doilea; | 

2. adevăratul unchiu nu poate luă pe adevărata sa nepoată, 
adecă pe fiica fratelui său, sau a surorei sale, căci este gradul 
al treilea; | | 

3. unchiul cel mare nu poate luă pe nepoata sa, adecă 
pe fiica adevăratei nepoatei sale, sau a adevăratului nepot, căci 
este giadul al patrulea; 

4. vărul primar nu poate luă pe văra primară a sa, căci 
este gradul al patrulea; ! 

5. unchiul cel. mare nu poate luă pe fiica nepoatei sale 
celei mari, căci este gradul al cincilea; - 

6. unchiul cel mic nu ia pe mica nepoata sa, adecă pe 
fiica vărului său primar, căci este gradul al cincilea; 

7. unchiul cel mic nu ia pe fiica micei sale nepoate, adecă 
pe nepoata verei sale primari, căci este gradul al şeselea; 

8. unchiul cel mare nu ia pe nepoata nepoatei sale celei - 
„mari, căci este gradul al şeselea; | îi 

9. adevăratul unchiu nu poate luă pe a treia nepoată a 
adevăratei sale nepoate, căci este gradul al _geselea; 

s Pidalion. pag. 484.
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10. vărul al doilea nu ia pe a doua vară a sa, căci este 
gradul al şeselea; - 

11. unchiul cel mic nu ia pe nepoata : micei sale nepoate, 
căci este gradul al șeptelea; 

12. vărul al doilea nu ia pe fica verei sale a doua, că este 
gradul al șeptelea. 

Prin urmare căsătoriile, care le încheie feţele afară de aci 
însemnatele rudenii,. sunt iertate și valide. Așa s. e. vărul al 
treilea ia pe vara a treia, căci sunt în gradul al optulea; vărul 
al doilea ia pe nepoata verii sale a doua, căci este gradul al 
optulea. 

XI. 

Despre afinitate, sau cuscria de două neamuri. 

Ş. 119. Ce este afinitatea sau cuscria de două neamuri ? 

Afinitatea, şau cuscria de două neamuri este, când feţele de 
două osebite familii prin căsătorie vreau să păşască la căsătorie. 

$. 120. -Cum se numără gradurile de cuscrie? 

Gradurile de cuscrie se numără după nașteri întocmai ca 
şi gradurile de consanguinitate, prin urmare în care grad de con- 
sanguinitate sum eu cu îratele meu în același grad de cuscrie 
sum cu muierea fratelui meu, şi fiindcă eu cu fratele meu sum 
în al doilea grad de consanguinitate, pentru aceea cu cumnata mea, 

adecă cu muierea fratelui meu sum în gradul al doilea de cuscrie, 
căci fratele meu s'a făcut un trup cu muierea sa. lar cu sora 
muierii fratelui meu, adecă cu sora cumnatei mele sum în gradul 
al patrulea de cuscrie, căci: sunt patru naşteri. 

$. 121. Căsătoriile oprite de afinitate de două neamuri. 

„Căsătoriile cele de cuscrie de două neamuri de regulă se 
opresc până la gradul al şeptelea, dacă nu subversează confu- 
ziunea numelui fețelor căsătorinde, s. e. când unchiul ar vreă să 

ia pe fica nepoatei sale, ar urmă coniuziunea numelor fețelor, 

deoarece nepoata sar face soacra unchiului său; așișderea ar 

urmă confuziunea numelor, când mătușa şi nepoata s'ar face cum- 

nate; sau când doi fraţi prin căsătoriile lor s'ar tace unchiu şi nepot.
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Deci căsătoriile oprite de cuscrie de două neamuri sunt: 
1. când cineva ar vreă să ia pe mama şi apoi după moartea 

ei pe fata sa, căci este gradul întâiu de cuscrie; 

2. când cineva ar vreă să ia pe moașa, şi apoi pe nepoata 
ei, căci este gradul al doilea de cuscrie; 

3. când cineva ar luă pe strămoaşa, şi apoi pe a doua 
nepoată a ei, căci este gradul al treilea de cuscrie; 

4. când. cineva ar luă pe strămoaşa, și apoi pe nepoata 
a treia, căci este gradul al patrulea de cuscrie; 

5. când cineva ar luă pe două surori, căci este în gradul 
al doilea de cuscrie; 

6. când cineva ar luă pe adevărata mătușă și apoi pe ne- 
poata ei, căci este gradul al treilea de cuscrie; 

7. când cineva ar luă pe mătuşa mare, și pe nepoata, 
căci este gradul al cincilea de cuscrie; 

8. când cineva ar vreă să ia pe două vere secundari, căci 
este gradul al şaselea de cuscrie; 

9. când cineva ar luă pe fiica verei secundare a muierii 
sale, căci este gradul al șeptelea de cuscrie. 

Ş. 122. Continuare I. 

1. Tatăl și fiiul nu pot luă pe muma şi pe fiica, căci este 
gradui al doilea de cuscrie; 

2. tatăl şi fiiul nu pot luă pe moașa și pe nepoata, căci 
este gradul al treilea de cuscrie; 

__3. tatăl şi fiiul nu pot luă pe strămoaşa și pe a doua ne- 
poată, căci este gradul al patrulea de cuscrie; 

4. tatăl şi fiiul nu pot luă pe restrămoașa și pe restrăne- 
poata, căci este gradul al cincilea de cuscrie; 

4. „tatăl şi fiiul nu pot luă două surori, căci este gradul al 
treilea de cuscrie; 

6. tatăl şi fiiul nu pot luă pe adevărata mătuşă și pe ne- 
poată căci este gradul al patrulea de cuscrie; 

7. când tatăl şi fiiul ar luă pe două vere primare, căci 
este gradul al cincilea de cuscrie; , 

8. când tatăl ar luă pe mătușa mare, iar fiiul pe nepoata, 
deși este gradul al şaselea de cuscrie, totuş se iartă cu dispen- 
sațiune arhierească, căci prin căsătoriile aceste nu se face con-
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fuziunea numelor, căci mătușa se face soacră, iar nepoata se 
face noră; iar din contră nu se iartă căsătoria pentru confu-. 
ziunea numelor, căci atunci nepoata sar face soacră mătușei 

„sale, şi mătuşa sar face noră nepoatei sale; 
9. aşişderea se iartă căsătoria pe lângă dispensaţie arhie- 

rească, când tatăl şi fiiul iau pe două vere secundare, deși este 
gradul al şeptelea de -cuscrie; din contră 

10. tatăl şi fiiul nu pot luă pe mătușa adevărată şi pe 
strănepoata, căci sunt în gradul al cincilea de cuscrie. 

Ș. 123. Continuare TI. 

1. Moșul și nepotul nu pot luă pe muma şi pe fiica, căci 
sunt în gradul al treilea -de cuscrie; 

2. moșul şi nepotul nu pot luă pe moașa şi pe nepoata, 
căci sunt în gradul al patrulea de cuscrie; 

3. moșul şi nepotul nu pot luă pe moașa şi pe a doua 
nepoată, căci este gradul al cincilea de cuscrie; 

4. moșşul și nepotul nu pot luă pe două surori, căci este 
gradul al patrulea de cuscrie; 

5. moșul şi nepotul nu pot luă pe adevărata mătuşe şi 
nepoată, căci este gradul al cincilea de cuscrie; 

6. moșul şi nepotul pot luă pe lângă dispensaţie arhie- 
rească pe adevărata mătuşe şi pe strănepoată, dacă nu, va fi 
coniuziune de nume, deşi sunt în gradul al șeselea de cuscrie; 

7. moșşul şi nepotul pot luă pe lângă dispensaţie arhie- 
rească pe mătuşa cea mare și pe nepoată, căci sunt în gradul 
al şeptelea de cuscrie; 

8. moşul și nepotul pot luă două vere primare, căci sunt 
în gradul al şeselea de cuscrie, dar se cere dispensația episco- 
pului eparhial; 

9. moșul şi- nepotul al doilea pot luă pe lângă dispen- 
sațiune arhierească pe două vere primari, căci sunt în gradul 
al șeptelea de cuscrie; 

10. moșşul şi nepotul al doilea pot luă pe lângă dispen- 
sație arhierească pe moașa și strănepoata, dacă nu se va face 
confuziune de nume, căci sunt în gradul al şeselea de cuscrie; 

11. moșul şi nepotul al doilea nu pot luă pe două surori, 
căci este gradul al cincilea de cuscrie; 

- 6
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12. moșşul și nepotul al doilea pot luă pe lângă dispen- 
sație arhierească pe adevărata mătuşe şi nepoată, dacă nu se va 

. tace coniuziune de nume, deși sunt în gradul al șaselea de cuscrie; 

13. moșul şi nepotul al doilea nu pot luă pe două surori, 
căci este gradul al cincilea de -cuscrie; 

14. moșul şi nepotul al doilea pot luă cu dispensare ar- 
hierească pe mătușa şi nepoata, dacă nu va urmă coniuziunea 
de nume, deşi este gradul al şeselea de cuscrie. 

$. 124. Continuare III. 

1. Doi fraţi nu pot luă două surori, căci este gradul al 
patrulea de cuscrie; 

2. doi fraţi nu pot luă pe adevărata mătuşe și nepoată, 
căci este gradul al cincilea de cuscrie; 

3. doi frați nu pot luă pe două vere primari, căci este 
gradul al şeselea; 

4. doi fraţi pot luă cu dispensaţie arhierească pe mătușa 
cea mare şi nepoata, căci sunt în gradul al şeptelea de cuscrie; 

+5. doi frați pot luă două vere secundare, căci este gradul 
al optulea, care nu se mai numără; 

6. doi fraţi nu pot luă pe mama și fiica, căci este gradul 
al treilea; 

7. doi fraţi nu pot luă pe moaşa și nepoata, căci este gradul 
al patrulea; 

8. doi îrați nu pot luă pe moaşa şi pe a doua nepoată, 
căci este gradul al şeselea; 

9. doi fraţi nu pot luă pe adevărata mătuşe, şi pe a doua 
nepoată, căci este gradul al şeselea; 

10. unchiul nu poate luă pe mătuşa şi pe fiica nepoatei 
sale, căci este gradul al patrulea de cuscrie; 

11. unchiul şi nepotul pot luă cu dispensaţie arhierească 
pe mătușa și nepoata, dacă nu va urmă confuziunea de nume, 
deși este gradul al șeselea de cuscrie; 

12. unchiul și nepotul nu pot luă pe moașa Şi nepoata, 
căci este gradul al cincilea de cuscrie; 

13. unchiul și nepotul pot luă două vere primare, căci 
este gradul al şeptelea de cuscrie ; aşijderea
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“14. doi veri primari pot luă două vere primare, căci este 
gradul al optulea, carele nu se mai numără. 

XII. 

Despre afinitatea sau cuscria de trei neamuri. 

Ş. 125. Ce rudenie este cuscria de trei neamuri? 

Cuscria de trei neamuri este acea rudenie, când trei 
deosebite familii se rudesc între sine prin căsătorie; s. e. 
Ana şi Toma îrați, un neam; Ana sa măritat după Petru, două 
familii, iar Toma și-a luat de soție pe Marta, trei neamuri, 

$. 126. Cum se numără gradurile la cuscria de trei neamuri? 

Părinţii cei vechi n'au- pus graduri la rudenia de cuscrie 
din trei neamuri, ci erau cu precauțiune numai către acele că- 

sătorii, pe care legea le opreă: iar legea opreă numai una singură 
căsătoria de trei neamuri, adecă a nu luă vre-un bărbat pe mu- 
ierea fiastrului său, sau' vre-o muiere pe bărbatul fiastrei sale, 
căci se socotesc a îi în gradul întâiu. lar nu mult după aceea, 
sau aşezat şi pentru nidenia de trei neamuri graduri cu aceea, 
ca căsătoriile de trei neamuri să se oprească până la gradul al 
treilea, iară dela gradul al patrulea să fie iertate. 

Ş. 127. Căsătoriile oprite de trei neamuri. 

Căsătoriile oprite de trei neamuri sunt: | 

1. Că vitrigul nu poate luă pe muierea fiastrului său, căci 
este gradul întâiu; 

„2. că maştera nu poate luă pe bărbatul, fiastrei sale, căci 
este gradul întâiu; 

3. unul şi acelaş nu poate luă pe sora, şi pe fiastra cum- 
natului său, căci este gradul al treilea; 

4. unul şi acelaş nu poate luă pe nepoata adevărată și 

pe muierea adevăratului unchiului ei, căci este gradul al treilea; 
5. unul şi acelaș nu poate luă pe cumnata şi pe nora, 

căci este gradul al doilea; 

6. unul şi acelaş. vitrig nu poate luă pe fiastra: fiastrei 
sale căci este gradul al doilea; 

7. cumnatul nu poate luă pe a doua muiere a bărbatului 
surorei sale, căci este gradul al doilea; 

6*
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8. că tatăl și fiiul nu pot luă pe cumnată şi noră, căci 

este gradul al treilea; 
9. că doi fraţi nu pot luă pe maşteră și fiastră, căci este 

gradul al treilea; 
10. nici pe soacră și noră, căci asemenea este gradul al 

treilea de trei neamuri. 

Ş. 128. Căsătorii neoprite de cuscrie de trei neamuri ? 

Căsătoriile neoprite de cuscrie de trei neamuri sunt: 
1: Când unul şi acelaș va luă o soră, şi pe cumnata cum- 

natei sale despre muiere, căci este gradul al patrulea; - 

2. când doi fraţi iau noră şi cumnată, căci este gradul al 
patrulea ; ” 

3. când doi fraţi iau pe maica şi pe fiastra ficei ei, căci 

este gradul al patrulea; 
4. cumnatul şi cumnatul de muiere iau pe mătușa și pe. 

nepoată, căci este gradul al cincilea. 

Însemnare. Nunul, carele schimbă inelele la logodnă, şi 

" cununile la cununie, nu este în nici o rudenie cu feţele, pe care 

le-a logodit, şi le-a cununat; deci când se văduveşte vre-una 

din acele feţe, o poate luă. — Vezi pag. 492:/ în Pidalion. 

  

Tăierea VIII. 

Despre misterul sântului maslu. 
r 

Ş. 129. Ce mister este sântul maslu. 

Sântul maslu este acel mister al legei cei noue, în care 

prin ungerea mădularelor trupului cu untul de lemn sânţit se 
chiamă prin preoți asupra bolnavului darul lui Dumnezeu, care 
vindecă neputinţele cele sufleteşti şi trupeşti. 

Ş. 130. Cine este ministrul şi subiectul misterului sântului maslu ? 

Ministrul misterului sântului maslu este preotul; şi fiindcă 
apostolul Iacob învaţă? zicând: «de este bolnav cineva între 

s Iacob în trim. sobor Cap V. 14—17.
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voi, să cheme pe preoții bisericei și să se roage pentru dânsul, 
ungându-l pe el cu unt de lemn întru numele Domnului, şi ru- 
găciunea credinţei va mântui pe cel bolnav, şi-l va ridică pe 
dânsul Domnul, și de va fi făcut păcate, se vor iertă lui», aşa 
Sa obicinuit, ca la maslu să se cheme şapte, cinci sau cel puţin 
trei preoți; însă ajunge şi unul, pentrucă dacă celelalte misterii 
le poate săvârşi un preot, atunci urmează, că şi misterul sân- 
tului maslu poate un preot să-l săvârşească, deși apostolul amin- 

teşte de mai mulţi preoți. 
Subiectul misterului sântului maslu este creștinul bolnav; 

se întâmplă însă, că şi creştinii sănătoşi doresc, ca acest mister 
să li-se dee; şi fiindcă astiel de poftă a creștinilor sănătoşi pro- 
vine din evlavie și din îngrijire, ca nu cumva murind pe ne- 
aşteptate, să li-se întâmple moartea fără să fie primit misterul 
sântului maslu: pentru acea preotul respectiv nu poate denegă 

nimănui acest mister,
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- CAP III. 

Despre organismul şi constituțiunea bisericei. 

) Tăierea 1. 

Despre organismul bisericei. 

Ş. 131. Cunoştinţe preliminari. 

Precum existenţa bisericei şi a capului ei nu se poate negă, 
așa nici existenţa organismului bisericesc nu se poate trage la 
îndoială; dar nici se poate negligă existența organismului bise- 
ricesc fără paguba invederată a însuş trupului bisericei, căci exi- 
stența ei numai atunci va fi capace a corăspunde scopului celui 
sânt, spre a căruia ajungere este înființată, când organismul tru- 
pului bisericei se susține în stare normală; de unde urmează, 
că cunoașterea organismului bisericei este necesară, căci de aci 
atârnă funcțiunile normale și harmonice ale părţilor organice în 
trupul cel mare al bisericei. 

Mântuitorul Christos indigitează organismul -bisericei când 
învaţă:: că dacă greșește ţie fratele tău, îndreaptă-l între tine şi 
între el; şi dacă nu te ascultă, ia cu tine încă pe unul sau pe doi 
şi aşa îndreaptă-l pe el; și dacă nu va ascultă nici de aceştia, 
atunci spune bisericei, 

Din afacerile apostolilor încă se documentează existenţa - 
„organismului bisericei, şi adecă apostolii mau săvârșit singuri 
deplinirea locului vânzătorului luda,? iar nemulțumirea publică 
pentru împărțeala milei, precum și alegerea celor şapte diaconi 
nu le-au săvârșit apostolii singuri, ci cu intrevenirea bătrânilor 
bisericești și a mulţimei poporului, ca să nu vateme acea legă- 
tură, carea este între ei și popor, și totdeodată să arete, că deşi 
biserica constă din mulţime, totuş mulţimea” aceasta face un 
trup, al cărui cap este Christos. 

1 Mateiu cap XVIII, v. 15, — 2 Fapt. Apost. Cap 1, v. 23—26.
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Asemene marele apostol Pavei vrând să arete existenţa or- 
ganismului bisericei, și a părţilor ei organice, face asemănare 
întrun mod măreț a organismului trupului bisericesc şi a părţilor 
lui cu organismul trupului omenesc și a părţilor acestuia, când 
aşa învaţă pe Corinteni: «Trupul nu este un mădular, ci multe; 

„că de ar zice piciorul, că nu sunt mână, şi nu sunt din trup, au 

doară pentru aceasta nu este din trup? şi de ar zice urechia: că 
nu sunt ochiu, şi nu sunt din trup, au doară pentru aceea nu este 
din trup? că dacă ar fi tot trupul ochiu, unde ar îi auzul? şi 
de ar îi tot trupul auz, unde ar fi mirosul? Însă Dumnezeu a 
pus în trup mădulările așa, precum a vrut; că de ar îi toate 
un iădular, unde ar fi trupul? iar acum cu adevărat sunt multe 

mădulare, însă un trup, și ochiul nu poate zice mânei, nam 
lipsă de tine, sau capul picioarelor, mam lipsă de voi; ci cu mult 
mai vârtos mădulările trupului, care se socotesc a fi mai slabe, 
sunt mai de lipsă,... ca să nu fie desbinare în trup ci să se 

grijească mădulările între sine unul de altul;... iar voi sunteţi 
trupul lui Christos, şi mădulări, fiecare după partea sa. 

, 

$. 132. Elementele organismului bisericei. 

Apostolul Pavel scrie către Corinteni :: «Fraţilor! nu voiu, 
ca să nu ştiţi voi despre cele duhovniceşti, că ştiţi, că nimene 
nu poate numi Domn pe lisus Christos fără numai în Duhul 

sânt; şi sunt osebiri darurilor, iarăş acelaş Duh, și sunt osebiri 

slujbelor, iarăş acelaş Domn, şi sunt osebiri lucrurilor, iarăș ace- 
laşi Dumnezeu, carele lucrează toate întru toţi; şi fieştecăruia 
se dă arătarea Duhului spre folos, că unuia se dă cuvântul 
înțelepciunei, iar altuia cuvântul științei întru acelaş Duh,... și 
toate acestea le lucrează unul și acelaș Duh, împărțind fieşte- 

căruia deosebi, precum voiește». 

Pe baza acestei învățături apostolești desmembrăm noi 
elementele organismului. bisericei în două feluri și adecă în 
elemente personale, şi în cele sociale, şi zicem: 

1. Că elementele personale din organismul bisericei, se. re- 
fer la toate membrele trupului bisericei fără deosebire de naţiona- 

3 1. Trim, cătră Corint. Cap XII, v. 14—27, — 4 1. Corint. Cap XII, 
v. 1—11.
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litate și de poziţiune, care o ocupă în biserică, pentrucă după 
cuvintele Apostolului 5: «când sa arătat bunătatea şi iubirea de 
oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu, atunci după a lui 
îndurare ne-a mântuit pe noi prin baia nașterei de a doua, şi 
a înnoirei Duhului sânt, pe carele l-a vărsat peste noi de pri- 
sosit lisus Christos Mântuitorul nostru». Așa dară dacă Christos 
revarsă peste toți darurile de prisosit, urmează că faţă cu aceste 
daruri cerești toți creştinii fără deosebire. de naţionalitate şi de 
poziţiunea lor în biserică sunt membrii bisericei lui Christos. 
Aceasta o ducumentează acelaș apostol şi într'alt loc, unde zice: 
<«printrun duh noi toți întrun trup ne-am botezat, ori jidovi, 
ori elini, ori şerbitori, ofi libertini, şi toți întrun duh ne-am 
adăpat» ; căci precum scrie evangelistul loan 7: «Christos chiamă 
la sine pe toţi, cei ce însetoşează, ca să bea, și că din pânte- 
cele aceluia vor curge râuri de apă vie, carele va crede întru 
el». Cine va cuteză a afirmă, că nu Sar reduce atât la arhierei 
şi preoți, cât şi la creştini îndeobşte cuvintele lui Christos 5 
cu care a zis apostolilor: <Eu sunt viţa, şi voi mlădițeie; remâ- 
neți întru mine, și eu întru voi; precum mlădiţa nu poate să 
aducă roadă dela sine, dacă nu va îi în viţă, așa şi voi de nu 
veţi rămâneă în mine;> şi iarăş”: «Cel ce locueşte intru mine, 
și “eu locuesc întru el, și acela aduce roadă multă, câci fără | 
mine nu puteţi face nimica». Şi așa este afară de orice îndo- 
ieală, că toți membrii trupului lui Christos .sunt mlădiţele viței, 
carea este Christos, şi au să rămână toţi îîi viţă, şi să locuiască 
în Christos, căci numai astfel vor putea aduce roadă multă. 

II. Că elementele sociale din organismul bisericei, sunt: 
parohiile, mănăstirile, protopresbiteratele, eparhiile, mitropo- 
liile şi patriarhatele, în care biserica universală este dis- 
membrată, dar totuş fiindcă aceste părți sunt legate una de 
alta: pentru aceea se înfățișează harmonia cea mai naturală, ce 
este între ele. - 

5 Tit Cap III, v. 4—7. — 
& |. Cor. Cap XII, v. 13. 
1 loan Cap III, v. 4—7, 
8 loan Cap XV, 1, 4. — 

? loan Cap XV, 5. —
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Ș. 133. Vitalitatea din afară a bisericei este condiționată dela 
neîmpedecata funcționare a tuturor elementelor personale și so- 

ciale din orgahismul bisericei. 

Cumcă vitalitatea din afară a bisericei este condiţionată 
dela neîmpedecata funcţionare a tuturor elementelor personale 
şi sociale din organismul bisericei, este afară de toată îndoiala, 
căci în care trup părțile vitale sunt neglese, şi necultivate, sau 
osândite la pasivitate, şi pentru. aceea împedecate în funcțiunile 
lor, acolo vieaţa trupului este amorțită și morboasă și lesne se 
periclită; de aceea se cere, ca elementele organice ale bisericei 
nu numai să nu se împedece de nici o parte, ci toate laolaltă 

„să fie libere de a lucră şi conlucră în armonie pentru susținerea, 
cultivarea și prosperarea lor reciprocă. Vitalitatea bisericei din 
partea capului ei este vecinică şi garantată, pentru toți vecii, 
căci zice: Christos: că cerul și pământul vor trece, dar din 
lege nu va trece nici o iotă, sau cirtă, până ce toate nu se vor 
face; și aceasta este un adevăr nerăsturnaver. Însă vitalitatea din 

afară a bisericei cu atât mai uşor se poate periclită din una sau 

altă parte, cu cât mai mult ne încredințăm privind la icoana 

externă a bisericei, că ea astăzi înfăţişează o vie negligată, şi 

o fântână astupată, carea nu dă roadă multă față cu bunătatea 

viei, şi nu dă apă destulă faţă cu izvorul său bogaţ. Cauza ace- 

stui rău este absolutismul transplantat de pe terenul civil pe 

cel bisericesc, carele împedecă cu o inimă împetrită vitalitatea 

elementelor organismului bisericei, şi le despoaie pe ele de orice 

activitate. Christos tocmai în contra oricărui absolutism sa enun- 

ciat, când a numit“ de amicii săi pe Apostoli, trimițându-i în 

toată lumea să înveţe, și apoi să boteze, și demăndându-le, ca 

aşa să lumineze lumina lor înaintea oamenilor, ca văzând fap- 

“tele lor cele bune, să preamărească pe Tatăl lor din ceruri.*? 

Absolutismul acesta în biserică, precum este cunoscut în- 

deobște, vatămă simţul şi presupunerile naturale ale clerului și 

poporului credincios, şi provoacă sminteală și împărechere față 
cu partizanii absolutismului în şi afară de biserică. 

Ce urmiări are o astfel de sminteală și împărechere, aceea . 

a arătat însuș Christos, zicând apostolilor: oricine va sminti pe 

10 Mat. V, 18. — î1 loan XV. 15. — 2 Mat, V. 16.
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unul dintre aceşti mici, cari cred întru mine, mai bine este lui 
să se spânzure o piatră de moară de grumazul lui Şi să se 
înece în adâncul mărei.... și vai omului aceluia, prin care vine 
sminteala “5; și iarăş: oricare împărăție, ce se împărechează între 
sine; nu va stă.*1 De aceea apoi a zis Christos:: «că celce nu 
este cu mine, împotriva mea este, și celce nu strânge cu mine, 
risipeşte». | 

Aşadară ca vitalitatea trupului lui Christos să aducă acele 
fructe mântuitoare pentru tot neamul omenesc, care sunt ca 
nişte urmări naturale şi sigure dintr'ânsa după cuvântul Mântui- 
torului, se cere ca toate părţile vitale, din care biserica lui Chri- 
stos este compusă să se lase în funcționare după constituţiunea 
organismului bisericesc; pentrucă, precum trupul omenesc nu: 
constă numai din ochi, sau numai din mâni, sau numai din 
urechi, precum am văzut mai sus, ci din mai multe -mădulări, 
care toate laolaltă fac trupul omenesc, fiecare dintre ele săvâr- 
șește funcțiunea sa în armonie organică cu cele ale celoralalte 
părţi: așa și trupul bisericei nu poate să consteă numai din ar- 
hierei, sau numai din preoți, sau numai din mireni, nici se 
poate ocârmui întru toate numai prin arhierei, sau numai prin 
preoți sau numai prin creştini, căci atunci trupul bisericei nar 
aveă mădulări, ci ar constă sau numai din arhierei, sau numai 
din preoți, sau numai din laici, însă trupul bisericei dacă mar 
aveă mădulări, nu sar puteă numi trup, căci apostolul prea bine 
zice, că trupul fără mădulări nu este trup; Şi apoi ideea despre 
orice trup presupune existența a mai multor mădulări. Pentru 
aceea în fine zicem: că biserica ca trupul lui Christos are or- 
ganismul său natural și hotărit prin însuş Mântuitorul, că orga- 
nismul acesta are părţile sale personale şi sociale, care sunt 
chemate a săvârși funcțiunile lor după canoane şi instituţiuni 
faţă cu deosebitele cerinţe ale vieţii bisericeşti, și că esta ne- 
cesar, ca vitalitatea acestor elemente ale bisericei- nu numai să 
nu se sugrume, ci încă să se cultive prin ştiinţe şi cunoştinţe 
spre exercitarea şi desvoltarea cuviincioasă a puterilor sale vi- 
tale, căci astiel mlădițele viței dumnezeești vor aduce roadă 
multă, și nime nu va însetoşă, ci toţi vor fi adăpaţi, pentrucă 
zice Mântuitorul: că din pântecele acelora, cari vor crede întru 
el, vor curge râuri de apă vie. 

13 Mat. XVIII, 6—7. — + Mat, XII. 25. — 15 Luca X, 23.
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Incheiem acest $ cu acea firmă speranță, că Dumnezeul: 
luminilor va căută cu îndurare, să lumineze minţile și să în- 
moaie inimile tuturor acelora, cari au susținut în biserica lui 

absolutismul, și va scăpă din această nenorocire biserica sa, 
căci au doară va uită. mama pe pruncul său, sau nu-i va fi milă 
de fiii pântecelui său? şi de-i va şi uită, dar nu va uită pe po- 
porul său Domnul a totţiitorul!* căruia, lopata este în mânile 
lui, şi va curăți aria sa, şi va strânge grâul în jitnița sa, iară 

paiele le va arde cu focul nestins, 

Ş. 134. Că elementele organismului bisericei nu pot veni între 

sine în nici o colisiune. 

Celce voieşte să recunoască, ce este drept în biserică, va 
să zică: care lucrare a membrilor constitutivi din organismul bi- 
sericesc este consonă cu sânta scriptură, şi cu canoanele, și care 
nu, acela wa vrea să recunoască și aceea, că funcțiunile mem- 

brilor constitutivi din organismul bisericei nu pot veni unul cu 
_altul în nici o colisiune până atunci, până când fiecare va să- 

vârşi acţiunea sa potrivit poziţiunei, şi îndatorirei sale; pentru. 
că precum în trupul omenesc mădulările sunt felurite, şi acţiu- 
nile lor sunt normate prin una şi aceeaş lege veşnică, și de 
aceea nu vin între și cu sine în nici o colisiune: aşa şi în trupul 
bisericesc membrii sunt feluriţi, precum şi acţiunile lor sunt fe- 
lurite, dar fiindcă acţiunile lor sunt normate în sânta scriptură, 
şi în canoane sub un Cap Christos: pentru aceea acţiunile lor 
felurite nu pot veni laolaltă în nici o colisiune, până când mem- 
brii funcționează în consonanţă cu siânta scriptură şi canoane. 

Mai departe, precum în trupul omenesc, așa şi în cel bise- 
ricesc membrii funcționează parte abstract, şi parte concret, va 

să zică: fiecare membru are a îuncţionă mai întâiu singuratic 
de sine, şi pentru sine, și apoi laolaltă toţi pentru toţi. S. e. ori 
care arhiereu, episcop, metropolit sau patriarh funcționează ab- 

stract de sine, şi pentru sine spre luminarea şi mântuirea șuile- 
tului său, şi a clerului și poporul său credincios, iar concret cu 
toţi arhiereii în obiecte dogmatice şi sacramentale, și apoi parte 

16 Isaia XLIX, 15. —. 
11 Luca III, 17.



92 

cu reprezentanţii din cler, s. e. în cele judiciale, și parte cu re- 
prezentanții clerului și poporului în cele administrative, bisericeşti, 
școlare şi îundaţionale din eparhie, metropolie și patriarhie. Un 
arhimandrit şi igumen funcționează mai întâi abstract de sine, şi 
“pentru sine spre mântuirea sufletului său, şi spre susținerea or- 
dinei bune în şi afară de mănăstire, iar concret laolaltă cu îră- 
țietatea mănăstirească în obiecte administrative, disciplinare, şi 
economico-mănăstirești ; aşijderea un protopop funcționează în- 
tâiu abstract de sine, şi pentru sine spre mântuirea sufletească 
Și spre supraveghiarea purtării clerului și poporului tractual iar 
concret laolaltă cu reprezentanţii clerului şi poporului tractual 
în treburi economico-bisericești, şcolare şi fundaţionale; nu mai 
puțin un paroh funcționează abstract de sine, şi pentru sine 
spre mântuirea sufletului său: și, ca slujitor al altarului lui Dum- 
nezeu, spre mântuirea sufletelor parohienilor săi prin slujbe 
dumnezeești şi prin administrarea tainelor, precum și prin ca- 
tehizație și predici pentru luminarea poporului, iar concret lao- 
laltă cu parohienii săi, și după împrejurări cu reprezentanţii 

"acestora în treburi economice-bisericeşti, şcolare şi fundaţionale 
ale parohiei. Aşijderea fiecare creştin funcţionează de sine, şi 
pentru sine prin rugăciuni și alte fapte evlavioase, şi apoi con- 
cret în sinoade parohiale, protopresbiterale, eparhiale și metro- 
politane prin aleşii reprezentanţi. 

$. 135. Continuare, şi trecere la tractatul special despre părțile 
personale din organismul bisericei. 

Mai departe, de vom luă în considerațiune membrii con- 
stitutivi ai organismului bisericesc din punct de vedere al ocâr- 
muirei bisericești și al subiectelor şi obiectelor, care se ţin de 
sfera acestei ocârmuiri, atunci ne putem încredinţă, că ea deși 
este lățită în toată lumea, totuș este una şi aceeaş pretutindenea, 
pentrucă unul este Christos întemeietorul, legislatorul şi capul 
ei, prin urmare una fiind sânta scriptură, şi canoanele fiind iarăş 
un eflux dintrânsa, biserica noastră cea una, sântă, sobornicească 
și apostolică are un drept canonic, care deopotrivă obligă pe toţi 
membrii ei în parte şi peste tot, după care ocârmuirile parţiale 
“sunt datoare a funcţionă. Precum este s. e. dator în parte un 
episcop, un meiropolit şi un patriarh să ocârmuiască după ca-



93 

noane eparhia, metropolia sau patriarhia sa, aşa sunt datori 

peste tot toți episcopii, metropoliţii și patriarhii să ocârmuiască 
după canoane eparhiile, metropoliile şi patriarhiile lor, pentrucă 
şi arhiereii ca şi preoții şi creștinii sunt îndatoraţi în conștiință 
a ascultă şi a se ţinea de sfânta scriptură, şi de canoane, și pen- 
tru neascultarea şi neîmplinirea lor se pedepsesc fără deosebire 
încă mai aspru decât preoţii sau laicii. De aceea învăţăm pe baza 
celor premise, că centrul bisericii pe pământ este sfânta scriptură 

„şi condica generală a canoanelor, care fac dreptul comun public 
bisericesc, şi că centrul bisericesc pe pământ nu se poate repre- 
zentă prin nici un arhiereu, căci este spiritual, ci se poate repre- 
zentă numai şi numai prin un sinod ecumenic din arhierei, 
preoți şi laici sub capul cel spiritual carele este Christos. 

Toate aceste adevăruri se vor desluşi și mai lămurit în trac- 
tatul special, ce urmează despre elementele organismului biseri- 
cesc şi de-ajuns se va documentă, că adecă desmembrarea aceasta - 
naturală a membrilor bisericești, și a îndatoririlor lor este consonă 
cu .institutul dumnezeesc de pe pământ, şi poartă în sine garanța 
cea mai sigură despre aceea, că, deşi membrii bisericii sunt mul- 

tifari, şi în toată lumea împărţiţi: totuşi acţiunile lor exercitate 
în înţelesul unui şi aceluiaş drept comun public sunt uniforme 
Şi asigurează ajungerea scopului celui sânt comun, care este 
religiozitatea şi moralitatea tuturor şi în fine împreunarea lor 
cu Domnul nostru al tuturor lisus Christos. 

Tăierea II. 
Despre elementele personale ale organismului bisericesc. 

136. Întroducere. 

Se înţelege de sine, că aci vom tractă despre poziţiunea 
de drept ce ocupă fiecare persoană în organismul bisericei 
sub diverse numiri, şi în diverse graduri. 

Expunerea poziţiunei de drept a feţelor bisericești o vom, 

tractă după gradul lor, începând dela cele mai înalte, și finind 
cu cele mai mici. Ele se pot împărți în patru clase: în arhierei, 

presbiteri, diaconi şi creştini, pentru aceea vom urmă după 
această împărțire.
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I. Despre arhierei. 

Ş. 137. Cunoştinfe preliminare despre arhierei. 

Arhiereii ocupă locul cel dintâi în organismul bisericesc 
între subiecte, căci sunt succesorii apostolilor şi pentru aceea 
au puterea cheilor, şi treapta cea mai înaltă a sacramentului 
de preoție. 

Ei sunt între sine egali în privința puterii cheilor şi a sa- 
cramentului preoţiei, căci toți au una și aceeaşi treaptă cea mai 

înaltă a preoţiei; prin urmare deosebirea numirilor de patriarhi, 
metropoliţi, arhi- şi episcopi nu se reduce la puterea cheilor, 
sau la mister, ci numai la ordinea șederii și la titule simple, 
care nu sunt nici un eflux din vre-un institut al mântuitorului, 
sau al apostolilor; şi de aceea titulele acele m'au nici o valoare 

sacramentală, căci sfințirea de arhiereu este treapta cea mai 
înaltă în misterul preoţiei, încât aceea nu mai iartă nici sufere 
vre-o hirotesie. Această împrejurare arată învederat, că patriarhii, 

metropoliţii, arhi- și episcopii sunt egali între sine faţă cu sfin- 
țirea sacramentală şi a puterii cheilor, ce se dă prin sfințirea. 
de episcop, şi numai pentru ordinea bună externă sunt deose- 
biţi cu numiri simple. 

Și aşa egalitatea sacramentală a. tuturor arhiereilor fără 
deosebire de numiri şi titule trage după sine şi egalitatea pu-. 
terei, de care ei toți se bucură deopotrivă. De aceea un pa- 
triarh nu poate exercită puterea cheilor — a legă san a deslegă 
vre-un preot, diacon sau creştin sau şi orice lucrare arhierească 

— în vre-o metropolie sau episcopie din patriarhat; asemenea 
un metropolit nu poate exercită puterea cheilor, sau orice altă 
lucrare arhierească în eparhiele din metropolie. 

Încă mai vine de a se însemnă şi aceea, că ordinea şederei 

arhiereilor nu: se socotește după timpul primirei hirotoniei arhie- 
reşti, nici nu se socotește la metropoliţi şi la patriarhi după timpul 

înaintării lor la acele dignităţi, ci după ordinea scaunelor episco- 

pești, metropolitane şi patriarhale, care lor li, au dat din ve- 
chime cu privire la oareșcare împrejurare a singuraticelor cetăți 
şi oraşe. De aceea patriarhul Constantinopolei de ar şi fi cel mai 
tânăr după timpul alegerei lui între ceilalţi patriarhi, totuș lui îi 
compete dreptul a îi în ordinea şederei cel dintâi, căci canonul
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3-lea al sinodului ecumenic II dă scaunului constantinopolitan în- 
fâietate numai decât după scaunul Romei, pentrucă este noua 
Romă, deși celelalte scaune patriarhale sunt mai vechi,:e 

Toate aceste împrejurări principiale deajuns se vor lămuri 
în Ş-ii următori, despre deosebiţii arhierei, de aceea și trecem 
la tractatul special despre ei începând cu patriarhii. 

Ş. 138. A. Despre patriarhi. 

Cei mai înalţi arhierei sunt patriarhii. Încă în veacurile 
dintâi ale bisericei lui Christos începură unii arhierei, preoți şi 
creştini să aibă deosebită pietate cătră unele scaune episcopeşti, 
unde Christos și apostolii au funcţionat şi murit, dând arhie- 
reilor din acele cetăţi întâietatea de onoare și de ședere, însă 
fără restrângere a drepturilor metropolitane, care sunt normate 
în canoanele apostoleşti. 

Astiel de scaune arhiereşti distinse din vechime cu întâie- 
tatea de onoare au fost patru la început, și adecă cel din Roma, 
Alexandria, Antiohia și lerusalim.*? Însă bisericele din „Azia, | 
Pont, Tracia şi Africa mau vrut să ştie despre întâietatea de 
onoare a acelor scaune, ci au rămas strâns pe lângă. canoanele 
apostoleşti, care normează în principiu referințele ierarhice.2 

Dupăce biserica lui Christos sub împărații creştini sa bu- 
curat de o pozițiune mângăitoare în stat, atunci sinodul ecu-' 
menic | adunându-se a aflat de bine a decide din punct de ve- 
dere al ordinei bune în totalitatea bisericei: ca obiceiurile cele 
vechi să se ţină, și adecă, ca episcopul Alexandriei să aibă po- 
testate asupra Egipetului, Liviei și Pentapolei, căci şi episcopului 

15 Can, 3 Il—8 Il. Can. 28, IV. — Can. 36, VL. 
19 Can. 6 şi 7, l. — Cauza mai deaproape a acestei distincţiuni a fost 

|. căci Roma eră cetatea residențială împărătească, unde episcopii şi creştinii 
alergau spre vindecarea nevoilor sale, și rugau pe episcopul locului, ca să-i 
sprijinească la împăratul; II. căci Alexandria s'a făcut renumită pentru școala 
catehetică întemeiată prin apost. Marcu; III. Antiohia, căci de aci își trage nu- 
mirea de «creştin» începutul său ; şi căci creștinii din Palestina după omorârea 
întâiului mucenic şi arhid. Stefan și-au luat scăpare la Antiohia; şi căci 
Pavel cu Varnava de aci au mers în lume spre lăţirea evangeliei ; IV, căci Je- 
rusalimul este locul faptelor, al morții și al mormântului Domnului, şi deși 
prin Titu Flaviu Vespasian la anul %0 după Christos s'au pustiit: totuş cre- 
ştinii mau încetat a aveă ca şi azi toată pietatea cătră acest loc sânt, 

29 Can, 34 apostolesc,



96 

din Roma aceasta îi este obicinuită; așijderea în Antiohia şi în 
celeialte eparhii să se păzească întâietatea bisericilor, şi ca şi 
episcopul din lerusalim să aibă întâietate după uz şi tradiţie, 
păzindu-se diregătoria sa cu metropolia*; iar sinodul II ecu- 
menic dupăce. întăreşte în al 2-lea canon prerogativele scau- 
nelor din Roma, Alexandria, Antiohia şi lerusalim, întăreşte pe. 
baza obiceiului vechiu în starea de mai nainte și metropoliile 
din Azia, Pont şi Tracia ca fiecare din aceste metropolii să 
ocârmuiască numai bisericele de sub metropoliile lor; aşijderea 
hotăreşte acest canon pentru bisericile din părţile barbare, ca 
ele încă să se ocârmuiască după obiceiul părinţilor22; și apoi 
acest II sinod ecumenic prin canonul al 3-lea a dat episcopului 
din Constantinopole întâietate numai decât după episcopul Romei, 
bazând hotărîrea sa pe acea împrejurare, că Constantinopole 
este Roma nouă. Mai departe sinodul IV ecumenic a legiuit2: 

ca să se observe privilegiile acestor. scaune întocmai după ho- 
tăririle sinoadelor ecumenice de mai nainte cu acel adaus: «că 
arhiepiscopul Constantinopolei: să aibă potestate a hirotoni pe 

- metropoliţii din Pont, Azia, Tracia şi pe episcopii din locuri 
barbare, dupăce au premers după obiceiu alegerile, şi acele. s'au 
adus la dânsul». În fine sinodul ecumenic VI reînoeşte hotă- 
rîrea premenţionatelor sinoade ecumenice, și prefige: ca după 
scaunul Romei să urmeze cel al Constantinopolei; după acesta 
cel al Alexandriei, apoi al Antiohiei, și după acesta cel al ce- 
tății lerusalimului,> şi că scaunul patriarhal din Constantinopole 
se supun bisericile cele pâhă acum neatârnate după canonul 
al 2-lea al sinodului ecumenic II, precum sunt ale Aziei, Pon- 

tului şi Traciei, și nietropoliții lor să se hirotonisească de cătră 
acelaş patriarh al Constantinopolei, alegerile întrun glas făcân- 
du-se mai nainte după obiceiu, şi apoi aducându-se patriarhului. 

2 Can..6 şi al 7 sinodului ecum. |. — 22 Can. 2,11. —2% Can. 8,1Il. 
24 Can. 28 al sin. ecum. IV. 

25 În acest can, 28 al sinodului ecum. IV numele «Arhiepiscop» « ocure 
întâiaoară în canoane. 

2 Can. 36 al sinod. ecum. VI. Aci avem a observă: că în originalul 
grecesc al acestui canon este cuvânt despre scaunul constantinopolitan, iar 
în traducerea română din Pidalion se zice: «Patriarhul Constantinopolei». 
Noi ne ţinem strâns de original.
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Episcopii acestor scaune distinse cu întâietate, precum se 
vede din canoânele amintitelor sinoade, mau căpătat nici un titlu 

nou de dignitate bisericească, ci parte se zic acolo «episcopi», 
parte se amintesc «scaunele acelor cetăți», şi numai întrun loc 27 
episcopul Constantinopolei se numeşte «arhiepiscop». Şi într'a- 
devăr în praxă sau numit ei toţi arhiepiscopi; de unde şi as- 
tăzi aceia dintre ei, cari sau conumărat între Sânţi, se numesc 
numai arhiepiscopi în sinacsarul bisericesc, 

- $. 739. Continuare. 

Deși mai departe este drept, că împăratul Teodosiu cel mic 
titulă de patriarh pe sântul loan gură de aur, carele a ocupat 

scaunul Constantinopolei, şi împăratul Iustinian 25 dedeă arhie- 
reilor din acele scaune distinse cu întâietate titlul de patriarh; 

însă fiindcă întâia oară arhiereii acestor scaune se numesc «pa- 
triarhi» în hotăririle sinodului local din Constantinopole numit 
întâi-doilea din an. 861,2: pentru aceea zicem: că titlul de 
patriarh a căpătat în biserică sancționare numai dela timpii 
acestui sinod. Şi fiindcă spre nenorocirea creştinismului totali- 
tatea bisericei lui Christos sau desbinat în două, în partea ră- 
săriteană şi în cea apuseană: pentru aceea biserica noastră din 
toată lumea are azi patru patriarhi, şi adecă: pe cel din Con- 
stantinopole, Alexandria, Antiohia și lerusalim. 

$. 140. Cui i se cuvine dreptul de a înălță vre-un Scaun arhie- 
resc lu dignitateu de scaun patriarhal? 

Dreptul de a înălţă vre-un scaun arhieresc la dignitatea 

„de scaun patriarhal se- cuvine exchisiv numai unui sinod ecu- 
menic, Aceasta se dovedeşte din canoanele amintite în Ş-îii prece- 
denţi, căci acele ne arată, cum sinoadele acele au designat nu nu- 
mai numărul ci şi ordinea acelor scaune, pe care le-au distins cu 
întâietate. Lămurit se întărește asertul nostru şi prin canonul 

39 al sinod. ecumenic VI. prin care părinţii hotăresc: «că lusti- 
nianopolea să aibă dreptul cel al Constantinopolei, şi să șeadă mai 

sus decât toţi episcopii eparhiali ai eparhiei Elispontenilor, şi 

3* Can. 36 al Sinod VI. 

25 Însemnarea 1 din tâlcul can. 6 al sinodului ecum. 1 în Pidalion, 

9 Can. 15 şi 16, 

7



98 

de cătră episcopii săi să se hirotonească după vechiul obiceiu» 
De aceea zicem, că toate, câte au urmat în timpii vechi și mai noi 
în privința denumirilor unor scaune arhierești de patriarhale, 
fie acele urmate din graţia vre-unui împărat, fie şi cu învoirea 
celorlalţi patriarhi şi cu voia vre-unui popof* nu -se pot privi 
de legale, căci totul atârnă dela forma canonică, ce nu numai prin 
uz, ci şi prin canoane pozitive, precum am văzut, au trecut în lege. 

$. 141. Ce este, și cum trebue să fie patriarhul ? 

Patriarhul este cel dintâiu arhiereu între toţi arhiereii din 
patriarhat, 

El trebue să fie apt în gradul superlativ spre a învăţă; 

spre a se purtă cu mărinimositate către toţi oamenii atât cătră 
cei de starea înnaltă, cât şi cătră cei de starea mai de jos; pe 
lângă aceea a îi blând în admoniţiuni cătră toţi aceia, cu cari 
are de a face; iar dacă aceștia sunt cerbicoşi, a îi tare în pu- 
terea de a înfruntă, în fine a vorbi înaintea împăraţilor, şi a nu 
se rușină pentru adevăr și pentru apărarea dogmelor, precum. 
și pentru: conservarea dreptăţii şi-a ortodoxiei. 

Dar deoarece societatea după tipul omului consistă din 

părţi şi părticele, membrele cele mai mari şi necesare dintre toate 
sunt împăratul şi patriarhul; apoi deoarece pacea şi fericirea 
bisericei şi a statului mult sunt condiţionate dela concordia şi 
consensul, care este între împărat şi patriarh: pentru aceea pa- 
triarhul să se uevoiască a susțineă concordia cu capul statului %, 

Ş. 142. Despre alegerea patriarhilor. 

Alegerea patriarhului are a se îace I. în sinod constătător 
din episcopii și aleșii clerului şi ai onoraţilor laici din metropolia 

” întreagă, al căreia cel dintâi este patriarhul; Il. cu intervenirea. 
„tuturor metropoliţilor şi episcopilor, precum şi a reprezentanților 
” clerului și ai onoraţilor laici, cari sunt cu locuinţa aproape de 

scaunul patriarhal *:. Alegerea se face după pluralitatea voturilor, 

*% După Blastar Cap VIII lit. WU. 
21 Epistola sinodului ecumenic Constan. II. îndreptată cătră episcopii 

apuseni zice: că, după ce întreaga biserică s'a învoit în alegerea lui Fla- 
vian, s'au sânțit de episcop al bisericei din Antiohia prin episcopii provin- 
ciali și diecezani, adecă prin episcopii eparhiali şi metropoliţi. Istor. lui 
Teodorit Cap. 9, cart. V.
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şi actul de alegere se aşterne domnitorului statului spre în- 
tărire şi denumirea celui ales. Alesul de patriarh poate să fie 
un metropolit sau episcop, dar nicidecum monah sau mirean, 

căci canonul” prescrie: «că propăşitor din treaptă în treaptă 
are a se sui la culmea arhieriei, căci nu este de bună cuviinţă, 
şi canoanele bisericeşti și uzul cel bun vechiu opieşte, ca cineva 
să se hirotonească de episcop lesne și în grabă». Și iarăși“: 

"<nici unul dintre mireni sau din monahi să nu se ridice deodată 
la înălțimea episcopiei, ci mai nainte să se cerceteze în treptele 

bisericeşti, și așa să primească hirotonia episcopiei, că deşi până 
acum din mireni sau din monahi oarecari, cerând trebuinţa, în- 
dată sau făcut vrednici de onoarea episcopiei, cu fapte bune 
strălucind, şi bisericile lor înălțându-le, dar însă rara întâmplare 

neputându-se pune bisericei de lege, se hotărește ca de acum 

înainte să nu se facă aceasta». 

Patriarhul ales dintre arhierei nu primeşte nici o sânţire, 

căci el ca episcop posede sânțirea cea mai înaltă a tainei preo- 
ției. Portul lui este cel simplu monahal, precum şi odoarele lui 
la serviciuri dumnezeeşti sunt aceleași obicinuite arhiereşti.:+ 

Ş. 143. Despre egalitatea patriarhilor. 

“ Cumcă patriarhii sunt egali între sine, se înţelege lămurit 
din cele ce am spus până acum despre patriarhi. Sunt însă unii, 
cari din canonul al 8-lea al sinodului ecumenic IV vreau să de- 
ducă o prerogativă pentru patriarhul constantinopolitan, în urma 
căreia i-ar compete dreptul de forul suprem asupra celoralalte 
scaune patriarhale. Cunoaștem şi noi tot cuprinsul acum amin- 

s3 Can. 10 Sardic., —'33 Can. 17 al sinod. local |, Il. Constantinop. 
s În anticuităţile bisericești se zice: că patriarhii pe sacos au multe 

cruci cusute de aur, și aşa sacosul patriarhal pentru aceste multe cruci sar 
deosebi de sacosurile metropoliților și ale episcopilor. 

3 Cuprinsul întreg al canonului 9 al sinod. ecumenic IV este: «Dacă 
vre-un cleric are judecată cu un concleric, să nu lase pe episcopul său, şi 
să alerge la județiuri lumeşti, ci mai întâi să se cerceteze cauza de epis- 
copul său, sau cu voia episcopului său, de acei, pe cari i-ar voi amândouă 
părţile, ca să le judece. lară de ar face cineva altcum, să se supună cer- 
cărei canonice. Când vre-un cleric ar aveă judecată cu al său sau cu alt 
episcop, să se judece de sinodul eparhiei (metropolitan); iară dacă vre-un 
episcop cu metropolitul aceiaș eparhii (metropolii), sau cleric s'ar gâlcevi, 
năzuiască ori la exarhul metropoliei, ori la scaunul împărăteștei cetăți a 
Constantinopolei, şi ia acela să se judece». 7
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titului canon, însă nu putem deduce dintrânsul nici un privilegiu 
în urma căruia ar compete scaunului patriarhal din Constanti- 

nopole dreptul de for suprem de apelaţie dela celelalte patri- 
arhii, ci aflăm într'ânsul o normă generală despre forul com- 
petent pentru judecarea diferințelor iscate între vre-un cleric 
sau episcop de o parte, și între metropolitul respectiv de altă 
parte, care for este scaunul patriarhal respectiv. 

Asertul nostru este luat din cele expuse în Pidalion,% şi 

în tâlcul acestui canon dela Zonara, care zice??7: «Patriarhul 

constantinopolitan nu poate trage la scaunul său pe metropoliţii 
din Siria, Palestina sau din Egipet, ci diferința metropolitului 
din Siria o va pertractă. patriarhul din Antiohia, asupra diferinţei 
metropoliților din Palestina Ierusalimleanul, iar asupra diferinţei 
celor din Egipet Alexandrianul, va enunciă judecata». 

Egalitatea pozițiunii și a drepturilor patriarhale se poate 
demonstră şi din poziţiunea excepţională a bisericilor din Africa, 

Azia, Pont şi Tracia, care până la canonul 28 IV au fost esemte 
de sub jurisdicţiunile tuturor patriarhilor, pentrucă în canonul 6 
al sinodului | ecumenic sau decretat: «că dela scaunul vre-unei 
metropolii din Africa, Azia, Pont și Tracia are a se face_ape- 
laţia la sinodul provincial, şi de acolo la sinodul ecumenic». 

Prin urmare forul competent pentru judecarea vre-unei diferinţe, 

ce sar naşte din partea vre-unui cleric sau episcop în contra me- 
tropolitului lor în acele părţi ale lumei, este sinodul provincial. 

Scaunul papal din Roma a cercat a-şi subordină sieşi si- 
nodul provincial din Africa, şi a se înălță pe sine peste el, pri- 
mind apelații dela ceice s'au osândit acolo. Dar arhiereii afri- 

cani au ştiut să respingă astfel de ilegalitate, şi să susțină com- 
petința canonică a sinodului provincial, va să zică: indepen- 
dența lor dela oricare scaun patriarhal.38 , 

Pe lângă cele aduse în mijloc se documentează egalitatea 

patriarhilor încă și cu-acea împrejurare, că. adecă extensiunea 
topografică a jurisdicțiunilor fiecărui patriarhat este prefiptă şi 

„s Vezi |. sub-însemn. a canon. 8 al sinod. ecumenic IV în Pidalion. 

31 Yâlcul lui Zonara în canon. 9 al sinod. ecum. IV din Beveregiu. 

5 Vezi epistolia sinodului din Africa cătră papa Celestin, în Pidalion 
pag. 316 și în Bever. Part. 1. pag. 675, şi în Antorism pag 29—31.
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țărmurită prin canoane % aşa, încât dacă vre-un patriarh-ar ex- 
tinde jurisdicțiunea sa peste hotarele sale, numai decât ar co- 
mite ilegalitate întocmai ca şi un metropolit, sau episcop, sau 
preot, carele ar cuteză să funcţioneze în o metropolie, sau epis- 
copie, sau parohie străină; prin urmare precum aceasta nu se 
iartă, căci sar conturbă ordinea bună, aşa aceea se osândeşte, 
căci ar produce disordine păgubicioasă.*0 — 

Ş. 7144. Despre drepturile patriarhale. 

Când consultăm documentele și lucrările întâmplate în ve- 
chime, precum și obiceiurile antice ale bisericei primitive, atunci 
trebue să mărturisim, -că acolo nu aflăm nici o urmă a patriar- 
hilor, sau a privilegiilor, care ar fi competat patriarhilor pe baza 
vre-unei instituțiuni sau a uzului bisericesc, ci întâiaoară aflăm 
în canonul 6 al sinodului ecumenic | întărirea obiceiurilor vechi, 

ca adecă, episcopul Alexandriei să aibă potestate asupra Egipe- 
tului, Liviei şi a Pentapolei, căci și episcopul din Roma aceasta 

o aref:: aşijderea şi în Antiohia și în celelalte biserici să se pă- 
zească întâietatea bisericilor». lar în canonul 7 al aceluiaş sinod 
ecumenic | se rânduește, «că fiind uz, şi tradițiunea veche au 
apucat a se ţineă, ca episcopul lerusalimului să se cinstească, 

„aşadară să aibă urmarea cinstei, păzindu-se dregătoria sa cu me- 
tropolia». Însă precum în aceste două canoane, aşa şi în toate cele- 
laite, în care se amintește despre întâietatea bisericilor, nu se ex- 

pune specialmente nimic despre acele obiceiuri, după care ar 

39 Can. 35 apostol. — Can. 6, 1. — Can. 2, II. — Can. 8, III. — Can. 
20, IV. — Canonul 13, 22. Antioh. — Canonul 3, 11 şi 12 Sardic, 

419 Spre informarea cetitorului aflăm de lipsă a reproduce aci canonul 

28 al sinodului ecumenic IV. care aşa este: «Pretutindenea hotăririlor Sâu- 

ților Părinţi urmând, şi pe canonul celor 150 episcopi (canonul 2 al sino- 
dului ecum. Il.) cunoscând, acestea și noi poruncim şi hotărim pentru pri- 

vilegiile preasântei biserici Constantinopolitane Romei noue. Fiindcă scau- 

nului Romei celei mai vechi pentrucă împărăţiă cetatea aceea, părinții după 

cuviință i-au dat privilegiul întâietăţii, şi cu acestaș chip şi iubitorii de 

Dumnezeu cei 150 episcopi pornindu-se, cele deopotrivă privilegii le-au dat 

și preasânţitului scaun al Romei cei noue cu drept cuvânt judecând, ca ce- 

tatea, ce cu împărăția şi cu senat s'au onorat, să dobândească asemenea 

prerogative celor ale Romei vechi şi în treburi. bisericeşti, și să se mărească, 
fiind a doua după ea, ş. c. a. 

s Vezi anotaţiunile lui Beveregiu la Can. 6 al sin. ecum, I; și sub- 

însemn. acestui canon în Pidalion,
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compete acelor scaune arhiereşti pe lângă întâietatea de şedere 
încă și nişte drepturi, pe care obiceiurile cele vechi şi întâietatea 
cea bazată pe ele le-ar trage după sine, ci simplu se zice numai 
despre întâietatea onoarei, şi totdeodată .desvoltat se întăresc 
drepturile metropolitane expuse în canoanele apostolești; de 
unde urmează, că canoniştii răsăriteni afirmă cu temeiu, când 
zic că scaunele acele au căpătat prerogativa întâietăţii, dar nu 
şi vre-un drept asupra metropoliților, ca şi cum adecă metro- 

polia ca atare, ar fi fost subordinată patriarhatului, precum o 
episcopie este subordinată metropoliei, şi ca şi cum patriarha- 

tului i-ar compete dreptul de supremul arbitriu în cauzele decise 
la vre-o metropolie, precum metropoliei îi compete forul de 
apelaţie dela episcopiile sufragane, ci numai drepturile metro- 
politane s'au întărit şi pentru acele scaune distinse cu întăie- 
tatea de ședere; şi așa puseţiunea normată în canoanele apo- 
stolești a metropoliţilor nu s'au strâmtorit în nimica prin prero- 
gativa de întâietate a scaunelor episcopeşti din Roma, Constan- 
tinopole, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim, ci încă acele sau 
transpus și asupra acelor metropolii, care după încetarea per- 
secuţiunii asupra bisericei sau aflat de necesar a se creă. Şi 
așa noi din toate acestea tragem acea consecință, că părinţii 
sinodului nicean 1 prin canonul 6 mau întărit nici un drept pa- 
triarhal, în urma căruia Sar fi dat patriarhilor potestate asupra 
metropoliţilor, nici autoritate a hirotoni și a înzestră pe metro- 
poliți sau pe episcopi cu mantie şi cu singelie, va să zică a con- 
stitui metropoliţi și episcopi peste tot, precum nici dreptul general 
de suprema judecătorie în orişice diferințe, fără numai s'au în- 
tărit şi pe partea lor acele drepturi, care lor ca metropoliţilor 
genuini asemenea cu ceialalți metropoliţi le competau încă de 
mai nainte, până nu căpătară prin canon întâietatea de şedere 
şi de onoare între episcopi, precum şi apelația în cazuri. anu- 
mite după can. 9 şi 17, IV. — can. 11, VII. — Vezi Partea 

“MIL. Cap III. Tăierea III. în acest op despre competința agendelor 
unui Scaun patriarhal. Pe lângă acestea patriarhilor întocmai ca 
şi metropoliţilor şi altor episcopi, li-se opreşte a trece hotarele 
jurisdicțiunei lor, şi ale eparhiilor lor, ca să hirotonească, sau 
să săvârşească alte acţiuni bisericeşti. 

Vezi tâlcul can. 2, Il. în Pidal, 
7
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Ș. 145. Continuare. 

Fiindcă obiectul cestionat este momentos: pentru aceea vom 
consultă şi celelalte canoane, care tractează despre patriarhi, şi 
adecă: 

|. Canonul 2 al sinodului ecumenic II. opreşte episcopilor 
a trece în biserici peste hotarele lor, ca să nu se conturbe bise- 
ricile, ci potrivit canoanelor hotăreşte, ca episcopul Alexandriei să 
stăpânească numai Egiptul, “iar episcopii răsăritului să admini- 
streze numai răsăritul, observându-se privilegiile și întâietățile, ce 
sau dat bisericii din Antiohia prin canonul sinodului nicean; 
episcopii diecezei asiene *? să administreze dieceza asiană, iar epi- 
scopii Ponticei să guverneze pe cea pontică, şi ai Traciei pe cea 
tracică. Episcopii nechemaţi să nu treacă preste diecezele lor pen- 
tru hirotoniri sau pentru alte administrații bisericeşti, păzindu-se 
canonul prescris pentru dieceze, care arată, că fiecare provincie + 
are a se administră prin sinodul provincial după cele ce sinodul 
din Nicea a hotărit. lară bisericiile cari sunt între popoarele bar- 
bare, se cuvine u se administră după uzul observat de părinţi.+s 

IL. Acelaş sinod ecumenic II. prin canonul 3 hotăreşte: «ca 
episcopul Constantinopolei să aibă partea dintâia a onoarei după 
episcopul Romei, căci Constantinopolea este Roma nouă». 

III. Canonul 8 al sinodului ecumenic III. osândeşte pe me- 
tropolitul Antiohiei, căci în mitropolia Ciprului au făcut hiroto- 
niri de episcopi în contra uzului şi canonului sfinţilor părinţi. 
De aceea sinodul ecumenic rândueşte unanim, ca drepturile fie- 
cărei provincii, va să zică, metropolii să rămână curate şi învio- 
late, care le-au avut dela început, și mitropoliţii au voie a-și 
luă spre asigurarea lor exemplare despre acest canon». 

IV. Canonul 28 al sinodului ecumenic IV. întăreşte în în- 
tâietatea de onoare acele cinci scaune, dând celui din Constanti- 

+ Dieceză în limbagiul canonic însemnează «Metropolie», — 4 Pro- 
vincie însemnează «Metropolie». , 

45 In tâlcul acestui canon din Pidalion se zice în privinţa bisericilor 
dintre popoarele barbare, cumcă se cuvine, ca episcopii cei cu apropiere şi 

mai vrednici de cuvânt să meargă la dânsele, pentruca să plinească lipsele 

sinodului local, care lucru, deși este afară de canon, totuși sinodul l-au 

iertat din necesitate,
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nopole şi diecezele din Pont, Asia şi Tracia, și pe episcopii 
dintre popoarele barbare, . şi dând tuturor acester cinci scaune 
potestate a hirotoni pe mitropoliți, + 

V. Canonul 39 al sinodului ecumenic VI. rândueşte: ca să 
se ţină obiceiurile cele aprobate de mai nainte, şi episcopului 
lustinianopolei să i se deă asemenea drept precum are Con- 
stantinopolitanul, şi să şeadă mai sus decât episcopii eparhiali 
ai Elespontenilor, şi să se hirotonească de cătră episcopii săi 
după vechiul obiceiu. ” 
VL Canonul 11 al sinodului ecumenic VII. dă episcopu- 

lui constantinopolitan, prin urmare şi celorlalţi episcopi cu în- 
tâietatea de onoare, dreptul a pune iconom la acel scaun me- 
tropolitan, unde metropolitul negligă aceasta. 

VII. Canonul 15 al sinodului local constantinopolitan, nu- 
mit întâiu-doilea, lipsește de funcţiune pe acel metropolit, carele 
cu volnicie sar desface de patriarhul său, şi mar pomeni nu- 
mele lui în rugăciuni. . | | 

VIII. Canonul 3 al sinodului local din Sardicea rândueşte : 
că episcopul judecat și agravat cu sentința sinodului metropo- 
litan poate apelă la scaunul concernent patriarhal. +7 

Din reazumarea acestor canoane lămurit se arată: Q) că epis- 
copilor distinși cu întâietatea onoarei li se opreşte a trece şi a face 
hirotoniri în metropolii străine, şi că fiecare metropolie are a se 
administră prin propriul său sinod provincial; b) că episcopul cel 
distins cu întâietatea de onoare din Antiohia se osândeşte, căci 
a făcut hirotoniri în metropolia Ciprului cu postpunerea drep- 
turilor metropolitane; c, că se dă patriarhului respectiv - drep- 
tul de a pune econom la acea metropolie, unde mitropolitul ne- 
gligă aceasta; d) că metropoliţii au să pomenească în rugăciuni 
numele concernentului patriarh, şi cu volnicie a nu se desbină 
de el; e) că patriarhul respectiv primeşte apelaţia episcopului 
agravat cu sentința pluralității voturilor scaunului metropolitan. 

45 In tâlcul acestui canon în Pidaiion se zice: nu'precum patriarhul 
va voi, ci alegerile să le facă sinodul metropolitan, și după obiceiu să se 
arete patriarhului rezultatul alegerilor, şi el să hirotonească pe cel ce s'a 
ales prin toţi, sau prin cei mai mulți. 

+ Dacă sentinţa s'a făcut cu unanimitatea voturilor, Tâlcul lui Zo- nara în 15 canon din Antiohia; vezi şi Can, 9, 1V. şi tâlcul lui în Pidal,
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Deci pe baza acestor momente pozitive afirmăm, că drep- 
turile patriarhale fundate în canoane pozitive se pot reduce la 
aceste puncte, şi adecă: 1. fiecărui patriarh îi compete dieceza şi 
că de patriarhul Constantinopolei se ţin şi diecezele din Pont, 
Azia şi Tracia; 2. că patriarhul pune iconom la acea metropolie, 
unde metropolitul negligă aceasta; 3. că primeşte apelaţia epis- 
copului agravat cu sentința adusă. în sinodul metropolitan cu 
pluralitatea de voturi; 4. că hirotoneşte pe metropolitul ales 
dintre ieromonahi după învățătura lui Pavel: cel mai mic se bi- 
necuvântă de cel mai mare; 5. că judecă diferințele iscate între 
episcopii sufragani şi metropolitul lor, precum şi cele iscate 
între laici şi metropolitul lor; 6. că în rugăciuni se pomenește 

numele lui de cătră metropoliţii de sub scaunul patriarhal.* 

Ş. 146. B. Despre metropoliți. 

Numirea «<metropolit> nu se află în biserică până la si- 
nodul | ecumenic. În timpii primitivi, precum arată canonul 34 
apostolesc, metropoliţii se numiau «cei dintâi episcopi» sau 
«capii episcopilor» ; se chiemau și arhiepiscopi, precum cel al 
Alexandriei după mărturisirea lui Epifaniu *? unde zice: că Me- 
letiu a fost pus în obezi cu martirii, şi cu Petru arhiepiscopul 
Alexandriei; astfel sau numit şi alţi episcopi ai scaunelor apo- 
stoleşti până apoi numirea de arhiepiscopi sa dat numai pa- 
triarhilor. — Sinodul local din Sardicea 5 numeşte pe metropo- 
lit de cesarhul eparhiei>, iar cel din Cartagena: metropoliile 
le zice «scaune dintâi ale eparhiilor». - 

Aceste lăsând înainte zicem: că gradul arhieresc numit 
«metropolitan» îşi trage începutul din canonul 34 apostolesc, unde 
se rândueşte: ca episcopii unei naţii să ştie pe «cel dintâi» în- 

48 Stând instituţinnile canonice ale bisericii noastre despre patriarhi, 

precum am expus noi în Ş-fii precedenţi, ne cuprinde mirarea, cum de 

unii scriitori străini numesc pe patriarhui nostru din Constantinopole de 

«autochefal» și sinoadele aceluiaş de «sinoade autocheiale». Dacă își lingu- 
şeşte cineva, că prin acea schimonositură de instituțiunile canonice ale bi- 
sericei noastre face științei de drept îndeobşte, sau vre-unui regim de stat 
îndeosebi serviciu bun, apoi noi îi zicem: că greu este de a se luptă în 

contra boldului. — 

49 Cap. 68, — 5 Can. 6. — 5 Can. 26. —
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tre dânşii, şi să-l considere pe el «de cap», şi fără sentinţa lui 
să nu facă nimic mai însemnat, ci numai cele obișnuite, ce se 
țin de eparhiile lor; dar nici acela să nu facă nimic mai însem- 
nat fără sentința tuturor, căci aşa numai va fi o concordie, şi se 
va mări Dumnezeu prin Domnul întru duhul sfânt: «Tatăl, Fiul 
şi Duhul sfânt». Cuprinsul acestui canon ne manuduce la acea 
cunoştinţă, că încă în timpii primitivi ai bisericei creştine s'au 

aflat de bine, de a se arondă eparhiile după naţionalitate, de 
a pune episcopi naţionali, și de a aveă între ei pe unul, carele 
să fie cel dintâi, sau capul lor, sub a cărui preşedință să se 
tracteze obiectele cele mai însemnate bisericeşti 5 iar cele obiş- 

nuite administrative din eparhie le săvârşeşte episcopul. Ca- 
nonul acesta apostolesc nu numai sa respectat de un canon 
principial de cătră toate sinoadele ecumenice și locale, ci încă 
a rămas și în toată vigoarea sa; ceeace se vede și de acolo, 

că sinodul ecumenic [. conferind unor scaune întâetatea de 
onoare s? lămurit au legiuit, că nime nu se poate face episcop 
fără voia şi sentinţa metropolitului. Prin urmare episcopul cel 
dintâi întro metropolie se numește metropolit, şi nu i se iartă 

lui a se numi «principe al preoţilor» nici «cel mai mare preot» 
<SUMmMUS Sacerdos» sau altcum în acest fel, căci aceasta o opre- 

şte canonul 46 cartagen. 

Ş. 147. Ce prescriu canoanele în privința metropoliților ? 

Canoanele prescriu în privinţa metropoliţilor: 

1. că metropolitul este cel dintâi între episcopii unei naţii ;54 
2. că nime nu poate fi episcop fără sentința Şi învoirea 

metropolitului ; 55 

3. că metropolitului i se opreşte a trece hotarele metro- 

poliei sale; 5 | 
4. că metropolitul, carele este ales dintre arhimandriţi, 

sau dintre ceilalţi ieromonahi, se hirotoneşte de arhiereu de 
cătră patriarh ;57 

5 precum sunt: întrebările cele dogmatice, îndreptările păcatelor ge- 

nerali, alegerile și hirotonirile episcopilor. 

55 Can. 6, |. — 5 Can. 34 apostolesc. Se înțelege de sine, că o nație 
care are episcopi mai mulţi, poate aveă și doi, şi mai mulți metropoliţi. — 

5 Can. 6, 1. — 55 Can. 2, Il. şi Can. 8, II. — 5 Can. 28, IV. —
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5. că metropolitului nu-i este iertat a luă sau a-şi Însuşi 

sieşi ceva din, lucrurile episcopului răposat, sau din cele ale 

episcopiei văduvite, ci toate au să rămână sub paza clerului 

până la aşezarea noului episcop, afară dacă n'au rămas clerici în 

eparhia aceea, căci atunci metropolitul toate le va păzi neîm- 

puţinate, şi are a le predă episcopului fiitor %; 

6. că metropolitul mare voie a merge şi a săvârşi hiroto- 

niri sau alte slujbe bisericeşti în eparhiele episcopilor sufragani 

fără învoirea episcopului respectiv &. 

7. că conchemarea şi prezenţa metropolitului face sinodul 

episcopilor legal şi valid 60, a 

8. că metropolitul este datora pune econom asupra eco- 

nomiei metropolitane, căci altmintrelea patriarhul îl sileşte la 

aceasta *!; 

9. că metropolitul este dator a stărui, ca eparhia văduvită 

să-și capete în trei luni pe episcopul său, dacă nu-l întimpină 

nişte pedeci mari, altcum se supune certărilor bisericeşti *%. 

10. că metropolitul este dator a ţineă, unde va voi, în tot 

anul sinod cu episcopii sufragani în timpul dela sântele Paști 

până la finea lui Octomvrie &; spre care scop chiamă pe epis- 

copi la sinod, iar aceştia sunt datori a înştiință pe mitropolit 

despre venirea sau absentarea lor dela sinod; 

11. că metropolitul nu poate să facă nimic mai insemnat 

fără episcopii sufragani %; 

12. că metropolitul este dator a mângăiă în cele sufleteşti 

metropolia învecinată, carea în urma goanelor este lipsită de me- 

tropolit, și după încetarea goanelor a stărui, ca metropolia aceea 

să capete pe metropolitul său &; 

13. că numele metropolitului are a se pomeni în rugăciuni 

de cătră episcopii sufragani %; 

14. că metropolitul hirotoneşte cu doi sau cel puţin cu un 

episcop pe cel ales de episcop, şi-l înzestrează cu graniata roetro- 

55 Can. 35, VI. — 5 Vezi tâlc. Can. 35 apostolesc din Pidalion. — 

s Can. 16 Antioh. — î: Can. 11, VII. - 

s Can, 25, IV. — & Can. 8, VI. şi Can. 6, VII. —% Can. 81 și 84 

Cartag. — & Can. 34 apostolest. — 656, Il, şi Can. 8, [Il. — % Can: 15,11]. -
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politană, îi predă jurisdicțiunea asupra eparhiei, pentru care sau 

sânţit, şi-l vestește eparhiei priri circular metropolitan *; 
15. că metropolitul în sinod cu episcopii judecă şi preju- 

decă diferinţele iscate între episcop şi cleric sau laic dintro 

eparhie sufragană *; 
„16. că metropolitul are îndatorirea a pune economi epar- 

hiali, unde episcopii lui supuși nu voiesc să aşeze pe economi 

„lângă bisericile lor eparhiale 70, 

Ş. 148. Poate metropolitul să ceară dela episcopii sufragani îm- 
puternicire de a designă el singur pe viitorul episcop ? 

Nu poate; pentrucă acel metropolit, carele ar cere dela 
episcopii sufragani împuterire?!, de a designă el singur pe vii- 
torul episcop, şi de-a mijloci denumirea lui din partea regimului 
statului, ar vătămă instituțiunile cardinale ale bisericei, și epis- 
copii la asemenea întâmplare ar aveă îndatorire, a provocă pe 
metropolitul la observarea canoanelor, în urma cărora 7? metro- 
politul nu poate face fără conțelegere cu episcopii nimic mai 

însemnat, şi pentru alegerea noului episcop este dator a conchemă 
sinodul episcopesc, la care au să iee parte toţi episcopii din 
metropolie, şi numai acei;episcopi se dispensează dela sinod, 

cari aduc pentru legitimarea- absenței lor motive binecuvântate; 
dar apoi prescrie canonul”, că cel puţin trei episcopi trebue 
să se înfăţișeze la sinod, cu cari şi ceice nu sunt de faţă, să se 
facă împreună alegători, şi împreună învoindu-se prin scrisori; 
iar întărirea celor ce sa făcut, se cuvine metropolitului?:. lar 
alt canon prescrie 75: «ca episcopii cu judecata metropoliţilor şi 

a episcopilor celor din prejur să se așeze la începătoria bise- 
ricească, fiind-de multă vreme cercaţi şi în cuvântul credinţei, 

Şi în vieţuirea dreptului cuvânt». 
Pe baza premiselor deducem acea consecuență: că precum 

metropolitul nu poate cere dela episcopii sufragani împuterire, 
ca el singur să aleagă și să propună regimului statului spre de- 
numire pe noul episcop, aşa nici episcopii .r'au drept a da me- 
tropolitului împuterire spre numitul sfârșit; ci alegerile de epis- 

& Can. 1 apost. — Can. 8, II. — 6 Can. 9, IV. — 3% Can. 11, VII. 
— 11 Compromis. — 72 Can. 34 apost. — 33 Can. 4,1. — Can. 13 al Cartag. 
— “4 Can. 3, VII. — 16 Can. 12 Laodicea.
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copi noi au a se face în sinodul metropolitan,-şi metropolitul 
are a designă de episcop pe unul dintre cei aleşi cu pluralitate 76, - 
ca să nu abuzeze cu dreptul ce-i dă canonul, că fără sentința 
lui nu se poate face nime episcop. 

Ş. 749. Despre alegerea metropoliților. 

Metropolitul se alege de cătră episcopii şi reprezentanţii 
clerului şi ai poporului credincios din eparhiile sufragane. ale 
metropoliei; numai episcopii sufragani sunt alegibili în principiu ; 
în cazuri extraordinare se poate alege și un dignitar mai mic 
diu tagma monahală, însă trebue să fie cauze momentoase, care 
să rectifice abaterea dela canon. Alegerea se face prin voti- 
zare şi pluralitatea voturilor decide, și apoi actul alegerii se 
aşterne împăratului spre întărire şi denumirea nou alesului mi- 
tropolit, carele, dacă este âleș dintre episcopi, nu primeşte nici 
o sânţire, căci ca episcop are sâuţirea cea mai înaltă a tainei 
preoţiei, şi în nimica alta nu se deosebește de episcopi în şi 
afară de biserică, fără numai că este cel dintâi între episcopi; 
iar dacă metropolitul sa ales dintre dignitari mai mici biseri- 
ceşti de tagma monahală, atunci actul alegerei și al denumirei 
se comunică cu patriarhul respectiv? cu rugarea, ca în înţelesul 
canonului 28 al sinodului ecumenic IV să binevoiască a hiro- 
toni de;arhiereu pe cel nou ales metropolit, ca nu cumva sân- 
țindu-l episcopii sufragani de arhiereu să se pară, ca şi cum cel 
mai mare Sar puteă binecuvântă de cei mai mici, dupăce apostolul 
învaţă, că dela cel mai mare se binecuvântă cei mai mici 79, 

Ş. 150. C. Despre arhiepiscopi și exarhi. 

|. Pe baza canonului 28 al sinodului ecumenic IV, în care 
întâiaoară aflăm numirea de «arhiepiscop», căci acolo cetim: 
«că metropoliții din Pont, Azia, Tracia, și cei din părțile bar- 
bare au a se hirotoni de arhiepiscopul Constantinopolei» — 
zicem: «că episcopii cei distinşi cu întâietatea de onoare sau 
numit la început arhiepiscopi. Numirea aceasta a fost o conse- 
uenţă naturală a onoarei, ce li-s'a dat lor faţă cu ceialalți epis- 

copi, şi exprime prea bine onoarea întâietăţei. 

1 Can. 6, 1. — î7 Can. 17, |. Il. Const. și Can. 10 Sard. 
19 Vezi tâlc. can.-28, IV. din Pidalion. — %? Evrei Cap. VII, v. 7.
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Deși episcopii cei distinși cu întâietatea de onoare, precum 
am expus în Ş-ul 138, începură a se numi «patriarhi» dela si- 
nodul local întâi-doilea constantinopolitan: totuş își reținură sieși 

"şi titlul de «arhiepiscop»; de aceea patriarhii răsăritului între- 

buințează şi astăzi în titlul lor numirea de «<arhiepiscopi», iar 
cel al Romei a rămas pe lângă numirea sa cea veche de «papă». 
Încă şi unii metropoliţi sau numit şi se numesc şi astăzi şi ar- 
hiepiscopi % fără să fie şi patriarhi. Uzul acesta noi îl deducem 

de acolo, că metropolitul având şi eparhia sa, unde el ca episcop 
funcționează, față cu eparhia sa este numai episcop, ca și ce- 
ialalți episcopi eparhiali; deci episcopia aceea, unde metropo- 
litul este episcop, sa obicinuit.a se chemă arhiepiscopie, spre 
deosebire de acele eparhii, cari au episcopi, şi de aci apoia 
urmat pentru metropolit şi numirea de arhiepiscop. 

II. Exarh însemnează «antiste>5!. În canonul 6 al sino- 

dului local din Sardicia, ce s'a ţinut la anul 347, aflăm: «că 
exarhul eparhiei, va să zică, metropolitul, să sorocească la si- 
nodul, ce are a se ţineă pentru alegerea noului episcop, pe acel 
episcop, carele din lenevire n'ar veni la sinod». Mai departe în 
tâlcul can. 57 al sinodului local din Laodicea, care s'a ţinut la 
anul 365, se rânduește: ca în sate și orașe mici să nu se pună 
<episcop» ci numai «circuitori»; mai cetim în Pidalion: «că în 
sate şi orașe mici se pun exarhi sau hotepiscopi, cari după Bal- 
samon*? ieşau în sate şi orășele, învățau pe popor şi îndreptau 
moravurile lui, iar după Blastar:: nu aveau loc propriu, ci călă- 
toreau prin sate şi orăşele, prejudecau diferințele între creştini, 
dar nu efectuau nimic fără aprobarea episcopului eparhial». Încă 
şi în canonul 9 al sinodului ecumenic IV din anul 451 aflăm: 
«că dacă vre-un episcop sau cleric ar aveă vre-o diferință cu 

| % Și metropolitul nostru din Ardeal a avut din vechime și titlul de 
arhiepiscop, precum se documentează din hârtia patriarhului constantino- 
politan Antoniu din 13 August 1391. Vezi Istoria mea biser. tipăr. 1860, 
II, Tom. pag. 90. . 

* Exarh se chiamă și locţiitorul împăraţilor greci în Italia supe- 
rioară. - 

s Vezi tâlcul lui Balsamon în acest canon din Beveregiu. 
% Cap XXX, lit. E. din SintagmaNnii Blastar.
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metropolitul său, să se judece sau la exarhul ocârmuirei %, sau 
la patriarhat». 

Dacă aceste trei canoane expuse după ordinea lor crono- 
logică, căci altele privitoare la. exarhi nu cunoaștem din condica 
canoanelor, le vom analiză, atunci deducem din ele acea con- 
secuință, că 1. sub exarh se înțelege însuş metropolitul; 2. cir- 
cuitorul cel călător prin sate și orășele; 3. un metropolit cu ju- 
dițiu delegat de către patriarh. Și fiindcă acelea, ce am vreă să 
le deducem din cele premise, le aflăm în subînsemnarea ca- 
nonului 9 al sinodului ecumenic IV. din Pidalion: pentru aceea 
le reproducem aci în următoarele, și adecă: «că exarhul ocâr- 

muirei, este însuș metropolitul ocârmuirei, carele are oareșcare 

prerogative față cu ceialalți metropoliţi». Acum prerogativele 
acestea ale exarhilor au încetat, căci deşi oarecari metropoliţi 
se zic exarhi totuş mau lor supuși metropoliți. Se vede așa dar 
din însuş Balsamon, că alţii oarecari au fost în vremile vechi 
exarhi ai ocârmuirilor, dintre cari, după Zonara au fost: me- 
tropolitul Cesariei Capadochiei, al Efesului, al Tesalonicului și 
al Corintului, însă această prerogativă a încetat sau îndată sau 

puţin după sinodul ecumenic IV» 8. 

"$. 157. D. Despre episcopi. Episcopii la început se chemau apostoli, 
apoi următori ai apostolilor, și scaunele lor scaune apostolești. 

Din numirile cele ce se dedeau episcopilor la început, 
este negreșit acel titlu mai însemnat, după care se numiau ei 

apostoli. 
Titlul acesta li se dedeă |lor pe temeiul constituirei lor prin 

apostoli și pe cel al puterei apostoleşti, cu care apostolii i-au în- 

zestrat pe ei, precum și pentru distingerea gradului episcopesc de 

24 Numele <ocârmuire» are în canoane mai multe înțelesuri, şi adecă 
1. însemnează episcopia şi reședința episcopului — Can. 26 Cartag. — 2. 

eparhiele sufragane ale unui metropolit — Can. 28, IV; — 3. eparhiele mai 

multor metropoliţi, care se ailă întrun stat politic — Can,'6, II; — 4. un 

patriarhat sau două sau trei patriarhaturi. Vezi mai pe larg tâlcul cano- 
nului 6, IV, din Pidalion. 

2 Urmează, că după ce exarhii călători au încetat s'au întrodus hor- 
episcopii, şi după aceştia protopresbiterii, al căror institut sa conservat 
până în zilele noastre.
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către cel presbiteral, precum adeverează Teodorit, scriind! «că 

"episcopii spre distingere de cătră presbiteri se numeau apostoli, 

și că apoi numai apostolii Domnului au rămas cu această nu- 

mire, iar ceialalţi se numiau episcopi; aşa Epafrodit episcopul 

Filipsenilor se numiă la început apostolul Filipsenilor, Tit epis- 

copul Cretei se numiă apostolul Cretei, Timoteiu episcopul 

Asienilor apostolul Asienilor». | 
Iar că episcopii se chemau în vechime şi «următorii apo- 

stolilor>, se vede din actele sinodului din Cartagen, unde Ci- 

prian, Firmilian, şi alţi episcopi se numesc de următori. ai apo- 

stolilor. Asemenea documente avem în cuvintele lui leronirm, 

care zice: «ori unde să fie episcopul, ori la Roma, ori la 

Constantinopole, ori la Alexandria, este de unul și acelaș merit, 

şi de un dar; toți sunt următori ai apostolilor». De aceea şi 

Ambrosiu scriitor apusean zice?: «că societatea creştinească 

este lățită şi difuză în toată lumea prin scaunele apostolilor şi 

succesiunea episcopilor». 

„Ş. 152. Episcopul este înaintestătător al preoțimei, călugărilor, 

și al creştinilor. 

Cumcă episcopul este înaintestătător al preoţimei, călugă- 
rilor, şi al creştinilor, se adeverează prin nenumărate locuri al€ 

Sântei Scripturi. Apostolul Pavel scrie către Tit episcop al Cre- 
tului, zicând: <Pentru aceea te-am lăsat pe tine în Creta, ca 

cele ce lipsesc să le îndreptezi, şi să așezi prin cetăţi preoți 

precum eu ţi-am poruncit». lar către Timoteius: «nu fii nebă- 
gător de seamă de darul, care este întru tine, şi care ţi s'au dat 

prin prorocie cu punerea mânilor preoţiei»; şi iarăşs: «mânile 
curând să nu-ţi puni pe nimeni». — Superioritatea episcopului 

faţă cu preoțimea este o urmare naturală a hirotoniei preoților, 
care numai episcopul o poate săvârşi în urma puterei sacramentale, 

pe care Hristos o a dat apostolilor”, iar apostolii episcopilor; 
    

1 Teodorit Coment. în LI. trim. cătră. Timot. cap. II, V. 1. 
2 Teronim către Evagru în 85. epistolă, 

„2 Ambrosiu, vezi Bingham cartea |. pag. TI. — Episcopii în timpii 
cei vechi se mai numeau şi principi ai poporului, — preposiţi - antisti — 
principii preoţilor -' pontiiici mari — papă — tată — tatăl taţilor — epi- 
scop al episcopilor - patriarhi — vezi Bingham Cart. I. pag. 72—81. 

4 1. Tit. Cap. 1,v.5.— 551. Tim. Cap. IV. v. 14. — € Tim. Cap, V. v. 22, 
1 Mateiu X. v. 5, — 51. Tit. 1. V.5; și |. Tim, V. v. 2,
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de aceea se legiueşte în canonul al Il-lea apostolesc: «că pres- 
biterul şi diaconul şi ceialalți clerici se hirotonesc de un episcop»; 
prin urmare. dela cine se. hirotonește presbiterul, şi. diaconul 
dela acela trebue să şi depindă. - - - | 

Până unde se extinde superioritatea episcopului față cu 
preoțimea, se vede din canoanele apostoleşti, dintre cari al 12-lea 
şi al 13-lea prescriu: «că clericii, ceice sunt lipsiţi de dregătorie 
de cătră episcopii lor, să nu se primească de alţi episcopi» 
iar canonul 32 apostolesc rândueşte: «că dacă vre-un presbiter 

sau diacon de episcop se segreagă, acesta să nu se poată primi 
de altul ci numai de celce l-a segregat pe el, fără numai dacă 
din întâmplare ar muri episcopul celce l-a segregat pe eh; 
asertul nostru se întăreşte şi prin canonul 39 din Cartagena, 
care prescrie: că dacă vre-un preot m'ar vrea 'să primească acea 

treaptă mai mare, la care episcopul a vrut să-l înainteze, acela 
să cază și din treapta sa mai mică de mai nainte. 

Superioritatea episcopului asupra călugărilor o hotăreşte 
canonul 8 al sinodului ecumenic IV. zicând: «clericii. mănăsti- 
rilor să -rămână sub stăpânirea episcopilor celor ce sunt în fie- 
care cetate după predarea sânţilor părinţi, și să nu se desirâ- 
neze cu obrăsnicia în contra episcopului lor?». 

lar superioritatea episcopului asupra creştinilor se deduce 

cu preferință din cuvintele Mântuitorului dela loan Cap 17, V, 
18—20: «Părinte! precum mai trimis pe mine în lume, aşa şi 

eu i-am trimis pe ei (apostoli) în lume, şi pentru ei eu însumi 
mă sfințesc pe mine, ca şi ei să fie sfinţiți întru adevăr, iară nu 
pentru aceştia numai mă rog ci și pentru ceice vor crede prin 
cuvântul lor întru mine»; mai departe din puterea cheilor va 
să zică, din puterea legării şi a deslegării păcatelor 10. 

Ş. 153. Episcopul trebue să fie din tagma călugărească. 

Deși în timpii vechi eră iertat, ca episcopul să aibă soţie, 
şi canonul apostolesc al 5-lea legiueşte: «ca episcopul, presbi- 

terul sau diaconul să nu lapede pe soţia sa sub pretext de 
evlavie; iar de o va lăpădă, să se segrege, şi dacă nu va voi 
nicidecum să o primească îndărăt, să se depună: totuş se vede 

? Vezi şi Can. 4 și 6, IV. — 1 loan XX. 21—23 — Can. 41 apost. 

_ 8
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că dela timpul sinodului ecumenic [. sau obicinuiti! ca arhie- 
reul să nu fie însurat, ci văduv sau neînsurat, de aceea la si- 
nodul ecumenic al VI-lea s'a legiuit în canonul al 12-lea ca de 
aci înainte preoți însuraţi să nu se poată face arhierei din cauză, 
căci: |. episcopul fiind din treapta cea mai înaltă a preoţiei, 
trebue. să fie deplin în fapte bune, și cu deosebire, în curăție, 

„către care trebue să-și îndrepte toată puterea sa morală; 2. căci 
se întâmplă, că episcopul, care aveă soţie și copii, dăruiă după 
moartea sa fiilor săi episcopia ca o clironomie, precum şi multe 
lucruri ale episcopiei le dedeă copiilor săi, precum aceasta o 
arată canonul al 6-lea și 76-lea apostolesc:?; și 3. căci se în- 
tâmplă adeseori, că episcopul pentru grija femeii, şi a copiilor 
şi a casei sale neglijează trebile bisericeşti şi păstorirea cea 
cuviincioasă a turmei cuvântătoare, pentrucă zice apostolul: «cel 

“neînsurat grijește de ale Domnului, cum să-placă Domnului, 
iar cel însurat se îngrijește de cele ale lumii, cum va plăceă 
femeii 13; şi aşa dela sinodul ecumenic al VI, care sa ţinut la 
anul 691, episcopul se alege din tagma călugărească, sau şi 
dintre preoţii văduvi, cari apoi înainte de hirotonirea lor de 
episcopi au a îmbrăţişă tagma călugărească. De aceea metro- 
poliţii din Cesaria și Halchidon în sinodul local, ce sa ţinut 
la Constantinopole în anul 879, au zis locţiitorului papei loan: 
că în biserica răsăriteană episcop nu se face nimeni, dacă nu 
este din tagma călugărească 14, - 

$. 154. Episcopi titulari nu pot fi în biserica noastră. 
Canonul al 6-lea al sinodului ecumenic al IV lămurit de- 

mândă: «ca nici presbiter, nici diacon, dar nici oricine din tagma 
ieratică să nu se hirotonească absolut, va să zică: fără să aibă 
presbiterul, şi diaconul, parohie, sau orişicine prin urmare şi 
episcopul fără eparhie; și carele astfel sar hirotoni, să fie fără 
tărie şi să nu poată îuncţionă nicăiri spre ocara celui ce l-au 
hirotonit. Tâlcul acestui canon din Pidalion ne învață despre 
punctul de mânecare al sânţilor părinţi în privinta aducerii ace- 

1: Vezi subiînsemnarea 1 a Can. apost. 5 din Pidalion. 
12 Şi tâlcul şi subînsemnarea la. acest canon în Pidalion, și Can, 23 

Antioh. Can. 40 Cartag. 
13 1, Corint. Zap. VII. v. 32—33, 
11 Pidalion pag. 40.
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stui canon, că adecă, precum episcopul la hirotonia vre-unui 
presbiter sau diacon dator este de a numi în rugăciunea de .hi- 
rotonie parohia aceea, unde va aveă să funcţioneze nou sfințitul 

preot sau diacon; aşa și metropolitul este dator a numi în ru- 
găciunea de hirotonie a vre-unui episcop eparhia aceea, pentru 

care episcopul se sfințește. Și aşa afară de susamintitul canon 
mai arată și însuș ritualul despre hirotonia noului episcop, că 
la noi episcopii titulari și fără episcopie nu pot fi, căci ritual 
mavem pentiu sfințirea vreunui episcop titular 15, 

Ş. 755. Episcopul nu poate însuși sieşi parohii din altă eparhie. 

In privința aceasta următoarele canoane sunt dătătoare de 
măsură: - “ | 

1. Canonul 17 al sinodului ecumenic al IV rândueşte: «ca 
parohiele dintr'o episcopie să rămână nestrămutate la episcopul 
concernent, și mai ales, dacă fără silă le-a ţinut acele în 30 de 
ani. lar dacă în decurgerea acelor 30 de ani s'a făcut vre-o gâl-- 
ceavă pentru parohii, să fie iertat celor nedreptăţiți a porni ju- 
decată la scaunul! metropolitan, și de sar nedreptăți și aci, atunci 
să se judece la exarhul, sau la scaunul patriarhal» ; 

| 2. Canonul 130-lea din Cartagena prescrie: «ca oricari 
episcopi să sufere paguba pretensiunei lor, cari vor luă popoară 
sub scaunul lor fără judecata altor episcopi, nici să-şi măgulească 
cineva vre-un drept stabil din scrisorile, care dela metropolit 
le-a căpătat, că ar puteă reţineă sub jurisdicţiunea sa parohii 
din altă eparhie, pentrucă episcopul nedreptăţit are drept cuvânt 
a pâri pe episcopul carele îi răpește lui parohia, ce el pacific 
o a avut. Aceasta să se judece prin episcopii, pe cari metropo- 
litul îi va designă, sau pe. cari ei — incuzatul şi incuzatorul — 

îi vor alege». 

15 Noi aici între episcopii titulari înțelegem pe acei episcopi, cari sau 

sfințit fără numirea vre-unei eparhii ; prin urmare noi între episcopii titulari 

nu numărăm pe aceia, cari poartă numele vre-unei eparhii, ce a încetat 

a îi episcopie din orice cauză; căci este posibil, că eparhia, care a încetat 
din lipsa creștinilor şi a preoţimei, va aveă iarăș creştini şi preoți, şi așa 
se va restaură, şi atunci are a se reconstitui eparhia cu episcop. Aşijderea 

şi eparhia, care pentru intoleranța vreunei stăpâniri politice nu poate să 
aibă . episcopul său, va aveă pe episcopul său, când intoleranța stăpânirei 
politice va încetă, dar nu mainainte, 

8*
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3. Canonul al 2-lea-al sinodului ecumenic al II legiueşte: 
«ca episcopii să nu bântuiască bisericele cele peste hotarele lor». 

4. Canonul 8-lea al sinodului ecumenic III prescrie: «ca 
dreptățile cele ce se cuvin episcopilor din vechime, să se pă- 
zească nevătămate»; 

5. Canonul al 6-lea al sinodului ecumenic | rânduește: 
«ca obiceiutile cele din început și aşezate dela sânții părinți să 
se țină» - 

Deci pe baza acestor canoane premise afirmăm: că episco- 
pului nu-i este iertat a-şi însuşi sieşi nici o parohie din eparhia 
streină, şi numai acele parohii trec în stăpânirea episcopului, 
care 30 de ani le-au avut pacific în păstoria sa; iar dacă acele 
parohii, să le fi ţinut şi peste 30 sau ori câţi ani, însă nu pa- 
cific, va să zică, nu cu voia preoţimei şi a creştinilor, ci în urma 
unor măsuri politice, episcopul este dator a le predă şi a le 
cedă episcopului din vechime, căruia i se cuvin ele în arhipă- 
storire după obiceiul cel vechiu, căci unul ca acel] episcop, ca- 

„rele s'âr desvinovăți, că el ține acele parohii ale altei eparhii în „ jurisdicţiunea sa bisericească în urma dispoziţiunei stăpânirei 
lumeşti, cade sub asprimea canonului apostolesc 'al 30-lea, care 
prescrie: «ca episcopul să se depună şi să se afurisească, dacă prin lumești stăpâniri ar câștigă vre-o biserică». — În fine epi- 
scopul eparhial nu poate săvârşi nici o lucrare sânţită în altă eparhie '*, afară, dacă din partea episcopului eparhiei respective 
va fi poftit 17, . 

$. 156. Despre alegerea și recerinfele canonice ale noualesului 
episcop. 

Dupăce reprezentanţii preoţimei și ai creştinilor din vădu- vita eparhie sau adunat la dispoziţiunea metropolitului, şi una- nim sau cu majoritatea voturilor sau înțeles asupra indivizilor pe cari să-i prezenteze acestuia, şi astfel de act de prezenta- țiune l-ar” Şi aşternut'3; atunci metropolitul în înţelesul cano- nului al 4-lea şi 6-lea al sinodului ecumenic | conchiamă la un 

1 Can. 35 apost. — Can. 20, VI—13 Antioh, 
11 Can, 22 Antioh. și 3 Sardic. 
1% Vezi în partea III acestui op despre sinodul eparhial.
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sinod pe toţi episcopii suiragani, și dacă toţi episcopii mar pu- 
teă a se înfățişă la sinod din niște cauze binecuvântate, atunci 
ajunge dacă trei episcopi vor îi de față, dar nu şi mai puţini; 
cei absenţi episcopi au- să deă sinodului în scris voturile lor. 
Astiel adunându-se sinodul de toţi episcopii sufragani, sau cel 
puţin de trei episcopi, alege trei indivizi după bună chibzuiala 
sa, şi îi subşterne metropolitului spre designarea unuia de epi- 
scop pentru eparhia cea văduvită, şi apoi se iau măsurile nece- 
sare, ce se cer după împrejurările locale pentru denumirea ale- 
sului şi designatului individ de episcop, și pentru examinarea lui 

canonică din ştiinţele teologice, şi în fine pentru-hirotonirea iui.!? 

Insă deși multe alte canoane avem, care asemenea canonului 
suscitat prescriu alegerea noului episcop: totuş aflăm de lipsă 

a expune aci cu deosebire unele şi din acele canoane, căci deslu- 
şesc feliuritele împrejurări, care se pot întâmplă la alegeri de epis- 
copi, şi a produce nedumerire, s. e. când sunt părerile episco- 
pilor alegători despărțite, ce prescriu canoanele? sau când un 

„episcop alegător va să-și retragă votul său? ce prescriu canoa- 
nele? Nedumerirea „întâi află deslegarea sa în susamintitul canon 
al 6-lea al sinodului ecumenic [. şi în 19-lea canon din Antiochia, 
care presciu: «că dacă alegerea obştească a fost după canonul 
bisericesc, şi doi sau trei episcopi pentru sfada, ce le place lor, 

„ar contrazic, atunci ţină-se hotărîrea celor mai mulţi». Nedu- 
merirea' a doua află deslegare în canonul al 13-lea din Carta- 

gena, care legiuește: «că dacă vre-un episcop întru ceva Sar îm-: 
potrivi votului şi iscăliturei sale, acela însuşi pe sine se va lipsi 

de cinste». 

„19 Zonara în tâlcul Can. 6, l-zice: deşi în vechime alegerea episco- * 

pului se făcea prin sufragiul poporului din cetate: totuși toată treaba după 

alegere se duceă la metropolitul, dela carele se întăreă alegerea, şi pe care 

el îl aprobă, acela apoi prin hirotonire se făceă episcop. lar Balsamon în 
același canon zice: dacă metropolitul va aveă numai unul sau doi episcopi 

suiragani, atunci alegerea se face cu aceştia şi cei din altă metropolie, Si 

autem, ut multi Metropolitani, unum tantum, vel duos provinciales Eppos 
habeant, tunc necessario fiet electio cum iis, qui sunt, et inveniuntur pro- 

vincialibus, et cum âlienis Episcopis. — Nam etsi olim populi sufragiis 

Episcopi in urbibus eligerentur, adhuc tamen post sufiragium integra res 

ad Metropolitanum diferebatur, ab eoque confirmabatur electio, et quem 

ille approbasset, is demum manuum impositione creabatur. '—
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Mai departe se poate naşte şi acea întrebare: dacă poate 
cineva să se facă episcop peste judecata metropolitului? Aceasta 

îşi află deslegare în descitatul canon al 6-lea al sinodului ecu- 

„menic |, în care lămurit stă: «că, dacă cineva sar face episcop 
peste judecata metropolitului, marele sinod a hotărit, că unuia 

ca acestuia nu i-se cuvine a îi episcop». 
Insă se poate întâmplă, ca toți episcopii sufragani dintro 

metropolie să moară afară de unul, cum are a păşi metropolitul 
la alegerea episcopilor pentru văduvitele eparhii? În privința 
aceasta ne dă canonul al 6-lea al sinodului local din Sardicea 
următoarea desluşire, şi adecă la asemenea întâmplare metro- 
politul chiamă la sinod pe acest unic episcop suiragan, și cu 
dânsul desbate şi pertractează obiectul alegerei episcopilor noui; 
iar de n'ar compară acest episcop la sinod la învitarea metro- 
politului, nici ar notifică metropolitului său cauza neînfăţișărei 

sale la sinod; atunci metropolitul, ca să mângăie eparhiile vă- 
duvite, chiamă pe episcopii din metropolia învecinată şi sânțeşte 
cu împreună lucrarea acestora pe cei noui episcopi. 

In fine când clerul și poporul unei eparhii văduvite şi-ar 
alege de episcop pe un mirean, atunci are a se observă canonul 

10 al sinodului din Sardicea, care prescrie: că, dacă vre-un 
bogat ori învăţat din for sar învrednici a se face episcop să nu 
se așeze mai nainte, până nu va săvârși slujbele anagnostului, 
ale diaconului și presbiterului, ca prin fieştecare treaptă de se 
va socoti vrednic, să poată trece propăşitor la înălțimea episco- 
piei, şi va aveă treapta fieștecăreia tagme lungime nu de puţin 
timp, prin care credinţa lui și bunătatea năravurilor lui, şi con- 
stanța, şi blândeța să se poată face cunoscute; pentrucă nu se 
cuvine, dar nici ştiinţa, nici 'buna conversaţiune nu iartă, ca ci- 
neva uşor şi în grabă să se constitue de episcop, ori de pres- 
biter, ori şi de diacon, ș. a.2 

$. 157. Hirotonia noului episcop și provederea ui cu gramata 
metropolitană. 

În privinţa hirotonirei noului episcop canonul 1 apostolesc 
ne dă îndreptarea dătătoare de măsură, unde cetim: că epis- 
copul se hirotonește de doi episcopi sau de trei». 

2 Can. 17 sinod. Constant. în biserica Si, Sofiei,
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Aşadară în biserica noastră hirotonirea nou alesului episcop 
are a se face de doi episcopi, sau de trei, va să zică: de me- 
tropolitul cu doi episcopi, sau cel puţin cu un episcop suira- 
gan. Şi dacă scaunul metropolitan ar îi văduv, şi ar îi văduve 
şi scaunele episcopeşti suiragane, atunci metropolitul învecinat 

cu doi episcopi ai săi sutragani, sau și cu unul hirotonește pe 
nou alesul episcop ?!. 

În biserica noastră se depune acel episcop, carele se hi- 
rotoneşte numai de un episcop, afară numai, dacă aceea sa 
făcut din necesitatea goanei, ori din altă oarecare cauză mo- 
mentoasă, pentru care episcopii nu putură să se adune, precum 
aceasta s'a întâmplat cu Sidiriu episcopul Palevischei, pe carele 
unicul episcop Filon l-au hirotonit22, 

Ce se ţine. de înzestrarea noului episcop cu. gramata me- 

tropolitană, aceea se dă de către metropolitul respectiv, în vi- 
goarea căreia noul episcop capătă dreptul de jurisdicțiune în 
acea eparhie, pe care sa ales și s'a hirotonit de către metro- 
politul său, căci legiueşte canonul2*: «că întărirea celor ce se 

fac pentru un episcop nou, să se deie metropolitului».. 

Ş. 158. Noualesul episcop se supune examenului canonic înainte _ 
de hirotonire. 

Fiindcă după însăș firea chemărei unui arhiereu, acesta 
trebue să fie cu cuvânt şi cu fapte învățător și luminător al 
clerului şi poporului credincios, căci mântuitorul poruncise apo- 
stolilor, mai înainte a învăţă, şi apoi a boteză?*: de aceea și 
canonul 58-lea apostolese demândă, «ca episcopul, carele, nu 
va aveă grije de cler şi de popor, şi nu-l va învăţă în ortodocsie, 

să se segrege, şi rămânând în lenevire să se depună». -Şi de. 

vreme ce nu este cu putință a învăţă pe alții, dacă singur acela 
nu este pe deplin învăţat, carele va să înveţe pe alții; pentru 

„aceea se înțelege de sine, că canonui 58-lea apostolesc presu- 
pune întrun episcop hărnicia intelectuală şi cunoştinţa învăță- 
turilor, ce se cer dela un episcop, și aşa aminteşte numai despre 

lenevirea episcopului în chemarea sa învățătorească. Însă părinții 

21 Simfonia Can. |. apostolesc din Pidalion. - 
2 Simfonia Can I. apostolesc din Pidalion. 
33 Can. 3 al sin. ecum, VII. 
24 Mat. Cap, 28, v. 19.
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dela sinodul ecumenic al VII au avut motive mari, când răzi- 
mându-se pe cuvintele prorocului 25: <întru dreptăţile tale voiu 
cugetă, nu voiu uită cuvintele tale», au hotărit în al 2-lea canon: 
«ca fiecare cela ce urmează a se înaintă la treapta episcopiei, 
să ştie desăvârşit psaltirea, şi să se cerceteze de către metro- 
politul, dacă are zel a ceti cu atenţiune, dar nu în treacăt atât 
sântele canoane, cât și sânta evanghelie, şi toată dumnezeiasca 
scriptură, şi a petrece după dumnezeieştile porunci, şi a învăță 
pe poporul său, căci fiinţa ierarhiei noastre sunt cuvintele cele 
de Dumnezeu tradiţionate» 2, 

Deci în acest canon ecumenic este baza examenului, ce 
„are a depune un nou ales episcop înainte- de hirotonirea sa de 
arhiereu. Şi așa el se examinează în sinodul metropolitan de 
către metropolit şi episcopi din psaltire, căci, care ştie tălmăci 
psaltirea, acela documentează ştiinţa şi cunoştinţa arheologiei, 
exegesei, și a ermeneuticei bisericeşti, a istoriei testamentului 
vechiu şi nou; mai departe acest examen se extinde Și asupra 
întrebărilor din canoanele bisericeşti, din evanghelie, din scrierile 
sânţilor apostoli, şi ale altor sânți părinţi, pe scurt din întreagă 
sânta scriptură; și după astțel de examen oral se îndreaptă 
examinatul a compune o disertaţiune în scris asupra vreunei 
teme bisericeşti; şi după ce nou alesul episcop a mulțămit cu 
răspunsurile sale orali, şi cu disertațiunea sa elaborată pe si- 
nodul arhieresc, se fac pregătirile cele necesarii pentru hiroto- 
nirea lui de episcop. 

$. 159. Ce are să facă episcopul cui averea eparhiei și cu a_sa 
proprie avere ? 

„„. Episcopul la începutul funcţionărei sale primeşte pe lângă 
inventar dela economul eparhial? fondul instruct al eparhiei, 
iar despre ceealaltă avere mişcătoare şi nemișcătoare eparhială, 
şcolară şi filantropică i se face raport din partea epitropiei 
eparhiale și se îndatoreşte a priveghiă asupra averei eparhiale 
fiindu-i Dumnezeu cercetător 2, căci aceea este averea Domnului % 

5 Psalm 118, v. 16. 

15 Vezi și Can. 12 din Sardicea. 
21 Cap. 57 din Pravila mare. — Can. 25, IV. 
35 Can. 38 şi 39 apostol. 
32 Can, 15, Anciran.
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— şi cu observarea statutelor eparhiale, și a canonului 4i din . 
Cartagene, care prescrie: că episcopul nu poate vinde nimic din 
realitățile eparhiei fără hotărîrea sinodului eparhial. Mai departe 
fiecare episcop averea sa privată, ce o duce cu sine la epis- 
copie, este dator a o arătă economului 2, şi a îace conscrierea 
ei întărită de către economul:!, despre” care apoi poate dispune 
cum va vrea în sau după viaţa sa. lar dacă noul episcop n'a 

urmat astfel cu averea sa privată, sau şi cu altă avere, ce pe 

timpul episcopatului a moștenit dela părinți sau alte rudenii, 

atunci acea avere a lui trece în averea indisputaveră a eparhieis5. 

, În fine episcopul în privința averei, ce şi-a făcut pe timpul 

episcopatului, mare voie să dispună cu ea nici în vieaţă, nici 

după „moarte după placul său, căci astfel de avere a episcopului 
se socoteşte de avere a “eparhiei; căci zice canonul al 40-lea 
din Cartagena: «că, dacă vre-un episcop şi a făcut vre-o -avere, 
și cu aceea şi-a cumpărat vre-o realitate pe numele său, acela 
să se învinovăţească ca un răpitor al lucrurilor Domnului, dacă, 
dupăce aceasta i-sa adus aminte, nu o va da bisericei, va să 

zică eparhiei». 
Spre lămorirea celor premise în acest obiect momentuos, 

expunem canonul al 24-lea din Antiohia, care aşa este: «Cele 
ale bisericei bine este a le păzi pentru biserică cu toată sârgu- 
inţa, cu buna cunoştinţă, şi cu credinţa cea cătră privitorul a 
ioate şi judecătorul Dumnezeu, care se cuvine a le chivernisi 

cu judecata-şi stăpânirea episcopului, căruia îi este încredinţat 

tot poporul și sufletele lor. Şi arătate să fie cele ce sunt în 

partea bisericei cu ştirea celor din jurul lui, a presbiterilor şi a 

diaconilor, ca să ştie aceștia, și să nu le fie lor necunoseute, 

cele ce sunt ale bisericei, încât nimica să nu le îie lor neștiut, 

că de se întâmplă episcopului să moară, arătate fiind lor lucru- .- 

rile bisericei, nici acestea să nu se piardă, nici cele private ale 

episcopului sub cuvânt de lucruri bisericeşti să nu se supere, 

căci drept şi plăcut este lui Dumnezeu şi oamenilor, ca cele 

% În părțile noastre: eforiei parohiale, — Harmenopul cap 57 din 

Pravila mare. 
3 La noi de cătră eforia eparhială. 

32 Can. 40 apostol. 
33 Cap 57 din Pravila mare.
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private ale episcopului să le lase - oricărora ar voi el, iar cele 
ale bisericei să se păzească pentru dânsa, și aşa nici biserica 
să. nu sufere pagubă, nici episcopul să nu se defaime sub pre- 
textul bisericei, sau să cadă în procese rudele lui, şi el după 
moarte să se îmbrace cu ocară>. | Ă 

În fine însemnăm aci şi canonul al 12-lea al sinodului ecu- 
menic VII, prin care se prescrie: «ca, dacă vre-un episcop ar 
înstrăină sau ar vinde vre-o realitate a episcopiei, vânzarea să 
fie fără valoare, și lucrul vândut să se întoarcă eparhiei, iar 
episcopul să se lipsească de episcopie, ca unul, carele risipeşte 
rău acelea, ce ma adunat», - 

$. 160. Episcopul este dator a avea econorm *. 

Dupăce în decurgerea timpurilor s'a constatat, că canoanele 
38 3 şi 40 apostoleşti nu se păzesc de cătră toți episcopii față 
cu averile eparhiilor, şi se fac abuzuri cu ele, părinţii sinodului 
ecumenic IV prin canonul al 26-lea vrând a delătură abuzurile 
şi a impedecă volniciile, de cari unii episcopi sau făcut vinovaţi 
prin neobservarea canoanelor apostoleşti în privința întrebuin- 
țării averei eparhiilor lor, au prescris: «că, deoarece în unele bi- - 
serici — eparhii — episcopii întrebuinţează lucrurile bisericeşti 
fără econom, s'au socotit, că fiecare biserică — eparhie ce are 
episcop, să aibă şi econom din clericatul său, carele să econo- 
misească cele bisericeşti după socotința episcopului său, ca să nu 
fie fără mărturie economia bisericei — eparhiei — și să nu se risi- 
pească acelea; iar de nu va face aceasta, să fie supus canoanelor 

„dumnezeeşti». Se vede însă, că nici prin acest canon nu sa stârpit 
răul, căci părinţii sinodului ecumenic VII au decis prin al 11-lea 
canon: «ca metropolitul să silească pe episcop a aveă econom, 
dacă observă, că vre-o eparhie mare economul său». 

Ş. 761. Episcopul este dator a face diată. 

Este în consecuinţă strânsă cu cele aduse înainte în cei doi 
$-fi precedenţi şi acea măsură canonică, care prescrie, ca epis- 
copul * să-şi facă diată amăsurat chiemării şi poziţiunii sale arhie-   

2 Toate acestea se înţeleg şi pentru metropoliți și patriarhi. 
35 În părţile noastre: etoria eparhială. 
3 Vezi Canonul apostol. 38 şi 40. 
3 Can. 89. Cartag.
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reşti. Motivul acestei măsuri canonice zace în acea împrejurare, 
că sa observat, cumcă unii dintre episcopi au dat la rudele lor 
ba încă și la eretici și păgâni din averile lor mai mult decât 
la biserică, va să zică: la eparhie. De aceea sinodul din Carta- 
gena legiueşte prin canonul său al 89-lea: «ca dacă vre-un episcop 
va pune moştenitori pe rudele sale, sau afară de rudenia sa pe 
eretici, ori elini, mai mult decât pe biserică, episcopului aceluia 
să i-se zică după moarte anatemă, şi numele lui nicidecum să 
nu se pomenească de cătră presbiterii lui Dumnezeu, nici să 
se poată desvinovăţi, dacă va muri fără diată, fiindcă. episcop 
făcându-se, după cuviință este dator de a-și face dispoziţiune 
despre lucrurile sale, ce se potriveşte cu pozițiunea sa». 

Ş. 162. Despre potestatea episcopală asupra averei eparhiale, a 
bisericilor parohiale și mănăstirești, și asupra fondurilor şcolare 
şi filantropice, pe care eparhia sau vre-o parohie ca atare le-au 

înființat. 

Aplecarea cea mare a creștinilor dintâi cătră ajutorinţa să- 
racilor, şi încrederea lor c&a nemărginită în apostoli, dela cari 
au învăţat să cunoască legea evangelică a unui adevărat Dum- 
nezeu, și virtutea de milostenie, — a produs în ei acea lucrare, 

că mulți dintre ei își vindeau averile lor, și preţul de acolo câ- 
știgat îl predau apostolilor spre împărțirea milosteniei la săraci 
şi orfani 8. lar când creştinii elini au făcut gâlceavă, zicând, că 
apostolii nu împărțesc după dreptate milosteniile, căci văduvele 
jidoveşti capătă mai mult decât cele elinești: atunci „apostolii 
au conchemat mulțimea învăţăceilor, şi le-au zis: «căl nu este 

cuvios ca ei să lase cuvântul lui Dumnezeu, și să slugească 
meselor, ci învățăceii să socotească dintre ei şapte bărbaţi plini 
de Duhul sânt și de înțelepciune, pe cari să-i pună peste 
treapta aceasta, iar ei (apostolii) să petreacă întru rugăciune și 
slujba cuvântului. În urma acestora poporul şi-a ales șapte 
bărbaţi, şi i-a pus înaintea apostolilor, cari rugându-se și-au 
pus mânile peste ei». 

Pe cât din această întâmplare, pe atâta și din natura mi- 

jloacelor spre ajungerea scopului religiozităţii se deduce potestatea 

s Faptele apost. Cap 4, v. 34-35. 
s9 Faptele apost. Cap 6, v. 1—4.
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episcopului asupra averilor episcopiei, ale bisericilor -parohiale 
şi mănăstireşti, și asupra fondurilor şcolare şi filantropice, pe 

care eparhia sau vre-o parohie ca atare le-a înființat. 
Potestatea episcopului asupra acestor averi nu cuprinde 

în sine nici un drept de dispoziţiune, căci aceasta nici apostolii 
“nu şi-au vindicat, ci o îndatorire -pentru de a supraveghiă, şi 
cheltuielile de acolo făcânde 'a le censură şi aprobă, aflându-le 

necesare, şi din an în an aşternându-se raţiociniul despre starea 
acelor fonduri, a-l :censură și a asigură garanția susţinerei și in- 
trebuințărei lor spre scopul defipt din partea fundatorilor; 

Iutărirea asertului nostru se află: 
1. în canonul 38. apostolesc: «episcopul să aibă purtare de 

grije a tuturor lucrurilor bisericeşti și să le ocârmuiască pe ele 
fiindu-i Dumnezeu cercetător; însă să nu-i fie lui cu putință 

a-şi însuși ceva din ele, sau a le da rudelor cele ale lui Dum- 
nezeu; iar de ar fi rudele lui săraci, dee-le ca unor săraci, dar 

nu sub pretextul acestora să vândă cele ale bisericei»; 
2, în cânonul 41 apostolesc: «<Poruncim, ca episcopul să 

aibă potestate asupra lucrurilor bisericeşti, căci dacă sufletele 

- cele scumpe ale oamenilor i-sau încredinţat lui, cu. atâta mai 
mult are a porunci pentru bani, ca după a lui potestate să se 
ocârmuiască, și celor ce au trebuinţă, să li-se dee cu îrica lui 
Dumnezeu şi cu evlavie. Să se împărtăşească şi el din cele tre- 
buincioase, de va aveă lipsă pentru sine sau pentru fraţii cei 

din străinătate, ca ei în nici un chip să nu fie lipsiţi, că legea 
lui Dumnezeu a rânduit: ca ceice stau înaintea altarului, dela 
altar să se hrănească, pentrucă nici ostașul nu se lipsește de 
simbria sa purtând arme asupra protivnicilor>*; 

3. în canonul 24 din Antiohia: «cele ale bisericei pentru 
biserică bine este a se păzi cu toată sârguința și buna cuno- 
ştință, şi cu credința cea cătră privitorul a toate și judecătorul 
Dumnezeu, care și a se chivernisi se cuvine cu judecata și po- 

testatea episcopului, căruia îi este încredințat tot poporul și su- 
fletele celor ce se adună ș. c. |»tt; 

4. în canonul 4 al sinodului ecum. IV: «ca nici mănăstire, 
„nici casă de rugăciune să nu se zidească fără voia episcopului»:2; 

4 1. Cor. Cap 9, v. 7, 13. — 4 Can. 11, VII. — Can. 26, IV. — Can. 
25 Antioh. — * Vezi şi Can: 24, IV. şi Can. 49, VI.
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5. în canonul 8 din Gangra: «ca să se arete episcopului 
orice dăruire făcută pe seama vreunei biserici sau mănăstiri, 
ca să nu se poată înstreină» *:, 

Când aceste prescrise canonice se reasumă, atunci urmează: 
«că episcopul are a exercită potestatea-asupra averilor eparhiali, 
ale singuraticelor biserici parohiale și mănăstirești în conţelegere 
cu consistorul eparhial, și cu sinoadele parohiale şi mănăstirești 
și după împrejurări în conţelegere cu sinodul eparhial, căci 
numai astfel făcând va puteă fi el fără prepus îață cu averile 
publico-bisericești, şi va da eparhioţilor săi exemplu edificător și 
pentru purtarea lor cu acele averi, pentr ucă dacă cârtiri sau ri- 
dicat asupra apostolilor până când ei singuri împărțeau milo- 
steniile între săraci, cu -cât mai multe și mai mari cârtiri se pot 
ridică astăzi asupra unui episcop, dacă el singur va exercită 
potestatea administrărei şi a dispunerei cu averea eparhială şi 
cu alte fonduri bisericeşti și ilantropice, la care el, poate fi, 
ma contribuit nimic. 

$. 163. Despre potestatea episcopului în privință legărei și des- 
legărei păcatelor. 

Potestatea episcopului în privința legărei şi deslegărei pă- 
catelor se deduce din cuvintele Mântuitorului către apostoli: 
«Adevăr zic voauă, ori câte veţi legă pe pământ, vor îi legate 
și în ceriu, și câte veţi deslegă pe pământ, vor fi deslegate şi 
în ceriu» Math. 18, 18; și iarăş: «cărora veţi iertă păcatele, se 
vor iertă lor, şi cărora veţi țineă păcatele se vor ţineă lor» 
loan 10, 23.. 

Puterea aceasta a episcopului ca duhovnicului întregei 
eparhii, se extinde asupra clerului şi poporului întreg eparhial; 
obiectul ei este vreun păcat de moarte sau înpotriva Duhului 
sânt pătrat. În contra unei asemenea pedepse, care episcopul o 
a dictat vreunui preot sau lumean, nu se iartă apelaţia, prin ur- 
mare ce episcopul ca duhovnic a legat sau deslegat, aceea nici 
metropolitul nici chiar patriarhul nu poate anulă, ci numai ur- 
mătorul legiuit al episcopului, carele a legat pe vreun preot sau 
lumean din eparhie, căci canonul 32-lea apostolesc apriat zice: 
«că, dacă vre-un presbiter sau diacon se-segregă de episcop, 

+3 Can. 1, al sin. local I, Il-tea, _
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acela nu se poate primi de alt episcop, ci numai de celce l-a 
segregat, pe el, afară numai, dacă din întâmplare ar muri epis- 

copul, cel ce l-a segregat, atunci următorul lui legiuit episcop 

poate să-l deslege» *. 
Însă mai poate fi obiectul legării sau deslegării arhiereşti 

şi orice faptă nelegiuită pătrată în contra poruncilor dumne- 
zeeşti şi bisericeşti de către un preot sau lumean, tractată şi 
decisă în consistor, și aprobată din partea episcopului. In cazul 

acesta poate apelă cel osândit, căci treaba s'a tractat pe calea 
cea sgomotoasă a unei judecătorii publice, și a se folosi de 
canonul al 5-lea al sinodului ecumenic |, care prescrie: «ca cei 
ce sau făcut neimpărtășiți clerici sau mireni de către episcopul 
eparhiei, să se cerceteze, ca nu cumva din micşorarea de suflet 
sau din vre-o prigonire, sau din altiel de necuviinţă a episco- 
pului s'a lepădat din adunare». lar când episcopul ar dictă vre- 

unui preot sau lumean pedeapsă bisericească pentru vre-o faptă 
rea, ce preotul sau creștinul a descoperit episcopului, şi preotul 
sau creștinul ar negă, că episcopului o ar îi mărturisit acea 
faptă, şi episcopul ar zice, că pentru boldul conştiinţei sale nu 

se poate împărtăși cu acel preot sau mirean, atunci nici ceia- 
lalţi episcopi să nu se împărtășească cu unul ca acest episcop, 

ca spre viitor să se păzească episcopul a zice în contra cuiva 
aşa ceva, ce nu poate dovedi cu mărturii 4. 

$. 164. Despre potestatea judecătorească a episcopului. 

În legătură cu cele ce sau expus în $-fii precedenţi despre 
episcop, urmează, că episcopul, căruia i sau încredinţat sufle- 
tele cele scumpe ale creștinilor, şi i se cuvine potestatea legărei 

şi a deslegării păcatelor, posede și potestate judecătorească +6 

în treburi bisericești asupra clerului şi poporului credincios din 
eparhie, căci dacă lui i se încredințează sufletele cele scumpe 
ale creştinilor, şi are potestatea legării şi a deslegării păcatelor. 

atunci trebue să aibă şi potestate da a puteă întrebuință mij- 
loacele recerute spre folosul acelor suflete scumpe. 

Episcopul în exerciarea potestăţei judiciale trebue să se po- 
vățuească de cuvintele Mântuitorului cu care a zis: că nu voește 

4 Vezi şi Can. 4 Antioh. 
+5 Can. 145 Cart, — 4 Can. 41 apost.
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moartea păcătosului, ci ca să se întoarcă şi să fie viu; prin ur- 

mare judecata unui episcop trebue să aibă de scop îndreptarea 
păcătosului, şi nu se poate extinde până la vre-o pedeapsă tru- 
pească, ci trebue să se lase păcătosului timp de îndreptare și 
pocăință *, 

Episcopul exerciază această potestate cu consiliul (sine- 
drion, consistor) presbiterilor săi eparhiali, spre care scop trebue 
să aibă un corp judiciar constătător din cei mai inteligenți şi 
exemplari membri ai clerului. | 

În cele dintâi trei veacuri creştine exercitau episcopii po- 
testatea lor judiciară în conţelegere cu clerul lor, având de pro- 
totip faptele apostolilor, cari toate afacerile lor le săvârşiau lao- 
laltă cu întrevenirea mulţimei învăţăceilor. Iar părinţii sinodului 
ecumenic IV vrând a regulă obiectul potestăţii judiciare a epis- 
copului, au legiuit prin canonul al 9-lea: «că dacă vre-un cleric 
are judecată cu alt cleric+%, să nu părăsească pe episcopul său, 
nici să alerge la judecători lumești, ci mai întâi de episcopul 
să se cerceteze cauza lui, sau cu voia episcopului de cătră 
aceia *?, pe cari amândouă părțile prigonitoare şi-au ales ca să 
le facă judecată». Apoi părinţii dela sinodul local cartagen au 
prescris prin canonul al 24-lea: «că dacă se vor pâri presbiteri, 
atunci episcopul respectiv cu alți șapte episcopi pe Gari îi vor 
cere pâriţii, iar dacă se vor pâri diaconi, atunci episcopul res- 
pectiv cu alți trei episcopi învecinaţi, pe cari pâriţii îi vor alege, 
să cerceteze cauza, iar cauzele celorlalţi clerici 5, singur epis- 
copul locului le va cercetă şi încheiă>. . 

Canonul acesta cartagen numai este în valoare, căci este 
prea greu a compune o judecătorie de șapte, și respective de 
trei episcopi spre deciderea controverselor între preoți și dia- 
coni, de aceea a rămas în biserică praxa cea dedusă din fap- 
tele apostolilor și arhiereilor din cele dintâi trei veacuri, ce se 
află normată în canonul al 9-lea al sinodului ecumenic IV, că 
adecă episcopul judecă cauzele bisericeşti din eparhie cu con- 
sistorul său constătător din membrii cei mai aleși ai clerului; 

41 Can. 27 apost. şi Can. 9, I-II. 
4 Aci sub «cleric» se înţelege orice față bisericească. 

19 Adecă: de preoţi. 
5 Cântăreţi, cetitori.
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însă dacă părţile prigonitoare vor cere, ca să se judece de ju- 
decători aleşi, atunci episcopul este dator a încuviință astfel de 
cerere în înţelesul sus amintitelor canoane. 

Ş. 165. Nu se iartă episcopului strămutarea la altă eparhie 

fără motiv binecuvântat. 

Canonul al 14-lea apostolesc opreşte episcopului strămu- 
tarea la altă eparhie, afară de acea întâmplare, când vre-un motiv 
binecuvântat vine la mijloc, care-l sileşte pe el la aceasta, ca 
să poată îace acolo mai mare îolos; însă aceasta nu o poate 
face de sine, ci cu „chemarea mai multor episcopi şi cu rugă- 
minte prea mare. Însă după -părerea canoniştilor 51 astfel: de 
episcop are a se întoarce iarăş la preavuta sa eparhie, după 
încetarea motivului mergerii sale la acea eparhie, văduvită; prin 

urmare canoniştii, şi cu deosebire Armenopol&, interpretează 

susatinsul canon apostolesc astfel, încât afirmă: că strămutarea 
unui episcop la altă eparhie se face numai pe un timp în formă 
provizorie, dar nu definitivă şi încetând motivul . strămutării, 

episcopul strămutat are a se întoarce la eparhia sa. 

Faţă cu mai multe canoane 55, care opresc strămutarea unui 
episcop la altă eparhie, amintim aci cu deosebire canonul 1-lea 
al sinodului din Sardicea, carele oprește și osândeșşte orişice 

strămutare a episcopilor la alte eparhii, și porneşte din acel 
adevăr, «că nici un episcop, nu s'a cerut a trece dintro eparhie 
mare la alta mai mică, ci totdeuna din o eparhie mai mică la 

cea mai mare, de unde apoi a urmat, că episcopul unei eparhii 
mai mari şi-a închipuit a aveă mai mare stăpânire, decât epis- 
copul vre-unei eparhii mai mici». — Mai departe părinţii din 

Sardicea au legiuit prin al 2-lea canon, că cererea unei eparhii 
văduvite, ca să i-se dee episcop al cutărei eparhii, nu merită 
nici o considerare, căci arătat este, că sau putut corumpe cu 
plată și cu preţ puţini oarecari, ca să îacă turburări în biserică, 
şi să ceară loruşi de episcop pe cutare episcop eparhial, ci 
astfel de vicleșuguri şi meșteşugiri sunt vrednice de pedeapsă, 

î Tâlcul canonului 14 apostolesc în Pidalion şi Balsamon în Beveregiu. 
s Sub | în tâlcul acestui canon în Pidalion. 
% Can. 15, 1; Can. 5, IV. — Can. 21 Antioh.
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încât nici unul de acest fel să nu se împărtășească nici măcar 
de cuminecătura lumeanilor la sfârşitul vieţii sale»&£. 

lar canonul 16 antiohian rândueşte: «că oricare episcop 
vacant 55 aruncându-se pe sine asupra vre-unei biserici, ce mare 
episcop, şi ar răpi scaunul fără sinod întreg, acela să fie lăpădat, 
măcar deşi tot poporul, pe care l-a răpit, l-ar alege pe el». 
Din aceste canoane urmează, că un episcop nu se poate stră- 

mută la altă eparhie, afară de acea unică întâmplare, când si- 
nodul episcopesc ar află de bine a ordonă aceea din privință 
la folosul religiozităţii poporului eparhial. 

. i A 

Ş. 166. Episcopul sau oricare arhiereu se poate lipsi de scaunul 
său pentru vre-o cauză dreaptă, dar nu se poate retrude la starea 

de presbiter. 

Precum orişicare preot sau "creştin se pedepseşte pentru 
purtarea sa ireligioasă şi imorală: aşa și episcopul, sau oricare 
arhiereu — episcop, arhiepiscop, metropolit, patriarh — se pe- 
depseşte pentru faptele sale anticanonice, căci nu sunt esimaţi 
de sub canoane nici arhiereii, dar nici stau deasupra canoa- 
nelor, ci fiind ei străjarii canoanelor și povâţuitorii preoţilor. şi 
cristianilor, au îndoit îndatorire, a duce o vieaţă religioasă și 
morală, ca lumina, carea trebue să fie întrun arhiereu, să nu se 

prefacă în întunerec 56. 
Cuincă arhiereii nu sunt esimaţi de “sub canoane, se vede 

din mai multe canoane, care prescriu modul judecării şi al pe- 
depsei în contra .arhiereilor vinovaţi5?, care poate trage după 
sine și lipsirea de scaunul arhieresc, dar nu şi retruderea lui 

în treapta presbiterală, căci “sânții părinți lămurit legiuesc, zi- 

când: «Pe episcop a-l retrude în treapta presbiterului, este ră- 
pire de cele sânte — sacrilegiu; — iară dacă vre-o pricină - 
dreaptă îl îndepărtează pe el din lucrarea episcopiei, atunci nu 
i-se iartă lui a ineă nici loc de presbiter»&8. | 

s Prin canoanele citate se opresc și preoții și diaconii de a se strămută 

dela locurile lor, pentru care sunt hirotoniți, la alte parohii sau diaconii. 
& Episcop vacant .se zice, carele din orişice cauză ivare eparhie. 

55 Luca 10 v. 35. 
51 Can. apostol. 16, 29, 35, 40—44, 15, — Can. 2, II. — Can. 9, 17, 

21 IV, — Can. 14, 15 Antioh. — Can. 4 Sard. — Can. 8, 12, 46, 17, 9, 
105, 131, 137, 138 Cartag. 

5 Can.29, IV. - “ | 9
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Astfel de episcop osândit are a se retrage la mănăstirea, 
unde sa tuns de călugăr, şi acolo a petrece în pocăință și ru- 

găciune. Se înţelege de sine, că astfel de episcop oprit fiind de 

lucrarea sânţită arhierească, nu poate săvârşi nici lucrarea sân-. 
_țită presbiterală, pentrucă perzând el arhieria, care este treapta 
cea mai înaltă a sacramentului preoţiei, a perdut și treptele mai - 
inferioare ale sacramentului preoţiei; căci din aceste trepte mai 
mici a eşit făcându-se arhiereu, iar lipsindu-se de arhierie nu 
se poate cobori la treapta presbiterală fără hirotonie nouă de 

presbiter; însă hirotonia nouă de presbiter ar trage după sine 
o a doua sânțire de preot; iar repeţirea sânţirei de preot sau 
de diacon nu se iartă, căci sacramentul preoţiei nu se poate 
repeți. Dar şi altmintrelea un episcop lipsindu-se de arhieria sa 

pentru nişte păcate mari, se face nevrednic şi de treapta pres- 
biterală, căci şi această treaptă ca și cea arhierească se'dă numai 
celor neprihăniţi; de aceea zice canonul citat, că a retrude pe 
episcop în treapta presbiterului, este răpirea de cele sfinte. 

x 

II. Despre presbiteri. 

Ş. 167. Cunoştinţe generale despre presbiteri. 

Presbiterii ocupă locul al doilea între îețele bisericeşti, căci 
posed treapta a doua a sacramentului de preoţie. Precum am 

văzut la arhierei feliurite titule fără vre-o însemnătate sacramen- 
tală, aşa sunt şi între presbiteri numiri felurite fără vre-o valoare 
sacramentală, s. e. arhimandrit, protosincel, igumen, protopres- 
biter și paroh; şi deşi numirile acestea, prin care se face deo- 
sebire între presbiteri, se dau în urma unor lucrări rituale cu 
rugăciune din partea arhiereului, va să zică: numirile acele se 
dau în urma hirotesiei săvârşite prin patriarhul, metropolitul 
sau episcopul ca diecezanul, şi trag după sine 'și unele prero- 

gative şi “întâietate: totuş presbiterii toţi, fără deosebire de hi- 
rotezie şi numirile acele, sunt egali între sine în privința sluj- 
belor sacramentale și rituale şi se deosebesc numai în privinţa 
unor distincţiuni externe, care însă m'au bază sacramentală, ci 
se reduc mai mult la ordinea şederei şi a întâietății externe; 
prin urmare un arhimandrit, protosingel, igumen sau protopres-
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biter este un astfel de presbiter, ca şi oricare paroh, căci ei 
toți sunt de una și aceeași treaptă preoțească. 

„ Toate acestea se vor desluşi deplin în $-fii următori. 

Ş. 168. A. Despre arhimandrit. Ce este arhimandritul și cum 
se constitue? 

Arhimandritul ocupă locul cel dintâi între presbiteri, și este 
cel dintâi dignitar bisericesc după episcop. Numirea aceasta 
este compusă din <arlii» adecă «suprem» și din «mandra» a- - 
decă «turmă», prin urmare arhimandritul va să zică <supremul 
turmei, căci el se aşează peste călugării dintro mănăstire. 

Arhimandritul cu previa binecuvântare a episcopului epar- 
hial se alege de cătră călugări, cari actul alegerii îl aştern epis- 
copului spre întărirea şi. hirotesirea noului arhimandrit, ceeace 
trebue să se facă în biserica mănăstirei de față fiind toți călu- 
gării. Arhimandritul capătă la hirotesie cruce pe piept după 
obiceiul vechiu, precum şi nabederniţă, dacă n'a fost protosingel. 
Episcopul după hirotesie predă nouhirotesitului arhimandrit și 
cârja de ocârmuire mănăstirească, și ţine atât arhimandritului 
cât şi îrățietății mănăstirești învățătură arhierească despre pur- 
tarea lor, şi despre dependenţa lor dela episcopul eparhial. ! 

$. 169. Insuşirile recerute dela arhimandriți și chemarea lor. 

Dela arhimandrit se cer însuşirile unui bărbat religios, 
moral și versat în treburi sacramentale, rituale” Şi canonice, 
precum şi în cele disciplinare, ca să fie apt de a povăţui pe 
călugări ?; el nu poate aveă nici o avere proprie în mănăstire 5; 
poate hirotesi pe purtătorii de lumini, pe cântăreți şi cetitori; 
însă cetitorii hirotesiţi de el mau voie să cetească 'parimiile sau 
apostolul pe amvon, căci aceasta se cuvine numai cetitorilor 
hirotesiţi de episcop +. | 

Arhimandritul este dator a stărui, ca la mănăstire să fie 
şcoală pentru perfecționarea călugărilor în chemarea lor, și pen- 
tru luminarea și. cultura celor ce se pregătesc spre treapta mo- 

1 Can. 4 al sinod. ecum,. IV și Can. 6 al Sf. Basiliu. 
2 Can. 3 şi 4, al sin. |. 1. 
3 Can, 3 al acestui sin. — Can. 14, VII. 
+ Can. 33 al sin. ecumenic V. 

9*
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nahală, ca astiel şi călugării şi noviţii, timpul ce le prisoseşte 
lor după sevârşirea slujbelor bisericești; să-l petreacă cu învă- 
țături din sânta scriptură, patrologie, vieaţa și scrierile sânţilor, 
teologie, istoria bisericească şi cântări bisericești 5. EI (arhiman- 
dritul) - nu poate tunde pe monah pe niime fără binecuvântarea 
episcopului său eparhial; el este dator a pune econom dintre 

călugări în conţelegere cu călugării?, şi a primi dela econom 
raţiociniul asupra veniturilor şi chieltuelilor mănăstireşti, şi cen- 
zurâdu-l cu călugării, a-l aşterne episcopului cu finea fiecărui 
an8. Dator este a susțineă în întregime averea mănăstirească*. 

În tine arhimandritului, când slujește liturghia cu episcopul, 
i-se cuvine a cuminecă pe diaconi 1%. 

Ş. 170. B. Despre protosincel. Ce este protosincelul? cum se 
| constitue? şi recerutele lui însușiri. 

După dignitatea de arhimandrit urmează numai decât a 
protosincelului, carele se înaintează după chibzuirea episcopului 
la această dignitate dintre ieromonahi şi este dignitarul curții 
episcopeşti, ceeace se vede din numirea lui, căci protosincel ca 
cuvânt grecesc compus din «proto»> şi «sincel»> însemnează cel 
dintâi dela chilia episcopească, sau cel dintâi împreună locuitor 

cu episcopul. El se înaintează la această dignitate pentru pro- 
copseala sa intelectuală, pentru purtarea sa morală, şi pentru 
meritele, ce şi-le-a făcut în tieptele cele mai mici monahale şi 

preoțeşti, şi pentru cele ce şi-le-a agonisit în cancelaria episco- 
pească sau metropolitană. El se hirotoneşte de cătră arhiereul 

său, și cu acel prilej capătă şi nabederniţă, prin „care se deo- 

sebeşte de cătră ceialalţi presbiteri şi protopresbiteri, şi de aceea 
i-se cuvine lui întâietate nu numai între presbiteri şi protopres- 
biteri, ci şi între egumeni. 

Protosincelul este directorul cancelariei şi al arhivului epis- 

copesc, şi săvârşeşte în numele episcopului toate acele func- 
țiuni, care episcopul i-le încredințează. Când cu episcopul slu- 

5 Afară de oarele bisericei şi ale şcoalei călugării se pot deprinde 
şi în lucruri de mână cu vre-o măiestrie, către care au aplecare, căci aceasta 
nu deroagă tagmei lor. — * Can. 5. |. [I. — ? Can. 11, VII. — 5 Can. %, 
IV. — 2 Can. 12, P.1I. 

1 Can. 18, 1.
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jeşte liturgia, şi nu este nici un arhimandrit între cei liturgisi- 

tori preoţi, atunci protosincelul cuminecă pe diaconi ca cel 

dintâi între presbiteri 11. 

$. 171. C. Despre egumen. Ce este egumenul ? cum se constitue 

și recerutele lui însuşiri. 

Conform ordinei ieratice egumenul urmează după proto- 

sincel, şi este bătrânul, sau prepozitul mănăstirei, și ca atare are 

aceleași îndatoriri şi drepturi, pe care le are un arhimandrit, 

Egumenul se alege de cătră călugării mănăstirei, cari 

prezentează episcopului eparhial pe cel ales de cătră ei de 

egumen spre întărire şi hirotesire, care are a se săvârşi prin 

însuș episcopul eparhial în biserica mănăstirei respective, fiind 

toţi călugării de faţă, cu care prilej episcopul predă noulhiro- 

tesitului egumen şi cârja de ocârmuire a mănăstirei, şi-i face 

şi o învățătură arhierească privitoare la pozițiunea lui ca a unui 

prepozit; aşijderea se face învățătură arhierească și cătră călu- 

gări pentru ducerea unei vieţuiri, ce place lui Dumnezeu şi 

creştinilor, şi duce la moştenirea împărăției cereşti. 

Egumenul nu poate aveă în mănăstire nimic al său; dator 

este să pună econom, în caz contrar îl pune episcopul și peste 

voia egumenului 12; dator este a susțineă în întregime averea 

mănăstirească 13, a nu tunde de călugări pe nime fără binecu- 

vântarea episcopului; a primi dela economul mănăstirei în tot 

anul raţiociniul asupra veniturilor şi cheltuielilor, pe acela a-l 

censură cu fraţii, şi apoi a-l aşterne episcopului eparhial; a stărui, 

ca la mănăstire să fie şcoală pentru călugări şi noviţi, precum 

Sa expus mai pe larg la arhimandrit; pe scurt îndatoririle unui 

egumen sunt aceleaşi, care le-am arătat la arhimandrit. 

Ş. 172. D. Despre protopresbiter. Despre originea institutului 

protopresbiterilor. 

Originea institutului protopresbiterilor provine din insti- 

tutul horepiscopilor 14, cari mai târziu sau numit vizitatori î, şi 

11 Can. 18,1. 

:3 Can. 11, VII. — 33 Can. 12, VII. — 4 Can. 14 din Neoc. 
*5 Can. 10 din Antioh.
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așa încetând horepiscopii şi vizitatorii, sau întrodus protopres- 
biterii ca' prepoziţii preoţimei parohiale dintr'un cerc al eparhiei, 
şi sunt organele acele, prin care episcopul aduce la cunoştinţa 
clerului şi poporului pastoralele şi celelalte ordinaţiuni, şi prin 
care priveghiază asupra purtărei clerului şi poporului în cele 
bisericeşti și disciplinare înlăuntrul unui cerc. 

Ş. 173. Despre chemarea protopresbiterilor. 

Protopresbiterul, dupăce s'a ales de cătră reprezentanții cle- 
rului şi ai poporului tractual, şi dupăce episcopul a întărit ale- 
gerea lui, şi l-a hirotesit!6 și provăzut cu singelia arhierească, 
se face dignitar bisericesc şi preposit al clerului şi poporului 
din tractul acela, prin urmare are întâietate între toţi parohii 
tractuali. Ar fi însă o idee greşită, când cineva din aceasta 
întâietate, care se cuvine protopopului față cu clerul tractual, 
ar vreă să deducă pentru protopresbiter un drept general pa- 
rohial îh toate parohiile din district, va să zică dreptul săvâr- 
şirei funcţiunilor după plac în parohiile tractuale cu extur- 
barea parohului legiuit, și cu știrbirea veniturilor lui stolare, căci 
în urma singeliei, pe carea parohul o capătă dela episcopul său, 
numai lui, ca parohului i se cuvine dreptul de a funcţionă în 
parohia 1ui încredințată, iar protopopului i se cuvine în urma 

„ singeliei arhiereşti: numai dreptul de inspecţiune asupra mo- 
dului, cum parohul funcţionează, şi dreptul de corecţiune, dacă 
a observat, că parohul nu săvârşeşte funcțiunea sa potrivit cu 
tipicul prescris. Și așa protopopul poate să săvârșească orice 
funcțiune. preoțească în. districtul său cu învoirea parohului res- 
pectiv, dar nu și fără aceasta. 

$. 174. Despre îndatoririle protopresbiterilor. 

Îndatoririle protopresbiterilor sunt: 
1. a inspecţionă asupra purtărei preoțimei, a învăţătorilor, 

și a cristianilor; 
2. a inspecţionă asupra stărei zidirilor bisericelor, şcoaielor, 

şi a averei lor; 
3. a priveghiă, ca serviciul bisericesc, sântele taine, şi ce- 

lelalte funcțiuni preoțești să se săvârşească după tipic; 

15 Can, 11 Antioh, - 

.
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4. a priveghiă, ca ordinaţiunile și pastoralele episcopeşti şi 

consistoriale să se publice în biserici şi să se urmeze după ele; 

5. a raportă episcopului şi consistorului din timp în timp 

despre întâmplări privitoare la starea zidirilor bisericilor și ale 

şcoalelor, şi la starea fondurilor bisericești, şcolare și filantro- 

pice, precum şi la starea moravului preoţimei, învăţătorilor, cri- 

stianilor, curatorilor . bisericești și şcolare, şi a personalului în- 

treg bisericesc; i 

| 6. a primi şi a înaintă la episcop şi consistor cu informaţia . 

sa plânsorile preoțimei, ale învăţătorilor, ale comunelor biseri- 

cești, ale singuraticilor creştini, ale directorilor şcolari, epitropiilor 

bisericești și școlare, precum și ale altor servitori bisericeşti ; 

7. a vizită comunele bisericeşti cel puţin: odată întrun an, 

şi cu acel prilej a cercetă cu deamănuntul bisericele, ornamen- 

tele şi cărţile ţiitoare de tipic, averea mişcătoare şi nemişcă- 

toare a bisericilor, şcoalelor şi altor fundaţiuni filantropice cu . 

jurnalul şi raţiociniile lor, protocoalele matriculare, conscripţio- 

nale şi ale ordinaţiunilor consistoriale, precum şi ale pastora- 

lelor episcopești, apoi a ispiti despre purtarea preoţimei, a învă- 

țătorilor, a celuialalt personal bisericesc, despre moravurile cre- 

ştinilor, a părinţilor în privinţa trimiterii copiilor şi copilelor lor 

la şcoală; încă şi a împăcă pe cei învrăţbiţi, şi a îndreptă scă- 

derile mai mici, ce le observă, şi pentru cele mai mari a re- 

feră episcopului şi consistorului spre lecuire. 

8. a duce cu-prilejul vizităţii un jurnal, în care să petreacă 

observaţiunile sale şi cererile verbale, care i se fac dela ori şi 

cine, precum și măsurile, care a aflat de bine a le face spre 

Jecuirea unei sau altei scăderi, și despre toate a raportă epis- 

copului şi consistorului; 
9. a ţineă în biserică cu prilejul vizităţii învățături reli- 

gioase și morale către comunele bisericeşti, şi către părinți 

pentru de a trimite la şcoală pe copii și copilele lor; iar afară 

de biserică povăţuiri către îutregul personal bisericesc: și şcolar 

pentru acurata și conștenţioasa împlinire a chemării lor; 

19. a tractă obiectele încredințate lui din partea episco- 

pului sau consistorului după natura lor în sinodul protopopesc 

cu întervenirea preoțimei, sau și a mirenilor, şi a raportă despre 

rezultat ; E
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1]. a arătă episcopului fără cea mai mică amânare orice 
mişcare religionară, ce sar ivi spre turburarea păcei interne a 
bisericei din partea singuraticilor creştini, sau a vreunei co- 
mune întregi bisericești, și a stărui pentru potolirea ei. 

$. 175. Despre drepturile protopresbiterilor. 
Drepturile protopresbiterilor sunt: 
1. a dojeni persoanele bisericeşti şi şcolare în particular, 

sau în sinodul protopresbiteral pentru purtarea lor ilenoasă în 
chemările lor, iar când este substratul de mai mare importanță, 
a aşterne episcopului sau consistorului. obiectul cestionat spre 
vindecare; 

2. a soroci după. împrejurări la scaunul protopopesc pe ori 
şi cine dintre preoți, învăţători, creștini și feţe bisericești; 

3. a prezidă în sinodul protopresbiteral, şi acolo a susținea 
ordinea bună; 

4. a îngriji la căsătorii, ca acele să se facă după tipic, şi 

- 

ordinaţiunile bisericeşti şi ale jurisdicţiunei politice; 
5. a primi cu finea anului solar raţiociniile bisericești şi 

şcolare revăzute şi cenzurate de către comunele respective biseri- 
cești, a le cercetă, şi apoi cu, sau fără observări a le înaintă 
scaunului episcopesc; . a 

6. a primi dela preoți cu finea anului conscrierea sufle- 
telor, iar dela învăţători conscrierea tinerimei şcolare, şi din 
aceste conscrieri particulare a compune conscrierea generală 
a parohiilor tractuale potrivit formei prescrise, și a o aşterne 
consistorului cu o comitivă informativă; . | 

7 a cercetă şi a mângăiă pe preoţii cei bolnavi şi pe cas- 
nicii lor, şi la întâmplarea vre-unei boale grele a face sântul 
maslu, a ispovădui şi cuminecă pe. cel greu bolnav preot Şi a 
rândui ca preoții vecini să cerceteze pe rând pe fratele lor bolnav, şi a-l mângăiă pe el şi pe casnicii lui; 

8. a îngropă pe preotul răposat, Şi a ţineă cuvântare de 
îngropăciune, sau cu aceasta a însărcină de timpuriu pe alt oa- recare preot; i 

9. a compune după îngropăciune în fiinţa de faţă a epi- 
tropilor bisericești, şi a rudeniilor răposatului preot inventar
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despre lucrurile bisericeşti și parohiale, care erau sub paza ră- 

posatului, şi a însemnă şi starea, în care acelea Sau găsit, şi 

despre toate a raportă scaunului 'episcopesc; 

10. a face dispoziţiune provizorie'pentru administrarea pa- 

rohiei văduvite, a referă scaunului episcopesc despre aceea, şi 

a aşteptă dela acesta înviaţiune pentru reîntregirea parohiei 

văduvite; | | 

| 11. a ţineă la ordinaţiunea scaunului episcopesc alegere 

de preot şi de celălalt personal bisericesc şi școlar; 

12. a instală și întroduce în parohie pe noul paroh, a pro- 

mulgă în biserica comunei bisericeşti singelia arhierească, ce 

Sa extradat noului paroh, apoi a predă acestuia cheia bisericei, 

matriculele şi inventarul despre acele lucruri, pe care noul paroh 

le primeşte spre întrebuințarea sa, şi așa a încheiă actul insta- 

“lărei cu o cuvântare despre chemarea unui păstor sufletesc și 

despre dragostea cristianilor căttă păstorul lor sufletesc. 

Ş. 176. E. Despre parohi. Vechimea institutului parohilor. 

Vechimea institutului parohiilor în organismul feţelor sân- 

ţite bisericeşti se reduce până la timpii apostolilor, cari văzând 

înmulţirea din zi în zi a creştinilor, au aflat de bine a împărți 

pe creştini în mai multe:cete mai mici, şi a li-se da presbiteri, 

cari să aibă grije de dânşii în cele sufletești. Şi fiindcă creştinii 

dădeau presbiterilor. săi o plată anumită pentru slujbele lor, 

pentru aceea creştinii de sub îngrijirea unui presbiter se nu- 

miau «parohie» după cuvântul ezegezrev> — a da — de unde 

apoi s'a format cuvântul «paroh», va să zică: «primitor de dă- 

ruire». ” 

Vechimea institutului parohilor se vede şi din cuvintele 

apostolului Pavel cătră Tit: «Te-am lăsat pe tine în Crit,. ca 

cele, ce lipsesc, să le îndreptezi, și să aşezi prin cetăţi preoţi, 

precum ţi-am poruncit> — Cap |, v. 5; — însemnându-i tot- 

deodată şi însuşirile acelora, pe care îi va pune de preoţi, zi- 

când: «de este cineva fără prihană, bărbat al unei muieri, având 

fii credincioși» Tit Cap |. v. 6; tot acelaş apostol povăţuește 

pe Timoteiu episcopul Efesului despre însuşirile preoţilor bise- 

riceşti și ale casnicilor lor, scriind: «se cuvine presbiterului să
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fie fără de prihană, al unei muieri-bărbat, privighetor, treaz la 
minte, iubitor de străini, nu beţiv, nu grabnic a bate, nu lacom 
la dobândă urită, ci blând, nu svăditor, nu iubitor de argint, 
casa sa bine chivernisindu-și, feciori având ascultători cu toată 
curăţia, că de nu ştie chivernisi casa sa, cum va purtă grije de 
biserica lui Dumnezeu?» |. Tim. Cap 3, v. 1—5. 

Vechimea institutului parohilor o documentează şi canoa- 
nele sânţilor apostoli, în care aflăm mai multe măsuri pentru 
preoți; aşa într'altele prin al 2-lea canon apostolesc se legiu- 
eşte: «că presbiterul are a se hirotoni de un episcop»; prin al 
3-lea canon apostolesc se rândueşte: «că acel preot să se de- 
pună, carele va cuteză a săvârși sânta cuminecătură nu cu 
pâne şi vin curat, ci cu miere, sau lapte sau cu vre-un. vin 
meșteşugit>. . » | 

Și așa este lămurit, că parohii se deduc din timpii apo- 
stolilor. | - 

Ş. 177. Despre căsătoria lor. 

lerarhia bisericei lui Christos a recunoscut căsătoria preo- 
ților de bună și legală dela întemeiarea ei pe baza cuvintelor 
Mântuitorului despre căsătorie, zicând fariseilor: -«Vaţi cetit, că 
cela ce a făcut dintâi, bărbat și muiere i-a făcut pe «ei; 
pentru aceea va lăsă omul pe tatăl său, şi pe mama sa, şi se va 
lipi de muierâa sa, și vor îi amândoi un trup; pentru aceea nu 
mai sint doi ci un trup; deci ce a împreunat Duninezeu, omul 
să nu despartă». Mat. XIX. 4—7, — Efs. V. 23—32—; precum 
şi pe baza învățăturii apostolului către evrei XIII, 4,: «cinstită 
este căsătoria întru toate şi patul nespurcat>. Ierarhia bisericei 
noastre a susținut căsătoria preoţilor cu atât mai mult, căci 1. 
Apostolul scrie lui Tit episcopului din Crit, că el l-au lăsat pe 
dânsul în Crit, spre acel scop, ca cele ce lipsesc să le îndrep- 
teze și să așeze prin cetăți preoți, precum el i-au demândat, de 
este cinevă fără de prihană, bărbat al unei muieri — I, 5—6; 
— 2. tot acelaș apostol scrie lui Timoteiu episcopul Efesului 
în | Trimitere II], 2: «că se cade episcopului să fie fără de pri- 
hană, al unei mueri bărbat». ” 

Ierarhia având astiel de principii chiare din biblie, acele şi 
le-au luat sieși de îndreptar, că .adecă preoții trebue să fie
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însurați, şi nu le iartă lor, ca vre-unul sub cuvânt de evlavie să 

se lapede de muierea sa, căci pentru unul ca acela, care ar fi 

lăpădat dela sine pe muierea sa sub cuvânt de evlavie, şi nici 

decum nu ar fi vrut să o primească în casa sa, îl pedepseă cu 

lipsirea de funcțiunile preoțești — 17 can. apost. — ; ierarhia 

astfel de consecuinţe a statorit în privința căsătoriei preoților, 

“încât pretindeă dela cei ce vreau să intre în cler, ca să fie în- - 

tregi în trup; de aceea nu primeă în cler pe ceice își tăiau mă- 

dulările — 22 apost. nici pe cei ce se ciontau — 23 apost. 

lerarhia numai în privința timpului, şi a îeţii, când, şi ce 

fel de persoană poate un cleric să-și iee de muiere, a adus 

unele norme, şi adecă; că clericul înainte de hirotonia sa de 

ipodiacon are să se căsătorească cu o vergură, și că carele 

este bigam, sau căsătorit cu o văduvă sau cu două surori, acela 

nu se poate înaintă la treapta diaconală, şi presbiterală — Can. 

17, 18, 19, 26 apost. —; iară în privința preotului văduv, care 

Sar căsători a doua oară, sa adus acea măsură că se lipseşte 

de funcțiunile preoțești, și îi rămâne numai dreptul de a purtă 

îmbrăcămintea preoțească, şi de a şedeă la întâlniri în rândul 

preoților şi a se cuminecă înlăuntrul altarului. — Can. 1, al 

Neocesariei. | 
7 

Ş. 178. Biserica noastră nu primește celibatul la preoți.. 

În privinţa obiectului acestuia lăsăm să vorbească canonul | 
13 al sinodului ecumenic al VI, din care se vede lămurit, că în 

biserica noastră totdeauna s'a iertat preoților căsătoria, și că şi 
astăzi nu se poate opri preoțimea dela căsătorie. Canonul men- 
ţionat sună în următorul chip: «Fiindcă am cunoscut, că biserica 

Romanilor ţine în chip de canon, că aceia, cari vreau să se în- 

vredihicească de hirotonia diaconului sau a presbiterului, datori 

sunt să se oblige, că nu se vor împreună mai mult cu femeile 

lor. Noi vechiului canon de perfecţiune şi rânduelei apostoleşti 

urmând, voim, ca însoțirile sânţilor bărbaţi cele legiuite să aibă 

tărie, nici deslegăm tocmeala lor către muierile sale, nici îi lipsim 

pe ei de vieţuirea casnică. Drept aceea, de se va află vreunul 
vrednic de hirotonia de ipodiacon, diacon sau de presbiter, 

acesta nicidecum să nu se oprească dela înaintarea la astfel de 

treaptă, împreună locuind cu legiuita sa femeie, nici să se ceară
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dela el la vremea hirotoniei vreun obligământ, că se va depărtă 
dela legiuita sa muiere, că nu de aicea nunta cea dela Dum- 
nezeu legiuită şi binecuvântată să fim siliți a o ocări, când glasul 
Evanghelistului strigă: cele ce Dumnezeu a împreunat, omul să 
nu despartă — Mat, 19, 5. — şi apostolul învaţă: că cinstită 
este nunta, și patul nespurcat — Evrei 13, 4 — şi legatute-ai cu 
femeie, nu căută deslegare — 1 Cor. 7, 27—; căci ştim, că și 
ceice s'au adunat la Cartagena, luând purtarea de grije pentru 
vieaţa cea cinstită a servitorilor, au zis: că ipodiaconii, ceice se 
ating de sânţitele taine, şi diaconii şi presbiterii în timpuri pre- 
fipte au de a se înfrână dela femeile lor, și aceasta sa predat 
prin apostoli, şi sa păzit de însăş vechimea, şi noi asemenea să 
o păzim, ştiind, că vreme este la tot lucrul, și mai ales al aju- 
nului şi al rugăciunei, că trebue, ceice se stăruesc înaintea jert- 
felnicului, să fie înfrânaţi în toate în vremea întrebuinţărei celor 
sânte, ca să poată dobândi ceeace cer în deobște dela Dum- 
“nezeu. Deci de va îndrăzni cineva a lipsi cu vătămarea ca- 
noanelor apostoleşti pe presbiteri, diaconi sau ipodiaconi dela 
vieţuirea şi împărtăşirea cu legiuita sa femeie, acela să se de- 
pună; aşijderea şi presbiterul şi diaconul, care sub cuvânt de 
evlavie ar lăpădă delă sine pe femeia sa, să se oprească, şi de 

"va rămâneă, să se depună». 
Însemnarea 1. Cumcă căsătoria preoților eră iertată şi în 

părțile apusene, și că numai mai târziu sa început a se întro- 
duce celibatul, şi cu deosebire dela veacul al optulea, se vede și. 
de acolo, că mai mulţi papi au fost fii de preoți, precum papa 
Felix fiul presbiterului Felix; papa Agapetus în anul 535 al 
presbiterului Gordian, papa Gelasiu în anul 492 al episcopului 
Valeriu. | 

Însemnarea II. Unii se provoacă în favoarea celibatului la 
cuvintele episcopului, Epifaniu carele să fie zis: «că pe bărbatul 
unei femei nu-l primește biserica la preoţie, dacă nu se va în- 
îrână dela dânsa». Noi cunoaştem aceste cuvinte al episcopului 
Epifaniu, şi recunoaștem valoarea vieţii lui monahale, pentru 
care sa conumărat între sfinţii lui Dumnezeu; însă trebue să 
mărturisim, că susatinselor sale cuvinte nu le putem da o astfel 
de valoare, care Sar vedeă de a fi mai pre sus de valoarea 
canoanelor apostoleşti şi ale sinoadelor. Dar vrem să credem
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despre acest episcop şi aceea, că el însuşi ar mărturisi, dacă 
ar trăi acum, că dânsul acele cuvinte le-a rostit ca o părere 
individuală, dar nici decum spre vătămarea pozitivelor i inștitu- 

țiuni bisericeşti. 

$. 179. Parohul trebue să se ocupe cu studii și litere. 

lerarhia totdeauna eră îngrijită, ca preoțimea să se ocupe 
cu studii şi litere, şi astfel vreă să aibă creștinii preoţi învăţaţi 
şi cultivați. Știind noi, cum scriitorul englez losit Bingham în 

cartea VI. Cap III. vorbeşte despre acest obiect, ne umilim bu- 
curos înaintea lui, şi spre documentarea temei noastre aducem 
din cartea lui următoarele: «<Quum enim Gregorio Nazianzeno 
observante, ad levissimas artes addiscendas diuturno tempore 
et plurimis laboribus ac sudoribus, interdum etiam longis pere- 

grinatiobus opus sit: magnae stultitiae foret existimare, sapien- 
tiam, quae humanarum ac divinarum rerum scientiam, et bona 
omnia complexu suo tenet, rem usque adeo levem, et protritam 
esse, ut ad hoc, ut quisquam sapiens sit, voluntas sola requi- 
ratur. Multos quidem sua aetate ita sensisse queritur: «Tam 
male adficimur, inquiens, ut quam plurimi ex nobis (ne omnes 
dicam) prius fere quam primam comam abiecerimus, puierilique 
more balbutiere desierimus, priusquam in divina atria introieri- - 
mus, priusquam sacrorum librorum vel nomina ipsa noverimus, 
priusquam novi veterisque Testamenti characterem et auctores 
cognitos habuerimus, (nondum enim dico, priusquam coenum 

"et animae labes, quas peccatum nobis impressit (eluerimus), si 
duo aut tria nobis verba edidicerimus, eaque non ex lectione, 

sed auditione sola hausta, aut Davidi paullum operae dederi- 
mus, aut pallium scite contracserimus, aut zona tenus philoso- 
phati fuerimus, pietatis speciem quamdam nobis illinentes: o 
praefecturam! o elatum animum! sacer etiam ab incunabilis 
Samuel: statim sapientes et magistri sumus, et in divinis rebus 

sublimes, et scribarum ac legis peritorum. primi, ac coelestes 
nos ipsos designamus, et vocari ab hominibus Rabbi expetimus 

nec usquam littera, sed omnia spirituali modo _intelligantur, 
oportet, ac maerae nugae somnia sunt, atque nisi magnis lau- 
dibus efferamur, indignatione adficimur». 

De acitrece Bingham la scrierea despre preoţie a sfântului 

loan Gură de aur, și zice aşa: «Chrisostomus hanc rem paullo 
t
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ulterius persequitur, et necessitatem continui laboris ac studio- 
rum în clerico ex demandato ei opere et negotio demonstrat, 
cuius una quaeque pars magnam sedulitatem ac -animi applica- 
tioneni reqtirat. Primum ad adhibendum commodas, variis ani- 

marum morbis curationes aptum esse debere dicit, quod ofticium 
plus experientiae: et laboris postulet, quam curatio morborum, 
quibus corpora mortâlium obnoxia sunt, et hoc ipsum per 
solam sermonis evangelici doctrinam ieri, adeogue hanc in 
qualibet morbi parte applicari oportere. Deinde ad omnium 

„ adversariorum, judaeorum, gentilium, haereticorum ora obturanda 
debere esse idoneum, qui diversis artibus, diversisque armis 

„utantur, quibus veritati insultent, quorum nisi omnes fallatias 
ac artificia satis perspecta et cognita habeat, non tantum eorum 
quemlit ecclesiam diripere, ac devastare patiatur, sed ipse etiam 
in errorem alium incidat, dum alium oppugnet. — Nisi quis 

- igitur in verbo Dei bene peritus ac exercitatus sit, veramque 
artem ac regulas. disputandi calleat, quod sine perpetua indu- 
stria ac labore: expectari nequeat, fieri non posse, concludit, 
ut fundamentum suum et veritatem pro eo ac deceat, contra tot 
subtiles et astutos adversarios tueatur. Hinc Pauli monitum, 
quod Timotheo I. Epistola IV. 13—15 dedit, inculcat: «Inten- 
tus esto inter omnes>. — Vezi cartea IV. Cap 5 din scrierile 
lui. Chrisostom despre preoție. _ 

$. 180. Cu ce studiu are a se ocupă presbiterul ? 

Prin aşezămintele bisericeşti — can. 85 apost. şi canonul 
2, VI. —nu se recomandă preoţimei cetirea a tot felul de cărți 
ci numai a celor sânte, ca a unora, care periecţionează mai 
deaproape pe preoţi în chemarea lor, şi la care, ca ia o fân- 
tână, ce nicicând nu seacă, trebue să alerge în cazuri de îndo- 
ială, pentrucă, precum învaţă Chrisostom, cuvântul lui Dumnezeu 
suplinește toate în tămăduirea spirituală a inimei — despre 
preoţie Cartea IV. Cap III; de aceea zice mai departe acelaș 
părinte în numitul său op Cartea IV. Cap IV — «ca cuvântul 
lui Dumnezeu bogat să locuiască în preoţi». — De aci se în- 
țelege, că preotul are a se ocupă cu deosebire în cetirea bi- 
bliei, a canoanelor apostoleşti și sinodale, iar îndeobşte cu ce- 
tirea cărţilor. sânţilor părinţi, a istoriei şi retoricei bisericeşti, a
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vieţii sânilor, a dogmaticei, exegeticei, hermenevticei și a pe- 
dagogiei ; iar dintre cărţile civile cu. cetirea istoriei pragmatice, 

a instituţiunilor civile, juridice şi economice de stat, şi în pri-. 
vința studiului biblic trebue să se ferească în întrebuințarea lui 
practică de orişice noutăți. în cuvinte și îraze, ca să nu dee as- 

“cultătorilor sminteală cu schimbarea cuvintelor „cunoscute din 
sânta scriptură, precum bunăoară a îăcut Trifiliu episcopul Ci-. 
prului în cuvântarea sa despre textul din evangelie «ia patul 
tău şi umblă», grecește: «por os 70 xodfparov, xai uegizdrer> 

zicând în loc de cxpăpparov», <oziuzoda» ceeace încă însem- 
nează un îel de «pat», totuș sântul Spiridon cu alţi câţiva epis- 
copi fiind de față şi auzind schimbarea cuvântului «xoajarov» 

- din evangelie, Sau indignat şi nu Sau putut conteni, ci au 
strigat cuvântătorului episcop Trifiliu: «Oare ești tu mai bun 
decât -acela, carele au zis <rodâfarov», ca să-ţi fie rușine a 
întrebuinţă cuvintele lui»; prin care Spiridon a vrut să arete, 
că cuvântătorului bisericesc nu-i stă bine a se ostentă în cu- 
vântările sale cu întrebuințarea “nouelor cuvinte . în locul celor 
uzuate şi cunoscute din biblie, pentrucă o asemenea ostenţa- 

țiune comisă din partea preotului îl dovedeşte pe el de deşert 
înaintea ascultătorilor, dar şi vatămă odihna lor sufletească, și-i” 
abate dela ascultarea evlavioasă a cuvântului lui Dumnezeu, 
şi-i ocupă pe ei cu gânduri despre cuvintele cele nou între- 
Dbuinţate de cătră predicătorul față cu cele uzuate şi întrebuin- 
țate în biblie. — Zosom. Cartea |, Cap XI. Bingh. Partea |. 
pag. 351. 

Fără îndoială preoţii pot ceti şi cărţi contrarii ortodoxiei 
ca și de acolo să tragă folos pentru ortodoxie, fiind conduși 
de convincţiunea sântului Ambrosiu; carele încă a cetit cărţi 
eterodoxe, zicând: «<cetim unele, ca alţii să nu le cetească; 
cetim altele, ca să nu le ignorăm; şi cetim unele, nu ca să le 
ținem, ci ca să le impugnăm». Ambros. provem. în Luc. Evang,, 
Bingh. Partea II, pag. 353. 

Ş. 181. Ocupațiuni vătămătoare de onestatea preotului și pre- 
- caufiuni pentru onestatea ui. 

Ocupaţiuni vătămătoare de onestatea preotului sunt: 1. . 
arânzile, procuratura, — Can. 18 -Cartag; — 2. amestecul în
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lucruri lumeşti. — Can. 6 apost., — 3. chizăşia — Can. 20. 
apost. — 4. amestecul cu oameni osândiți bisericeşte şi politi- 
ceşte — Can 11 apost.; —.5. bătaia — Can. 37 apost; — 6. 
neascultarea oprirei arhiereşti — Can. 28 apost.; — 7. luarea 
dobânzilor — 44 apost.; 8. beţia — Can. 42 apost.; — 9. sfe- 

“zile — Can. 61, VI; — 10. petrecerea cu sexul femeiesc — 

“Can. 77, VI; — 11. raderea barbei şi tăierea părului — Can. 

96, VI; — 12. umbletele la vânat — Can. 51, VI; — şi 13. pe- 
"trecerea cu minciuni — Can. 65 apost. 

Precum sânţii părinţi au prefipt prin canoane ocupaţiunile 
vătămătoare pentru onestatea preoțească; aşa de aită parte au 

aşezat ei şi unele precauțiuni canonice în privința aceasta, pre- 
scriind unele însușiri personale pentru ceice vreau să se tacă 
preoți. Între aceste precauţiuni locul dintâi îl ocupă examinarea 
vieţei celui ce va să între în tagma preoțească, ca adecă unul 

"ca acesta să documenteze, că. vieţuirea lui a fost totdeuna.ne- 
prihănită, că are renume bun la ceice-l cunosc pe el — Can. 
9, |. —; apoi trebue să se mărturisească la duhovnicul, carele 
are să-i dee atestat în scris, că ma făcut astfel de păcate, care 
l-ar arătă nevrednic pentru treapta preoțească; acest atestat al 

duhovnicului are mare valoare cononică, căci se ceteşte numai 
decât la hirotonirea de diacon în biserică la auzul tuturor; iar 

dacă s'ar adeveri după hirotonirea vre-unui diacon sau preot, 
că cel hirotonit și cunoscuţii lui au tăinuit acele fapte imorale 
şi scandaloase, pe care acela le-a comis ca mirean, pentru care 
nu Sar fi putut hirotoni. de diacon sau de preot, atunci unul 

ca acesta se lipsește de treapta preoțească ca unul, carele este . 
prihănit — 1 Timot. Cap 3, 2; Mat. V, 14. 

A doua precauțiune canonică este examinarea candida- 
tului de preoţie din. învățături teologice, spre a se vedea 'aple- 
carea lui cătră învățături, și cunoştinţele lui din studiile biseri- 

ceşti, precum şi hărnicia lui în cuvântări bisericeşti, pentrucă 
lipsind cuiva aceste însuşiri, nu se poate înaintă în cler. 

A treia precauţiune canonică este vârsta, și adecă pentru 
diacon 25 de ani, iar pentru presbiter -30 de ani, ceeace se ur- 

măreşte din cuvintele Apostolului cătră Timoteiu, ca mânile de 
grabă să nu pună pe nime — |. Timot. V. 22.
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A patra precauțiune canonică este acea rânduială ierar- 
hică, în urma căreia se cere, ca clericul să se aplice de învă- 
țător în școale poporale, capitale şi gimnaziale, după cultura sa | 
ştiinţifică, şi în deregătoria aceasta să petreacă până atunci, 

până când ajunge la vârsta prescrisă pentru diacon. 
A cincea precauţiune canonică pentru onestatea preoțească 

este, ca un preot să nu se așeze la două biserici sub cuvânt, 

că veniturile unei parohii nu-i ajung spre acoperirea lipselor 
şi trebuințelor sale — Can. 15, VII —; pentrucă un preot care 
are puţin venit din parohia-i îşi poate înmulți veniturile sale 
prin aceea, dacă după canonul 15 al sinodului ecumenic VII. 
se va nevoi a-și înmulți veniturile sale prin studii, va să zică 
dacă se va aplică de învățător în şcoala parohiei sale; căci 
aceste amândouă chemări sunt compatibile una lângă alta, și 
preotul le poate duce spre obştească mulțuriire, și totodată își 
ameliorează şi starea sa materială fără vătămarea cinstei sale 
preoțești; ba încă ne vine a afirmă că un preot, care pe lângă 
păstorirea parohială sar pune şi de învăţător, și ar duce aceste 
două posturi spre mulțumirea obştească, își măreşte cinstea sa 
atât înaintea poporenilor săi, cât şi înaintea mai marilor săi. 

Ş. 182. Alegerile, examinarea și hirotonirea parohilor. 

Alegerile celor ce aveau a se numără între presbiteri, se 
făceau 1? la început prin preoțime,. şi se așterneau episcopului 

spre cenzurare şi aprobare. Episcopul înainte de toate întrebă 
aievea pe creştinii onorațiori despre calităţile intelectuale și 
moravurile celui ales prin preoţime, şi dupăce aceştia mărturi- 
siau, că ei cunosc pe alesul de un bărbat religios, cult şi moral 1 

atunci episcopul supuneă examenului bisericesc pe cel propus, 
şi adecă |. despre credință, spre a dă probe îndestulitoare nu 

numai despre cunoștințele sale dogmatice, şi rituale, ci şi des- 
pre dispozițiunea lui internă, că el dogmele credinței aşa le 
prinieşte, şi le mărturiseşte în sufletul său, precum biserica le 
propune şi le învaţă; II. despre moralitate, spre a se vedeă 

căsătoria lui cu o vergură de religia ortodoxă, și întreaga lui 

11 Tâlcul can. 13 din Laodicea în Pidalion — Can. 7 a lui Teofil din 

Alexandria. - 

1 1. Timot. Cap. 3, V. 7. 
10 

Ss
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vieţuire, şi spre a o documentă cu dovezi din partea creştinilor 
onoraţiori; Ill. despre deprinderea cea de până acum. Dupăce 
examenul bisericesc a eşit în favoarea examinatului, păşeşte 
episcopul la hirotonirea celui ales de presbiter cu observarea 
tuturor formelor canonice recepte şi usuate din vechime, şi 
adecă cu rugăciunea de chemarea Sfântului Duh, cu punerea 

mânilor, şi cu amintirea în rugăciune a orașului sau satului, și 
a patronului bisericei parohiale, unde se va aşeză de paroh.'? 
In timpurile mai de apoi sau început şi s'au stabilit a se face 

alegerile îeţelor bisericeşti prin alegeri în sinoade parohiale, 
precum vom expune mai jos despre feţele beneficiante bi- 
sericești, 

$. 183. Parohul trebue să fie însurat și ce fețe femeiești poate 
ținea în casa sa? cum se poate Însură a doua oară și a se 

despărți de muiere, 

Parohul înainte de a se sânţi de diacon și presbiter, dator 
este a se căsători cu o vergură de religia ortodoxă;2 a doua 
nuntă nu i-se iartă; dacă însă sar căsători a douaoară, atunci 
pierde dreptul de a îuncționă ca paroh, şi-i rămâne numai cin- 
stea şi şederea între preoţi, dacă va purtă vestminte preoțești.?! 

Preotului văduv i-se iartă a avea în casă pe muma sa, pe sora 
și pe mătușa, dar nicidecum pe alte îeţe femeieşti, care pot să 
aducă moralitatea lui în prepus la creșştini.2? Mai departe nu 
este iertat parohului a lăpădă dela sine pe muierea sa sub pre- 
text de evlavie, căci dacă o va lăpădă, se segreagă, și rămânând 
neîndreptat, se depune, căci învață apostolul: «legatute-ai cu 
femeie, nu căută deslegare»;2 și iarăş: «să nu vă lipsiţi unul 
de altul, fără numai dacă din învoire, ca să vă zăboviţi cu po- 

“stul și cu rugăciunea».%5 lar de sar alege de episcop, atunci - 
cu învoirea între el și muierea sa, se desparte de ea şi dânsa 
are să între într'o mănăstire îndepărtată, și purtarea de grije o 
va aveă dela episcop.26 

19 Can. 6, IV. şi tâlcul lui din Pidalion. — % Can. 13, VI. 

2 Can. 6, VI şi Can. 1, din Neocesarea. — 2 Can. 3,1. 

* Can, 5 apostolese, — 24 1. Corin, cap VII. v. 27. — 2 acolo cap. 
VI. — 25 Can. 48, VI. -
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Ş. 184. Parohul spre funcționare are lipsă de singelia episco- 
pească, iar vrând să călătorească, de licența în scris a episcopului. 

Parohul prin sânţirea de preot primește taina preoţiei, şi 
prin aceea și putinţa de a săvârşi funcțiuni preoțești, care însă 
până atunci nu le poate exerciă, până când nu sa înzestrat 
din partea episcopului cu singelia prin care i se designează locul * 
funcționării sale; căci trebue să se știe, că preotul hirotonit ca- 
pătă prin hirotonirea arhierească darul funcționării preoțeşti, adecă 
dreptul de posibilitatea săvârșirei tfuncţiunilor sânţite — jus ad 
sacras functiones —, iar prin singelie i se dă lui darul exer- 
cierii îuncțiunilor sânţite, adecă dreptul spre exerciarea acelor 
funcțiuni sânţite — .jus in sacras functiones?, Și fiindcă în sin- 
gelie se designează parohului cercul funcționării sale, pentru 
aceea el este dator a se țărmuri între hotarele. designatului lui 
cerc spre funcţionare, adecă a săvârși lucrările cele sânțite în 
parohia, pe care sa hirotonit, căci funcționând el și în: altă 
parohie nechiemat și nerecuirat, se face vinovat de 'usurparea 
dreptului străin, ce trage după sine pedeapsă. 

Nu este iertat parohului să părăsească pe mai lung timp 
parohia sa fără licența episcopului 25, pe care trebue să o aibă 
la sine spre legitimarea sa, unde va cere trebuinţa. Prin urmare 
dacă un preot străin ar veni la dânsul, și sar legitimă cu Ii- 
cența episcopului său, atunci să-l recunoască de preot cu rân- 
dueală bună, iară din contră să-i dee cevă merinde pe drum, și 

să-l îndrepte la ale sale.2% 

Ş. 185. Drepturile unui parok. 

Drepturile unui paroh se pot expune în următoarele: 

1. a administră parohienilor săi în și afară de biserică 
toate slujbele sacramentale şi rituale; 

2. a ispovedui, cuminecă şi îngropă pe parohianul său, 
carele bolnăvindu-se în alt oraș sau sat învecinat, a murit, și a-l 
petrece în protocolul morţilor parohiei sale; și când acest drept 
al său nu l-ar puteă exerciă din vre-o cauză momentoasă, atunci 

i se cuvine lui competinţa stolară de îngropăciune, şi petrecerea 
răposatului în protocolul morţilor parohiei sale; 

2? Can. 6, IV. — * Can. 12 apost. — 2 Can. 33 apostolese, 

10*
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3. a propovedui parohienilor săi cuvântul lui Dumnezeu 

în zilele de Dumineci şi sărbători, a ţineă catehisaţie cu tine- 

rimea adultă în biserică, iar cu cea școlară în şcoală; 

4. a duce protocoalele matriculare, şi a da din ele extrase 

oficioase provăzute cu sigilul parohial; 

5. a președeă în sinoadele parohiale şi a susțineă acolo 

ordinea cea bună; 

6. a priveghiă pentru buna stare a zidirei bisericei, și 

pentru înzestrarea ei cu vasele sânţite, cu icoane şi cărţi; 

7. a controlă administraţiunea averei bisericeşti, şcolare 

sau a oricărei fundaţii filantropice, şi a stărui pentru acurata ei 

manipulaţie şi susţinerea ei în întregime; 

8. a stărui, ca personalul bisericesc şi şcolar să-şi ducă 
chiemarea sa conştienţios, şi defectele ocurinte a le arătă scau- 

riului protopresbiteral spre mai departe înştiinţare la consistor; 

9. a nu lăsă la funcțiuni preoțești în parohia sa pe nici 

un paroh strein;  _ _ 

10. a se împărtăși de veniturile parohiale şi de toate acele 

bunătăţi, la care comuna parohială sa obligat pe sine faţă cu 
dânsul, şi în caz contrar a. cere susţinerea lui în veniturile sale 

legiuite dela consistor.5 

$. 186. Indatoririle unui paroh. 

Îndatoririle unui paroh se pot concentră în următoarele: 

1. a reşedeă în parohia, ce i sa conferit prin singelia ar- 
hierească, şi toate funcțiunile preoțești a le săvârşi singur, până 

când îi iartă starea sănătății, și numai slăbindu-i-se puterile tru- 

pești şi îmbătrânind îşi poate luă lângă sine capelan; 
„2. a ţineă în evidență numărul sufletelor din parohie prin 

ducerea unui protocol casnic; 
3. a duce cu acurateţă potrivit ordinaţiunilor consistoriale 

protocoalele botezaţilor şi ale cununaţilor și morţilor, şi la ca- 
zuri ocurinte a da din ele extrase întărite cu subscrierea nu- 

melui său şi cu afigerea sigilului parohial; 
4. a priveghiă, ca din odoarele bisericeşti, din vasele sân- 

țite, din icoanele și cărţile sau orice alte lucruri ' bisericești, să 

s0 Tâlcul can. 13 din Laodicea în Pidalion, şi can. 7 al lui Teofil 
din Aelxandria.
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nu se înstrăineze ceva şi să nu se întrebuințeze spre scopuri 

profane, iar cele vechi odoare, vase, icoane şi cărți, care nu 

se mai pot întrebuință, a le îngropă întrun loc necălcat;* | 

5. a compune și a aşterne scaunului protopresbiteral, spre 

mai departe înaintare la consistor, cu finea anului raporturile 

şi conscrierile anuale parohiale şi școlare; 

6. a țineă catehizaţie în biserică în lunile de vară cu ti- 

nerimea adultă, iar cu cea școlară în şcoală în oarele destinate 

de cătră stăpânirea bisericească; 

7. a priveghiă pentru averea mișcătoare şi nemișcătoare 

a .bisericei, şcoalei sau a oricărei fundaţii filantropice; și spre 

susținerea lor în întregime, a le apără acelea și la jurisdicțiu- 

nile civile după împuternicirea episcopului locului.5 

8. a stărui, ca zidirile bisericeşti și școlare să fie în 

stare bună; 

0. a priveghiă neadormit pentru pacea parohiei sale, şi 

în înțelesul învățăturei din teologia pastorală a abate orice tur- 

burare religionară, şi cu blândeţe a restatori pacea sufletească 

a parobhienilor săi și despre toate a raportă timpuriu şi fără 

amânare scaunului protopresbiteral spre mai departe încuno- 

ştiinţare a: consistorului; 
10. a nu se opune comunei parohiale întru ţinerea ordi- 

nară sau extraordinară a sinodului parohial; | 

1Î. a nu iertă cetitorilor şi cântăreților bisericeşti nici o 

schimbare sau schimonosire sau noutate volnică în tipic și în 

textul cărților bisericeşti ; | 

12. a duce protocolul ordinaţiunilor consistoriale, al pasto- 

ralelor arhiereşti, şi al publicaţiunilor protopresbiterale, şi acelea 

adeseori a le proceiti; . 

13. a stărui, ca îngropătoarea să fie bine îngrădită, și în 

mijlocul ei să fine ridicată o cruce mai mărișoară cu icoana 

răstignirei Domnului; 

14. a se ţinea strâns de prescrisele canonice în privinţa 

purtării sale, şi adecă a întrebuinţă totdeuna îmbrăcămintea cu- 

viincioasă preoțească;* a nu se amestecă în lucruri lumești * 

3 Tâlcul canonului 73 apostolese din Pidal. — 2 Can. 86, VI. 
33 Can. 3, al sinodului ecum. IV. 

34 Can. 27, VI. — 35. Can. 6 apostolesc,
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a nu merge la vânat, a nu jucă în cărţi,a nu petrece în beţie, 
şi a nu frecuentă cârcima, cafeneaua sau teatrul: la nuntă fiind 
chemat, a se îndepărtă de acolo până nu s'au început glumele,:7 
a se feri de lux în îmbrăcăminte ;3 

15. a luă aminte la cetirea şi învățătura sântei scripturi, a 
scrierilor sânţilor părinţi, a repeţi adeseori studiile teologice, 
care [le-a învăţat în institutul clerical, precum şi a chivernisi 
“bine casa sa, a duce o vieaţă casnică exemplară şi a da co- 
piilor săi creștere religioasă şi morală, și în fine a nu fi nebă- 
gător de seamă la darul, care este întru el, şi care i-sa dat 
lui prin prorocie cu punerea mânilor arhiereşti asupra lui, ci 
despre toate acestea a gândi şi întru acele a rămâneă, ca pro- 
copseala lui să fie arătată între toţi, căci astfel făcând și vie- 
țuind se va mântui pe sine şi pe toți ceice-l vor ascultă 
pe el!2 

$. 187. Despre preoții ajutători — capelani. 
Preoţii ajutători — capelanii — sunt acei presbiteri, cari 

se rânduesc prin episcop pe lângă parohi de tot bolnăvicioși 
și neputincioşi, sau și pe lângă acei parohi, cari din cauza nu- 
mărului prea. mare al sufletelor, sau a caselor și locuinţelor îm- 
prăștiate prin văi şi dealuri nu sunt în stare singuri să săvâr- 
şească slujbele preoţeşti în și afară de biserică. 

Preoţii aceștia ajutători se aleg şi se supun examenului 
canonic întocmai ca și parohii, şi se cer dela ei aceleași însu- 
şiri şi îndatoriri ca şi dela parohi, şi săvârşesc funcțiunile pa- 
rohiale în numele parohilor lor, -pentru care însuşi parohii sunt 
răspunzători. 

| 
Capelanii purtându-se potrivit tagmei preoțeşti, se înain- 

tează la treapta de parohi, căci ceice slujesc bine, treapta bună 
loruși dobândesc, și preoții, cari îşi țin bine dregătoria, cu 
îndoită cinste se cinstesc, mai ales ceice se ostenesc în cuvânt 
și învățăturăe, 

  

3 Can. 42 apost. și Can. — 50 şi 51, VL. — *? Can. 24, VI, 
— 3 Can. 16, VII. Ie 

5 1. Tim. Cap IV, v. 13—16, 
* |. Timot, Cap III. v, 13. — « |. Timot. Cap V. v. 17,
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III. Despre diaconi. 

Ș. 188. Despre diaconi îndeobşte. 

Treapta diaconală s'a așezat încă pe timpii apostolilor spre 
a sluji la mese, adecă la împărţirea milosteniei, și a cercetă şi 
mângăiă pe cei bolnavi şi săraci.' lar după rânduiala de acum 
a bisericei, ei sunt spre ajutorul arhiereilor și al presbiterilor 
în slujbele bisericeşti, prin urmare diaconii nu pot săvârși de 
sine fără arhiereu ori presbiter nici o lucrare sânţită, afară de 
taina botezului în lipsă inteţitoare de moarte a nou născutului prunc. 

Ș. 189. Despre treptele diaconiei. 

_ Diaconia este treapta cea dintâi a sacramentului de preoție, 
şi are graduri două mai mari de arhi- şi protodiaconie, și -se 

câştigă prin hirotesia arhierească, prin care se dă numai întâ- 

ietate de şedere și de ordine între diaconi fără vre-o valoare 
sacramentală, căci şi diaconii toţi fără deosebire de numiri sunt 
între sine egali față cu hirotonia, ce au primit. Treptele cele 
mai mici ale diaconiei sunt diaconia şi ipodiaconia. Arhi- şi 
protodiaconii se fac dintre cei mai procopsiţi diaconi prin hiro- 
tesie. Arhidiaconii sunt pe la patriarhii, metropolii și arhiepis- 
copii, iară protodiaconii pe la episcopii. Arhi- şi protodiaconii 
când se trimit de cătră arhiereii lor în eparhie sau mănăstire 
spre vre-o cercetare sau spre orişice scop, atunci şed mai sus 

decât presbiterii.? - 
Diaconii se aşează pe lângă biserici parohiale, şi la sân- 

țirea lor pomeneşte arhiereul biserica aceea cu hramul ei, unde. 
aceia vor aveă să funcţioneze ca diaconi.* Diaconii nu pot face 

nimic în lucruri bisericești fără binecuvântarea. episcopului;+ 
datori, sunt să poarte vestminte preoțești, căci altcum se opresc 

pe şapte zile dela funcţiuni.s La liturgie episcopul sau unul 
dintre preoţi îi cuminecă pe ei;* dar dânşii nu pot împărtăși 
nimănui sânta cuminecătură la nici o întâmplare, și pot. asistă 
lângă preoți şi arhierei în orişice slugire sânțită, însă nu și a 

1 Faptele apostolilor Cap 6, v. 5—6, 2 Can. 7, VI. 
3 Can. 6, IV. — Can. 13, VI și l Timot. Cap IM, 12. — + Can. 39 

apost, — 5 Can. 27, VI. — 6 Can. 18, |. — 1 Can. 18,1.
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funcţionă singuri la altar, sau a săvârşi unilateral vre-o slujbă 
dumnezeească. - | | 

Fi sunt datori a se însură cu o vergură de legea noastră 
înainte de sânţirea de diacon, având fii, bine îndreptându-și și 
casele sale, muierile lor fiind de. cinste, negrăitoare de rău, ne- 
limbute, treze şi credincioase întru toate. 

Ipodiaconii se așază pe lângă biserici mai mari prin hiro- 
tesia arhierească, şi au voie a ajută preotului slugitor în altar 
prin darea cădelniţei și a apei calde, şi prin aprinderea cande- 
lelor şi a luminilor, dar mau. voie a conlucră la jertfelnic, nici 
a se atinge de vase sânțite?. Ei sunt datori a se însură cu o 
fecioară de religia noastră înainte de hirotesia arhierească,10 
sau cu o vergură de altă religie, care însă mai nainte de hirote- 
sirea lui trebue să treacă la religia noastră." Ei ca ipodiaconi 
se îmbracă la slujbă în stihar şi se încing cu orar, dar nu le 
este lor iertat a purtă orarul ca diaconii cruciș pe umeri.i? 
Ei pot dacă vor vrea, să rămână în îeciorie, şi să se hirote- 
sească, dacă ar fi și văduvi, iar dacă sar însură a douaoară 
ca ipodiaconi, atunci ca bigami se opresc dela slugiri, şi trec 
în numărul creştinilor mireni, şi pot purtă. serviciul de ceti- 
tori sau cântăreţi.is | 

IV. Despre călugări şi călugăriţe. 

$. 190. Cunoștinte întroducătoare. 
Înainte de a tractă despre chemarea călugărilor şi a călu- 

găriţelor, aflăm de lipsă a aruncă o privire fugitivă asupra ori- 
ginei acestui institut şi începerei lui. 

Este știut, că încă la popoarele cele mai vechi au fost unii 
bărbaţi şi unele femei, cari din mai, înalte închipuiri religioase 
sau destinat a părăsi lumea şi a petrece în pustietăți vieaţa sin- | 
guratică și contemplativă cu rugăciuni şi studii despre cele dum- 
nezeeşți, şi cu mâncare uscată, precum sunt: rădăcinile şi poa- 
mele sălbatice, şi mierea pădureaţă. 

Vieţuirea acestor pustnici se caracterizează în şcoalele fi- 
lozofilor stoici de o îndatinare în toate, ce privesc la tâmpirea 

* L. Timot. 3, 12 şi 11. — 2 Can. 21 Laodic. — %0 Can, 13, VI. 
î1 Can, 14, IV. — 4 Can, 2% Laodicean. — : Can. 6, VI.
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şi omorirea poitelor şi a patimilor omeneşti, precum şi la pre- 
gătirea spre ajungerea unei vieţuiri mai perfecte și spre apro- 
pierea de Dumnezeu. 

Răsăritul a fost patria acestor pustnici, cari prin închipuiri 
înfocate s'au răpit adeseori până și la cele cu greu credibili, 
adecă la chinuiri şi torturi de bună voie, ba încă şi la omorirea 
muierilor și copiilor lor proprii, ca apoi cu mai mare înlesnire 

să petreacă vieață ascetică. 

Reformarea budhaismului, ce eră religia indienilor înaintea 
naşterei mântuitorului cu şease sute de ani, a perfecţionat şi 
vieața asceţilor întaceea, că ei trăiau din cerşituri, se jugăneau, 
ca aşa să scape mai ușor de ispite. | 

Chinezii şi persii, fiind nişte popoare mai serioase şi mai 
morale, decât indienii, erau mai moderați în aşezarea regulelor 

pentru pustnicii lor. lar egiptenii, cari încă sunt de caracter 
serios, au restrâns pe 'asceţii lor la aceea, ca să nu mănânce 
carne de porc, fecioria să o observe, să se ferească de ospă- 
țuri, şi să se taie împrejur. Chipul acestor asceţi s'a transplantat 
dela: răsărit la evrei, și mai pe urmă și la cristiani. 

Ş. 197. Inceputul vieței monahale. 

Precum cristianismul întrece cu principiele sale aşezate 
dela Domnul nostru lisus Christos religiile indienilor, perșilor, 
chinezilor, egiptenilor și evreilor: aşa şi vieaţa monahală cri- 
stiană este mai presus de vieaţa asceţilor păgâni, căci monahii 
cristiani sacrifică unui adevărat Dumnezeu inima lor curată, 

duhul lor cel smerit, iar aceia unor dumnezei mincinoşi, va să 

zică: unor idoli şi chipuri cioplite și făcute de mâni omeneşti. 

Îndemnul vieţuirei monahale cristiane este cuvântul Mân- 

tuitorului: celce va să urmeze mie, să se lapede de sine şi:să 

vină după mine — Mat. XVI, 26. 

Şi fiindcă între monahi şi pustnici erau unii bărbaţi învă- 
țaţi, şi alţii neînvățaţi, şi dintre aceştia din urmă vreau unii să 
înveţe a cunoaşte mai deaproape religia lui Christos, pentru 
aceea unii ca aceştia se adunau pe lângă cei învăţaţi, și se su- 

puneau lor în toate poveţele şi învăţăturile. Ca nişte luminători 
şi învăţători ai monahilor și pustnicilor dintâi erau: Pahomiu,
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Antoniu, Euthimiu şi Basiliu — toţi cu epitetul de «mare», cari 
la rugarea unor monahi și pustnici s'au învoit a primi sub învă- 

-țătura lor pe toţi, cari vreau să petreacă cu şi pe lângă ei. Îm- 
prejurarea aceasta a dat prilej: la chibzuirea unor încăperi 

pentru învăţăcei, de unde apoi sau desvoltat mănăstirile ca 
nişte case pentru viețuirea obştească a monahilor sub un po- 
vățuitor, carele învăță pe monahi în religie, Şi-i pregătea și în- 
tăreă. spre vieața contemplativă. 

Insemnare. Istoria ne arată, că nu numai Hilon, un medic 
vestit, ci și alţi mai mulți literați au fast în doctrina religiei în- 

vățăceii marelui Basiliu, şi s'au adunat lângă el spre perfec- 
ționare în cunoașterea lui Dumnezeu și în scăparea sufletului 
din vijeliile lumei. Eră atunci o luptă mare a inimei” după cul- 

tivare în cele sufletești, și un dor nesățios după adevărul evan- 
gheliei lui Christos. Spiritul religios eră aşa de înfocat şi de 
vioiu, omenirea eră aşa de tare deșteptată prin strămutările, pe 

care _cristianismul le-a produs, încât acele iviri în vieaţa creş- 
tinească erau de toate zilele, icare astăzi se privesc ca nişte ex- 
cepțiuni rare. Învățătura cristiană despre vieaţa, patimile, moar- 
tea şi învierea lui Christos, precum şi despre dragoste ca vir- 
tutea cea mai înaltă a omului, eră aşa de puternică, încât şi inima 
cea mai împietrită a omului așa de tare o mişcă, ca şi esun- 
darea Nilului livezile și holdele Egiptului, şi precum aceste 
livezi şi holde ale Egiptului se fac roditoare după secarea esun- 
dărei Nilului, aşa și învățăturile despre religia lui Christos au 
făcut roditoare inimile acelor, cari ascultau poveţele învăţaţilor 
monahi și asceţi. De aceea unde un dascăl de Știință a vieții 
veșnice se arătă în pustietate, acolo mulțime de învățăcei nă- 
zuiă spre ascultarea și învăţarea adevărului evangheliei lui Chri- 
stos. Spre acest scop Sau adunat mulți învățăcei lângă marele 
Basiliu, care vrând să adăpostească pe învățăceii săi, a clădit 
mai multe chilii, care înfăţișă mănăstirea în înţelesul cel mai 
genuin; între aceşti învățăcei a fost şi Petru fratele cel mai 
mic al marelui Basiliu, care apoi a fost şi episcop. 

3. 192. Continuare. 

Deşi credem, că sfântul loan Botezătorul a fost locuitorul 
pustiului şi înger în trup, şi învăţăceii lui încă au fost pustnici; 

Î
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mai departe, că terapeuţii după mărturisirea lui Eusebiu Cartea 
II. cap. 17 — duceau o vieaţă contemplativă, și erau ca niște 
medici sufleteşti: totuș începutul tagmei călugărești nu-l putein 
dată din timpii Botezătorului loan sau al terapeuţilor, ci numai 
dela timpii goanelor, ce au ridicat împărații păgâni asupra cre- 
ştinilor, şi care-într'atâta s'au fost făcut de nesuteribile, încât 
eră temere, că, dacă mult va mai țineă așa, cristianii se vor şterge 
de pe fața pământului. Atunci unii luară refugiu în pustietăți, 
iar alţii în crepături de stânci şi peșteri, ca să scape de goa- 
nele -crâncene ale păgânilor, şi retrași să petreacă vieața con- 
templativă. Cumcă această întâmplare este începutul vieţii mo- 

nahale, adeverează şi Sozomen Cartea 1. Cap 12 — unde scrie: 
_«că goanele, cari întâmpină biserica, au dat cristianilor fugari 
prilejul a petrece în pustietăţi, munţi și peșteri, şi a se dedă 
unei vieți contemplative». 

Cel dintâi pustnic fără îndoială a fost Pavel tibeteanul 
în Egipet, carele la începutul goanelor lui Deciu a fugit în 
pustie fiind de 13 ani iar după alţii de 15 ani, şi găsindo 
stâncă de piatră găurită, în- care se ţineau mai nainte nişte 

falsificători de bani, și-a făcut acolo locul petrecerei, săvârșind 

rugăciuni, şi ducând vieața pustnicească; hrana lui erau mu- 
gurii de stălpări, iar îmbrăcămintea lui frunzele de stălpări. 

Astiel de vieaţă duceă şi marele Antoniu, carele a prescris 
şi unele regule 'pentru cei ce vreă să petreacă cu el în pust- 
nicie; şi aşa el este întemeietorul cel dintâi al vieţii obşteşti 
mănăstireşti, — Vezi Grigoriu Nazianzianul despre S. Atanasiu 
Tom. | —; și întradevăr: dacă vom consideră vieața acelor, 
cari se adunaseră pe lângă marele Antoniu, şi se supuseră dis- 

ciplinei ce el a prescris pentru dânșii, atunci urmează, că având 
ei pe lângă peştera dascălului lor chilii deosebite, au format o 
mănăstire, unde duceă vieaţa contemplativă, și străină de sgo- 
motul lumii, dar consânţită mântuirei sufleteşti. Dupăce marele 
Antoniu a ajuns până la adânci bătrâneţe, și reposă, au urmat 

lui llariu din Palestina, carele clădise lângă orașul Gaza mai 
multe mănăstiri; și după exemplul acestui cuvios părinte începi 
și marele Pahomiu să edifice mănăstiri sau mai bine zicând 
chilii, care le numeă <chinovii», căci aceia, cari locuiau întrân-
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sele, toate le aveau comune, nici nu posedeă cineva ceva al 

său propriu, ca şi cei dintâi cristiani din lerusalim. 

Ş. 193. Mai departe desvoltare a tapmei monahale. 

Fiindcă creştinii după încetarea goanelor având prilej a 
cunoaște mai de-aproape pe monahii din mănăstiri, precum şi 
întocriirile cele interne ale mânăstirilor, şi văzând, cum mo- 

nahii tineri se cuitivau în şcoalele mănăstireşti nu numai în 
cele suiletești, ci şi în cele intelectuale, — au căpătat tot mai 
mulţi, şi mai mulţi dintre ei fără deosebire de sex o predilec- 
țiune pentru vieața monahală, iar alții își dădeau pe fiii şi îiicele 
sale la mănăstiri spre educaţiune. Această împrejurare apoi a 

produs în mulți acea convicțiune, care le ziceâ lor, că vieaţa 
mănăstirească are a se privi de merit mare, și de vieață ce- 
rească de heruvimi şi de îngeri». — Heinecius Ul. Theil, VI. 
Kapitel, pag. 376. | 

Apreţuirea cea mare a vieţii „monahale a tras după sine 
“lipsa de a prefige mai de-aproape, mijloacele pentru ajungerea 
scopului prin mănăstiri. Acele sau prefipt în următoarele: 1. a 

pregăti prin învățături spre vieaţă singuratică şi contemplativă 
pe cei ce vreau să se consânțească tagmei monahale; 2. a țineă 

pe monahi sub nişte reguli disciplinare; 3. “a creşte și cultivă 

tinerimea de ambele sexe prin învățături pentru vieaţa socială. 
Despre cele dintâi două probleme am tractat mai sus, aci vom 
expune problema a treia a institutului mănăstiresc, că adecă 
între problemele mănăstirilor celor primitive eră şi creşterea şi - 
cultivarea tinerimei. Acest asert îl documentăm cu fapte din 

vieața marelui Basiliu; acest dascăl şi luminător mare al nea- 

mului. creştinesc cunoştea prea bine înriurirea cea puternică, ce 

o are o creştere bună asupra vieţii omului, de aceea primiă el 
bucuros copii şi copile în mănăstirea sa, şi îi creșteă acolo în 
frica lui Dumnezeu şi le cultivă lor inima și mintea cu ştiinţe 
după felul trebuinţelor lor în deosebite ocupaţiuni şi măestrii. 
Sântul Basiliu cel mare se exprimă în privinţa primirei şi trac- 

tărei tinerimei la mănăstirea sa în următorul chip: deoarece 
zice Domnul, «lăsaţi cei mici să vină la mine», aşa. dară gân- 
desc eu, că este bine, a primi sub îngrijirea mea pe cei
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tineri încă în vârsta lor cea fragedă; și adecă înainte de 
toate pe cei orfani, pe cari îi căutăm noi înșine ca să le fim ca 
tată; după aceea primim și pe aceia pe cari părinţii îi aduc; 

pe aceştia însă îi primim în prezența mai multor mărturii, ca: 

să nu ni se poată impută, ca și cum noi am luă cu sila pe 
copii dela părinţii lor, și atunci apoi îi socotim ca pe copii ai 
asociaţiunei noastre. Ei trebue să aibă locaș, mâncare și ordinea 
de zi deosebită, și fie ei de sexul bărbătesc sau femeesc, nu 
pot petrece cu călugării mănăstirei. Ziua petrec ei în școală, sau 
la învățătorul lor de ocupațiune, și arte; iar spre mâncare, spre 
recreație, și spre culcare merg ei în odăile lor, și în chipul acesta 
nu se turbură liniștea mănăstirei, şi se ocoleşte orice conver- 

“sare confidențială, ce ar puteă strică buna cuviință, ce din partea 
copiilor mai talentaţi lesne sar puteă întâmplă. Rugăciunile pre- 
scrise pentru toate zilele le săvârşesc ei laolaltă,. şi așa se dedau 
către adunare acurată la rugăciune, şi către o purtare modestă; 
pentru cei bătrâni sunt un ajutor mare rugăciunile copiilor, Ei 
trebue să aibă în inăsură cuviincioasă, mâncarea, îmbrăcămintea 
şi timpul pentru dormire. Pe lângă copii se dă un bărbat pro- 
copsit de învățător, care s'a distins pe sine cu blândeţe şi ştiinţe, 
şi ştie a îndreptă .pe elevii săi cu vocea unui înțelept, şi cu 
inima unui părinte, care ştie nu numai să pedepsească, ci. și. 
să-i ferească pe ei de patimă şi greşeli. S. e. dacă un eleva 
vătămat cu ceva pe soțul său, trebue să ceară iertare dela acela, 

şi să facă soţului său celui vătămat vre-o plăcere în orice chip. 
Mânia se va desrădăcină din inimile lor, dacă se vor îndeletnici 
în umilință, căci îndeobşte mândria este izvorul mâniei. Învă- 
țătorul trebue mai departe să exerciteze în atenţiune pe elevi, 
întrebându-i adeseori despre gândurile și închipuirile lor. Ini- 
mile fragede ale tinerilor nu sunt încă capace pentru pre- 

„facere sau fățărie, de aceea ei nu arareori descoperă tainele 

lor, .şi se retrag dela unele fapte de frica pedepsei. Până când 
inima este moale ca ceara, până atunci ușor primesc ei poveţe 

şi învățături; de unde urmează că este de lipsă, ca copiii dela 

frageda lor vârstă să se dedee cu cele bune, și după ce se ca- 
ifică mintea și inima lor atunci baza impresiunilor religioase și 
morale să le îie de îndreptar pentru toată vieaţa lor; căci ce precu- 

noaşte mintea de bun și îolositor, aceea uzul şi îndatinarea o
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pune în lucrare, și după ce mintea din destul s'a desvoltat, şi 
după ce unii dintre tineri din propriul lor îndemn vor dori să 

rămână la mănăstire, se vor puteă primi în asociațiunea mă- 
năstirească; iar cari vor dori să se întoarcă la părinţii lor, aceia 
după săvârşirea cursului de învăţământ se lasă la ale sale». 

Aceste principii pedagogice din şcoala mănăstirească a sântului 
Basiliu documentează din destul, că astfel de institut de creştere 
și de cultură a avut renume mare, și că părinţii cu încrederea 
cea mai mare își dădeă pe fii şi ficele sale acolo spre creştere. 

După modelul şcoalei sântului Basiliu sa înfiinţat şi pe la 
celelalte mănăstiri, școale şi institute de creștere şi perfecţionare 
în felurite arte, apoi şi biblioteci și depozite de manuscrise vechi 
literale, precum și alte documente scripturistice şi icoane de ale 
familielor celor mai renumite, și astfel cultura universală a cre- 
știnilor înaintă, avâud de model anticuitatea aceasta clasică. 

Școalele acestea au rectificat institutul monahal, dând lumei 
creştine bărbaţi învățați și civilizați în toate direcţiunile societății 

civile şi bisericeşti; ele au dat ierarhiei şi creștinilor impuls, de 
a alege de dignitari bisericeşti pe elevii școalelor mănăstirești 
din tagma monahală, de unde apoi s'a desvoltat în biserică acea 
instituţiune, că arhiereii au să fie din tagma monahală, Școalele 
acestea mănăstireşti, până la timpii aceia, când în an. 1442 sa 
aflat prin Gutenberg arta tipografiei, erau nu numai ca institute 

de creştere și. de cultură ştiinţifică, ci încă şi ca acele locuri 
de lucrare, unde tot felul de cărți vechi și nouă se decopiau, şi 

se trimiteau și lățeau în toată lumea creştină, şi nenumărate din 
ele sau conservat până și în zilele noastre, și se privesc ca nişte 
odoare scumpe ale omenimei întregi. Drept este, că cele până 
aci expuse despre școalele mănăstirești din timpii vechi sunt 
adevăruri constatate; dar acum urmează să mărturisim și un alt 
adevăr, şi adecă, că mănăstirile în secolii cei patru din urmă: 
au degenerat din cauza unor împrejurări interne și externe, Şi 
numai o umbră mică de şcoală a mai rămas într'ânsele. Deşi 
acum lumea creştină își face şcoli şi institute literare afară de 
mănăstiri, totuș este chemarea ierarhiei să restaureze buna or- 
dine în mănăstiri, potrivit canoanelor, şi să reîntroducă şcoli 
spre cultivarea științifică a monahilor şi tuturor acelor, cari do- 
resc a Învăță mai deaproape tipicul bisericesc.
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Ş. 194. Ce sunt călugării şi călugărițele ? 

Călugării şi călugărițele sunt acele feţe, care după cu- 
vântul Mântuitorului: «Celce vreă să urmeze mie, să se lapede 
de sine, şi să iee crucea sa, şi să vină după mine»14, se hotă- 
răsc spre vieaţa singuratică și contemplativă în mănăstire. 

Călugăr sau călugăriță poate să fie oricare cristian sau 
creştină '5 după cuvântul Mântuitorului: «pe celace vine. cătră 
mine, nu-l voiu scoate afară». 

Ş. 195. De câte feluri sunt călugării ? 

- Călugării sunt. de trei feluri: rasofori, stavrofori și mega- 
loshimnii. Rasoforii sunt aceia, cari cu binecuvântare arhierească 
Sau îmbrăcat de cătră egumenul mănăstirei în rasa monahală 
și poartă camilavcă; aceştia nu se pot înaintă în treptele tainei 
-de preoție. Stavroforii sunt acei călugări, cari primesc tagma 
monahală cu depunerea jurământului pentru ascultare, sărăcie 
și curăție până la moarte; ei se pot înaintă în toate treptele 
tainei de preoție, prin urmare şi la treapta arhierească; şi după 
trebuința bisericei se aplică pe la reședințele arhiereşti, și 
uneori și ne la parohii, școale și institute literare. Iar megalos- 
himnii sunt acei călugări, cari la călugărie. depun jurământul de 
ascultare, sărăcie şi curăție cu acel ubligământ, că ei vreau să 

rămână pentru toată vieaţa lor sub “ascultarea şi povăţuirea egu- 
menului lor, şi că nu vor dori nicicând, ca ei să ocârmuiască, 
sau să păstorească pe alții; de aceea megaloshimnii nu se pot 
înaintă la treptele preoţiei; prin urmare dacă vre-un. presbiter 
sau şi arhiereu primeşte treapta monahală a megaloshimnilor, 
are să înceteze pentru toată vieața: sa - dela administrarea tai- 
nelor și dela toate funcțiunile sânţite.:* 

Ş. 196. Cerințele spre îmbrățișarea taomei monahale. 

Cerinţele spre îmbrăţișarea tagmei monahale se pot con- 

centră în următoarele : 
„1.a ști şi a cunoaşte cele ce pretinde institutul monahal 

dela membrii săi;? 

14 Mat. 16 v, 34. — 15 Can. 43, VI. i 

15 Can. 2 al Snt. Const. ţinut în biserica S, Sofii. — :? Can. 40, VI,
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2. a se examină strâns pe sine, dacă simte. în sine de- 

stule puteri spirituale pentru abzicere de sine şi de cele lu- 

meşti ?18 
3. a dispune cum va vreă cu averea sa privată mai nainte 

de întrarea sa la mănăstire, căci întrând cineva odată la mă- 
năstire, şi făcându-se noviţ, nu mai poate dispune cu averea sa, 
ci aceea are să treacă în posesiunea mănăstirei, afară dacă el 
va fi silit a părăsi mănăstirea din vina egumenului, căci atunci 
are a i-se da îndărăt averea, şi o duce cu sine la altă mănă- 
stire;!* iar dacă noviţul, sau călugărul, sau călugăriţa ar aveă 

pe ascuns vre-o avere, și aceasta sar dovedi, atunci acea avere 

ascunsă se confișcă, şi se împarte între săraci prin egumenul 

sau. episcopul eparhial ;20 | 
4. dacă, ceice vreau să între la mănăstire, au copii, da- 

tori sunt a împăcă pe copiii lor cu extradarea eredității, ce le 
compete lor, iar averea, ce o duc cu sine, au să o predee mă- 

năstirii 21; 

5. nici părinţii copiilor, nici copiii părinților, dacă unii sau 
alţii vreau să se călugărească, nu pot opri partea cea cuvenită 

din averea obştească;22 
6. nu este iertat părinţilor a desmântă pe copiii săi dela 

călugărie, și a-i scoate din mănăstire, nici a-i exheredită pentru 
aceasta; ci sunt datori la facerea diatei a testă copiilor lor a 
treia parte din avere, iar când ar muri fără diată, atunci here- 
zesc ei toată averea părintească;: aa 

„7. nici bărbatul pe muierea, nici muierea pe bărbatul său 

nu poate părăsi sub cuvânt de călugărie, ci numai cu învoirea 
lor reciprocă şi liberă, despre care trebue să se facă un instru- 
ment în scris: de învoire, cu care apoi partea respectivă ate a 

se legitimă înaintea egumenului, căci învaţă apostolul: să nu vă 
lipsiți unul de altul, fără numai cu învoire, ca să vă zăboviți 

cu postul și rugăciunea ;2+ 
8. noviţul are a fi trei, ani în ascultare şi cercetare, şi pe 

timpul acesta a învăţă din vieaţa sânților chemarea monahală, 
precum și toate slujbele mănăstirești. Timpul noviţiătului se poate 

13 Can. 2, |. 11. — : Can. 19, VII. — 2 Can. 6, L. îl. — 21 Novela 
lustinian 79. — 22 Nov. lust. 82. — 2 Nov. lust, Cap. 42. — 2.1, Corint; 
Cap VII. | su !
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scurtă numai din două motive, şi adecă 1. când noviţul cade în 
vre-o boală grea %, și II. când noviţul înainte de întrarea sa la 
mănăstire eră cunoscut de un bărbat religios şi evlavios; pentru 
unul ca acesta ajunge timpul de şase luni pentru noviţiat. 26 

$. 197. Unele cunoștințe principale despre călugări şi călugărițe. 

1. Călugării şi călugărițele stau sub nemijlocita suprain- 
specţiune a egumenului, şi respective a egumenisei, şi sub 
mijlocita jurisdicţiune a episcopului eparhial; 27 

2. fără licența episcopului eparhial nime nu se poate 
înaintă în tagma monahală ; 28 

3. nu este iertat călugărului sau călugăriței a intreprinde , 
vre-o călătorie fără licenţă în scris a egumenului şi respective 
a egumenesei ; 2% 

4. călugării cad sub anatemă, cari cumpără cu bani hi- 
rotoniile ; 50 

5. nu le este iertat a mâncă carne;3! 

6. monahii se numesc «clerici», căci au punerea de mâni 
a mai marilor săi; * 

7. se zic şi «canonici» fiindcă mintea, vieaţa şi cugetul 
lor are a se povăţui şi îndreptă după canoane;3 

"8. nu li se iartă lor ca să fie naşi; 24 

9. nu li se iartă lor căsătoria, iar făcându-o, se opresc 
dela cuminecătură ; 25 

10. cad din treapta lor, dacă fac conjurări asupra episco- 
pului ; 56 

“11. monahii numai atunci pot ceti pe amvon, dacă au 
dela episcopul hirotesia de cetitori ; 37 

12. nu le este lor iertat a se preumblă prin cetăți și în 
lume spre ocara tagmei lor, şi cei ce se află făcând astiel, au 
a se retrimite la mănăstire şi acolo a petrece; 

13. nu se iartă călugărilor să prenopteze în mănăstiri de 
călugărițe, nici călugăriţelor în cele de călugări; *? 

25 Can. 2Bal Sf. Nichitor. — % Can. 5,1. 1. — 2 Can. 4, și 8. IV, — și 
Can. 6 al Sântului Basiliu. — 2% Can. 41, VI. — 2? Can. 4, 1, Il. — % Can. 

29 apost. şi Can. 19, VII. — 3: Sub-insemnarea can. 51 apost. din Pidal. 
32 Sub-însemn. can. 2 apost. în Pidal. — 3 Sub-însemn. can. 16 apost. din 
Pidal. — 34 Pag. 394 din Pidal. despre rudenii. — 25 Can, 16, 1V. — 3 Can. 
18 şi 23, IV. — 2? Can. 14. VII. — 5% Can. 42, VI, .. % Can. 47, VI. 

i
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14. nu li se iartă lor a se strămută în altă mănăstire afară 

numai sub cuvânt de vătămarea sufletului, ce însă trebue să se 

dovedească; 40 i 

15. nu li se iartă lor a duce neguţătorii, sau specule, nici 
a se mestecă în lucruri lumești, fără numai dacă va fi provocat 
din partea episcopului eparhial, sau a jurisdicţiunei politice a 
primi asupra-şi epitropia unor orfani nevârstnici; +! 

16. nici a se face ostaşi; *? 

17. episcopului i se cuvine dreptul a strămută la altă mă- 
năstire pe acel călugăr, pe care-l cunoaşte de exemplar al vieţii 
monahale cu acel scop, ca cel strămutat să restabilească în acea 
mănăstire disciplina şi ordinea bună, sau cu scop de a-l pune 

de preot slujitor la vre-o parohie, sau de crescător pe lângă 
fiii boerilor, sau şi de profesor la vre-un institut literar; + 

18. călugărițele pe timpul slujbelor dumnezeeşti nu pot 
petrece în altar, ci au să cânte şi să cetească cu evlavie, iar în 
altar pot întră și acolo a curăţi în acele ore, când preotul slu- 
jitor nu este în biserică; 

$. 198. Deprinderile cu mâni nu cauzează onestatei monahale 
nici o scădere. 

Cumcă deprinderile cu mâni, precum: caligrafia, desenul, 
pictura, sculptura, muzica, pomologia sau oricare măiestrie de 

croitor, pantofar şi altele acestor asemene — nu cauzează one- 
statei monahale nici o scădere, se înțelege de sine. În privinţa 
acestora vine de a se observă, că astfel de deprinderi nu se 

pot demandă călugărilor; dar dacă are vre-unul între ei talent şi 
aplecare. cătră una sau alta dintre acele deprinderi, atunci în 
orele libere, care prisosesc călugărului după împlinirea datoriei 

sale oficioase, nu i se poate denegă, ca să nu se deprindă cu 
un lucru de mână, cătră care are talent și aplecare, ci din contră 

egumenul trebue să îmbărbăteze pe unul ca acesta, ca să se 

perfecţioneze în productul talentului său, şi să privegheze nu- 
mai atâta, ca călugărul să nu facă vre-un abuz cu productul său 

spre defăimarea onestatei sale. La astfel de întâmplări trebue 

4 Can. 21, VII. şi tâlcul lui şi Can. 4, L. 1. — 4 Can.3.1V. — 
* Can. 7, IV. — 4% Can. 4, 1.11, — 4 Can. 15 a lui Nichifor Marturis, —
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egumenul să se povățuiască de parabola Mântuitorului despre 
împărțirea talentelor — Mat. XXV, 24 — și să facă, ca să nu 
se neglige nici talentul cel mai mic, ce se arată în călugăr, 
ci să aducă cât se poate mai mult câştig intelectual şi moral, 
căci şi înțeleptul Sirah — X, 30, — zice: «că mai bun este, 
carele lucră şi are în toate prisosinţă, decât carele se tăleşte și 
este lipsit de pâne>. - 

Ş. 199. Despre onestatea „călugărițelor. 

Deşi aceleaşi împrejurări, care ca condițiuni pentru one- 
statea călugărilor le-am expus în $-fii premergători, se înţeleg 
şi pentru onestatea călugărițelor: totuş am socotit a nu fi de 
prisos de a tractă în acest $ deosebit despre condiţiunile de 
onestatea călugărițelor, şi așa zicem: că călugărițele trebue să-şi 
aibă înaintea ochilor jurământul, ce l-au depus ele pentru du- 
cerea unei vieţuiri singuratice și contemplative spre mântuirea 
sufletului. Ele se vor face vrednice de tagma lor, dacă vor trăi 
după regulele mănăstirei lor, dacă vor ceti neîncetat biblia şi 
vieața sânţilor și a cuvioaselor maice, dacă vor învăţă și şti 

catehismul, și pe cele ce nu știu cetirea şi scrierea, le vor în- 
văţă, dacă vor păzi în întregime averea mănăstirei lor, şi vor 

conversă cu muieri oneste și vor stărui a susțineă pacea și 
bunaînțelegere între sine, dacă se vor conteni de lăcomia în 
bani, mâncări şi beuturi, și în biserică la slujbele dumnezeeşti 
se vor purtă cu evlavie cântând şi cetind, şi nu vor. eşi din 

mănăstire fără lipsă mare, şi în fine dacă fiecare dintre ele se 
va deprinde în oarele libere cu vre-un lucru de mână spre care 

are talent şi aplicare, ca vremea cea scumpă să nu o petreacă 
în lene, care este rădăcina multor rele. 

Şi ca toate acestea calități să le poseadă călugărițele, se 

cere ca la mănăstire să fie școală cu învățătorese bune dintre 
însăș călugărițe, ca timpul, ce le prisoseşte lor în fiecare zi după 
săvârşirea slujbei dumnezeeşti și a rugăciunilor de chilie, să-l 
petreacă în școală spre cultivarea lor în legea lui Dumnezeu şi 
în alte ocupaţiuni ce se potrivesc cu chemarea lor; căci înte- 
meietorii primitivi ai mănăstirilor de călugărițe au fost purtaţi 
de duhul luminărei evangeliei lui Christos. Luminarea călugă- 
rițelor prin învățături şi prin cetirea bibliei şi a vieţii sânților 

11*
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este acel unt de lemn, care a luminat în candelele celor cinci fe- 

cioaie înțelepte din parabola lui Christos — Mat. XXV, — pe 

care, venind mirele la miezul nopţii, le-a găsit priveghind, și 
le-a luat cu sine la nuntă; iar soartea călugăriţelor neînvăţate 

şi neluminate poate aveă aceeaş -ursită, care o au avut îecioa- 
rele cele nebune din amintita parabolă a Mântuitorului; căci 

precum aceste, venind mirele, mau avut unt de lemn, ca șă fie 
putut aprinde candelele, şi așa să întimpine pe mirele, carele 
apoi să le fi dus și pe ele la nuntă, ci rugându-se ele, ca să 
Je ducă la nuntă, le-a răspuns .lor: cadevăr zic vouă, că nu' 

vă ştiu pe voi»; aşa și călugărițele cele neînvăţate, necunoscând 

din carte chemarea lor, şi petrecând în biserică fără rugăciune, 
fără cântare, fără cetire, iar afară de biserică necetind biblia și 

vieața sânţilor, şi aşa neocupându-se cu nici o deprindere evla- 
vioasă, duc o vieață seacă, pentru care, dacă Dumnezeu nu se 

va milui asupră-le, pot auzi răspunsul cel înfiorător în sufletul 

lor: «adevăr zic vouă, că nu vă știu pe voi». 

$. 200. Călugărul sau călugărifa se pedepsește, dacă părăsind 
mănăstirea, se căsătorește. 

Călugărul şi călugărița se pedepseşte, dacă părăsind mănă- 
stirea, se căsătoreşte, căci se îace vinovat de călcarea jurământului 
şi căsătoria este nulă după canonul 16 al sinodului ecumenic IV, 
care legiueşte: «Fecioarei, carea s'a afierisit pe sine stăpânului 
Dumnezeu, aşijderea şi monahilor, să nu le fie iertat a se căsă- 
tori; iar de se vor ailă făcând aceasta, să fie neîmpărtășiți; am 
hotărît însă, — zic părinţii acelui sinod — ca episcopul locului 

să aibă stăpânia iubirei de oameni pentru aceştia». lar sântul 
Basiliu în al 6-lea canon hotărește: «<Curviile canonicilor (ale preo- 
ților, călugărilor şi călugăriţelor) să nu se socotească întru nuntă 

ci prin tot chipul să se rumpă împreunarea lor». Sântul Basiliu: 

acest canon al 6-lea se nevoiește a-i rectitică față cu canonul sus- 
citat al 16-lea al sinod. ecumenic IV, când în canonul al 18-lea 

zice: «că părinţii cei vechi cu bunătate şi blândeţe purtându-se 

cătră neputinţele celor ce se alunecă, au legiuit, ca fecioarele, cele 

ce au mărturisit Domnului vieaţa cea întru sânţenie, şi după aceea 
au căzut, cu un an să se pedepsească după forma bigamilor. 

lară mie mi-se pare, că, fiindcă cu darul lui Dumnezeu sporeşte
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biserica, şi se face tot mai puternică și se înmulțește tagma îe- 

cioarelor, — trebue să se iee aminte cu scumpătate lucrul şi cu 

socotința scripturei, căci văduvia este mai mică decât îecioria, 

deci și păcatul văduvelor este cu' mult mai mic decât cel al fe- : 

cioarelor>. Apoi sântul Basiliu tălmăcind cuvintele Apostolului 

din 1. Trim. V, 11 cătră Timoteiu despre văduve, încheie cu 

aceste: «dacă văduva, care a făgăduit rămânerea în văduvie, 

dar făgăduinţa o a rupt, se osândeşte ca o roabă stricată, iar 

fecioara (călugăriţa) se supune, judecății preacurviei; şi dacă pe 

celace vieţueşte cu muiere străină, îl numim preacurvar, nepri- 

mindu-l la împărtășire până nu va încetă dela păcat: <atunci 

astfel vom fi şi către acela, care vieţuiește cu călugăriță». lar 

în tâlcul acestui canon al sântului cetim: «că văduva mai sus 

zisă, călcându-și apromisiunea, se pedepsește șapte ani ca o 

curvă slujnică, iar călugărița se pedepseşte patruzeci de ani ca 

o mireasă preacurvă». Şi prin urmare precum pe preacuțvar 

nu-l primim la pocăință, de nu se va despărți de muierea cea 

străină, întru acest chip nu primim la pocăință nici pe celce 

a păcătuit cu călugărița, de nu se va despărţi de ea». 

$. 201. Despre onestatea 'mai marilor mănăstirești, 

Dacă am tractat despre condiţiunile, dela care onestatea 

monahală depinde, atunci este o consecuinţă logică, ca să trac- 

tăm şi despre acele condițiuni, dela care onestatea maimarilor 

mănăstirești depinde. Poziţiunea maimarilor mănăstireşti pretinde 

o vieţuire strictă monahală, străină de orice domnie şi trufie, 

prin urmare o vieţuire plină de fapte bune, de înţelepciune, de 

zel monahal, şi de blândeţe și răbdare; de aceea maimarii mă- 

năstireşti să se ferească de patimă și de sminteală, ştiind cu- 

vintele Mântuitorului: «Nu poate îi, ca să nu vină smintele, însă 

vai de acela, prin care vin; mai bine ar îi lui, de şi-ar legă o 

piatră de moară de grumazii săi şi să se arunce în mare, decât 

să smintească pe unul dintre aceşti mici» Luca XVII, 1, 2. — 

Când însuş Mântuitorul zice: «că nu poate îi, ca să nu vină 

sminteală»>, atunci urmează de sine, că şi mairmarii mănăstirești, 

ca oameni muritori, sunt supuși unor slăbiciuni, ce trag după 

sine smintele, și aşa aci poate îi vorba numai despre acele 

smintele, pe care maimarii mănăstirești le fac în urma slăbiciunei
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omenești, precum sunt: patimile lăcomiei, ale lenei, ale indite- 
rentismului cătră chiemarea lor. Insă tocmai din privire, că ei 
sunt puși de povăţuitori ai călugărilor, şi de custozi neadormiţi 
ai tuturor lucrurilor mănăstirești, se cere și se pretinde dela ei 
o. viețuire exemplară şi edificătoare, şi totodată stăpânitoare 
asupra slăbiciunilor omeneşti prin religiositate şi moralitate; 
iar specialminte se cere și se pretinde dela ei: 

1. ca să se ţină strâns de regulele generale şi speciale 
monahale, şi de jurământ; A 

„2. ca să fie bisericoşi, va să zică: să meargă la serviciuri 
- dumnezeești cu ceialalți călugări, şi la sărbători să liturgisească 

cu alți câţiva călugări și diaconi; 
3. să priveghieze, ca serviciurile dumnezeești să se să- 

vârşească după tipic, Şi cetirea şi cântarea 'să fie edificătoare; 
4. sub timpul serviciului dumnezeesc să nu întrebuințeze 

pe călugări la nici un lucru, care i-ar împedecă pe dânșii dela 
slujba dumnezeească și dela evlavie; i 

5. ca la prânz şi cină să fie totdeauna cu frații, şi să nu 
se deosebească de călugări 'prânzând şi cinând în chilia sa, căci 
absentarea lor aduce fraţilor sminteală ; 

6. ca .să nu cursiteze prin orașe şi sate, ci să petreacă la 
mănăstire ; | 

7. să fie iubitori şi cultivatori ai ştiinţelor, şi să îndemne 
spre aceea și pe călugări; Sa 

8. să. aibă predilecție pentru şcoala mănăstirească, şi ei 
încă să propună cel puţin un studiu, şi numai în cazuri extra- 
ordinare, când adecă lucrurile sale oficioase îi împiedecă în 
ținerea prelegerei, să-i suplinească alți călugări ; 

9. să fie conştiențioşi cu averea măuăstirească, ca himic 
dintrânsa să nu se înstrăineze; cheltuelile necesare să le facă 
cu previa ştire și învoire în scris a soborului frăţesc, şi cu apro- . 
barea episcopului respectiv, cărui mai marele este dator a aş- 
terne cu finea fiecărui an raţiociniu asupra veniturilor şi chel- 

„tuelelor, şi a stărei materiale întregi a mănăstirei; 
10. să aibă mănăstirea econom, pe care el dimpreună cu 

soborul frățesc l-a ales şi cu aprobarea episcopului eparhial 
l-a așezat potrivit canoanelor sustătoare;
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1]. să nu ierte economului, ca sub cuvânt de vre-un lucru eco- 

nomic să se subtragă dela serviciuri bisericeşti şi alte rugăciuni ;: 
12. să ţină odată în fiecare lună esortaţie cu călugării, pen- 

tru periecționarea acestora în viețuirea monahală; 
13. pe călugărul excesiv să-l îndrepte cu învățături şi po- 

vețe luate din vieaţa sânţilor, și rămânând în neascultare şi re- 
ţinere după a doua şi a treia admoniţiune, să-l arete soborului 
mănăstiresc spre judecare și pedepsire; 

14. în susținerea disciplinei în şi afară de mănăstire să 
desvoalte perseveranţă şi priveghiare neadormită, însă şi răbdare 
mare, ca nu cumva iuțeala firei lui să-l facă pe el tocmai atunci 
vinovat, când el are să fie îndreptător al fratelui său vinovat. 
"Toate acestea se refer şi la egumenisele călugărițelor, 

afară de cele din punctul al doilea, care privesc liturgisirea egu- 
- menului la sărbători mari. 

V. Despre cristiani. 

$. 202. A. Cristianii sunt datori a viețui după poruncile lui 
Christos și ale apostolilor și ale bisericei. 

Cristianii sunt datori a vieţui în linia întâi după poruncile 
lui Christos, care le-am expus în $-ul 25, căci numai așa se pot 
bucură şi de darurile, care Christos le promite, pentrucă însuşi 

Mântuitorul zice: «De va cineva să-mi -slujască mie, să vină 
după mine, şi unde voi îi eu, acolo va fi şi sluga mea, şi cine 
va sluji mie, pe acela îl va cinsti Tatăl mie» — loan 12, 26. — 
Răsplata cristianilor, cari ascultă pe Christos, o a înţeles Chri- 
stos şi în rugăciunea sa, zicând: «Părinte! pe cari i-ai dat mie, 
VOiu, ca, unde sunt eu, să fie şi ei cu mine, ca să vadă mărirea 
mea, carea mi-ai dat mie, căci mai iubit pe mine mai nainte de 
întemeiarea lumii». — loan 17, 24. — Indatorirea aceasta cu atât 

mai mult trebue cristianii să o simtă, cu cât ne învaţă biblia, că 
Christos însuşi a enunciat judecată 'osânditoare. asupra celor 
ce nu viețuesc după poruncile lui, căci zice: «carele se lapădă 

de mine înaintea oamenilor, de acela mă voiu lăpădă și eu înain- 

tea Tatălui meu, carele este în cer>, — Mateiu 10, 33. — 

In linia a doua datori sunt cristianii să viețuască după în- 
văţăturile apostolilor, care sunt scoase din poruncile lui Christos. 
Aceasta se documentează din |. carte sobornicească cap 1, v.7 a
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sântului apostol loan, unde cetim: «de umblăm întru lumină, 
precum Christos este lumină, împărtăşire avem unii dela alţii, 
şi sângele lui Christos ne curățeşte pe noi de tot păcatul»; şi 
iarăș tot acelaş apostol în I. carte sobornicească cap 2, v. 3, 4 

și 6 învaţă pe creştini în îndatorirea lor zicând: <îniru aceasta 
știm că am cunoscut pe Christos dacă păzim poruncile lui». 

Cel ce zice: «că a cunoscut pe Christos și poruncile lui nu : 
le păzeşte, mincinos este, și nu este întru dânsul adevăr; cel 
ce zice, că petrece întru Christos, dator este să umble așa, 
precum a umblat Christos». 

In fine cristianii sunt datori să vieţuiască şi după porun- 
cile aşa numite «bisericeşti», pe care ierarhia a găsit de lipsă 
a le statori spre ferirea lor dela unele lucruri, care-i pot slăbi 
în religiozitatea lor. Cristianii nu numai sunt datori a ascultă 
de aceste porunci bisericeşti, ci încă sunt datori cu mulţumire 
cătră ierarhie şi cu recunoștință şi iubire pentru osteneala și 
îngrijirea ei; de aceea și apostolul Pavel roagă pe Tesaloniceni 
5, 12, 13: «ca să cunoască pe cei ce se ostenesc între ei, şi pe 
ce îi învaţă pe ei, și să aibă pe aceştia de prisosit în dragoste 
pentru faptele lor». 

$. 203. Cristianii sunt datori cu ascultare şi împlinire cătră 
povețele mai marilor lor bisericești în treburi religioase şi morale. 

Cumcă cristianii sunt datori cu ascultare şi împlinirea po- 
vețelor mai marilor lor bisericeşti, in treburi religioase şi morale, 
este aiară de toată îndoiala, pentrucă mai marii bisericilor, pre- 
cum sunt arhi- şi ereii, dând poveţe creştinilor, îşi împlinesc 
chemarea lor învățătorească moştenită dela apostoli, cărora Chri- 
stos le-a demandat să meargă în toată lumea să înveţe popoarele 
şi apoi să le boteze. Aceasta se documentează cu cuvintele Mân- 
tuitorului, carele a zis apostolilor: «Cel ce vă ascultă pe voi, 
pe mine mă ascultă, şi cel ce se lapădă de voi, de mine se la- 
pădă, şi cel ce se lapădă de mine, acesta se lapădă de cel ce 
ma trimis pe mine» — Luca 10, 16. — In acest înțeles povă- 
țuieşte apostolul pe creștini, când zice: <Ascultaţi pe mai marii 
voştri, şi vă plecaţi lor, căci aceia priveghiază pentru sufletele 
voastre, ca cei ce au să deă seamă, ca cu bucurie să facă acea- 
sta iar nu suspinând, căci aceasta nu vă este de folos» — Evrei
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13, 17. — lar în. carte cap V. 12 și 13 cătră Tesaloniceni scrie: 
«Vă rugăm pe voi fraţilor! să cunoaşteţi pe cei ce se ostenesc 
între voi, şi să-i aveţi pe dânşii de prisosit în . dragoste pentru 
fapta lor; pace să aveţi între voi». 

Ş. 204. Cristianii sunt datori a înzestră cu cele trebuincioase 

pe preoții lor. 

Cristianii sunt datori a înzestră cu cele trebuincioase pe 

preoţii lor, pentrucă cristianii trăind întro cetate sau sat, şi în- 

fățişând laolaltă comunitatea bisericească, şi ridicându-și bise- 

rica şi şcoala, au trebuinţă după numerositatea lor de unul sau 

de mai mulţi preoți, cari să le fie lor păstori suileteşti și -întoc- 

mitori ai tainelor. Însuşi cristianii cunosc mulţimea slujbelor preo- 

țeşti, precum și responsabilitatea cea grea, și multitarie, pe care 

un preot o primeşte asupraşi; căci să zicem adevărul, creştinii 

sunt cei dintâi censori ai faptelor preotului lor în privinţa reli- 

giosităţii şi moralităței lui, şi a modului împlinirei și săvârșirei 

funcţiunilor sale, precum sunt: săvârşirea serviciului dumne- 

zeesc în toate zilele preste an, exacta administrare a tainelor 

celor ce le cer fără deosebire de timp, studiarea şi prepararea 

lui pentru cuvântări bisericeşti, pentru catehizarea tinerimei șco- 

lare, şi a celei mai înaintate în vârstă în zilele de Dumineci şi 

sărbători, priveghierea lui pentru mângăierea sufletească a celor 
ce aleargă la dânsul spre acest scop ș. a., care toate nu iartă 
preotului de a-şi puteă agonisi trebuințele pentru traiul său şi 
al familiei sale altcum, fără numai dela competințele servițurilor, 

care el le face creştinilor în şi afară de biserică și şcoală în 

toată buna vreme, ziua și noaptea, în zăduful căldurei și în age- 

rimea gerului, după cuvintele Mântuitorului: «Lucrătorul este 

vrednic de plata sa» — Mateiu 10, 10, — Luca 10, 7. 

Ş. 205. Continuarea acestui obiect. 

Este de lipsă ca creştinii să-şi facă despre competințele 

serviţurilor preoțești ideie "clară, şi aceea convicţiune, că înze- 

strarea cu cele de lipsă a preotului din partea creştinilor nu se 

poate privi ca resplata altor lucrători şi muncitori, ci ca înze- 

strarea unui funcţionar bisericesc, așezat din partea religiei spre 

creșterea şi întărirea creștinilor în religiozitate şi moralitate, şi 

spre povăţuirea lor cătră moştenirea împărăției cereşti prin în-
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vățătuzi şi administrarea misterielor; pentrucă spre săvârşirea 

unor asemenea lucrări sublimi se cere un bărbat procopsit în 
cunoştinţa religiei şi în doctrina sufletească, şi carele ziua şi 
noaptea să se deprindă în cetirea bibliei și a altor multor cârţi 
religioase și morale, atât spre perfecţionarea sa în ştiinţe şi 
cunoştinţe, cât şi spre satisfacerea chiemărei sale față cu cri- 
stianii; sau să zicem pre scurt, creştinii sunt datori a privi com- 

petinţele preotului lor întocmai, precum patria priveşte compe- 
tinţele unui ostaș; şi precum patria se îngrijeşte pentru traiul 

ostașului său din vistieria sa, unde contribue cetățenii: așa și 
biserica trebue să se îngrijască pentru traiul preotului din vi- 

stieria sa, unde creştinii sunt datori a contribui. De aceea și 
apostolul Pavel în Il. Trim. cătră Corinteni cap 9, carii cârteau 
pentru competințele, ce el le cereă dela dânșii pentru slujbele 
sale, scrie: «de nu sum apostol altora, dar vouă cu adevărat 
sum, căci pecetea apostoliei mele. voi sunteţi în Domnul, răs- 
punsul meu cătră cei ce mă întreabă pe mine, este aceasta: au 
doară nu avem drept a mâncă și a bea? cine slujeşte în: "oaste: 
vreodată cu leafa sa? cine sădeşte vie, şi din roada ei nu mă- 
nâncă? cine paşte turma și din laptele ei nu mănâncă? au 
doară după om grăiesc acestea? au nu legea grăeşte acestea? 
In legea lui Moise este scris: «să nu legi gura boului ce trieră: 
au de boi este grijă lui Dumnezeu? au doară pentru noi cu 
adevărat zice? căci pentru noi sa scris: că celce ară în nă- 
dejde, de nădejdea sa trebue să aibă parte; dacă am sămânat 
noi vouă cele duhovnicești, au. mare lucru este; de vom seceră 
noi ale voastre cele trupești? dacă se împărtășesc alţii de pu- 
terea voastră, pentruce numai bine noi? au nu ştiţi că ceice 
lucrează cele sânte, din biserică mănâncă, şi ceice slujesc alta- 
rului, cu altarul se împărtăşesc? așa și Domnul a rânduit: ca 
ceice propoveduiesc evanghelia, din evanghelie să se hrănească». 

Ş. 206. Iau parte la alegeri de arhi- și ierei, și la toate de 
cerile biserico-economice. ” 

Cristianii iau parte la alegeri de arhi- şi ierei, şi la toate 
afacerile biserico-economice, pentrucă sunt membiii trupului du- 
hovnicesc al lui Christos, şi ca atari sunt partea constitutivă 
subiectivă în organismul bisericei, şi li se cuvine lor dreptul, a
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luă parte la alegeri de arhi- şi erei, și la toate afacerile biserico- 

economice prin aleşii săi. 

Fiindcă în Ş-ii de mai sus 131—135 am tractat despre acest 

obiect: pentru aceea numai pe scurt amintim aci atâta, că dacă 

apostolul învață pe Corinteni:! că unde este duhul Domnului 

acolo este libertatea; atunci creștinii având duhul. Domnului, 

au să se bucure de libertate, ceeace presupune acţiuni și parti- 

cipare în afaceri biserico-economice. Prin urmare unde creștinii 

sunt liberi, acolo este şi duhul Domnului, căci ştim că Christos 

a promis, că acolo va fi, unde doi sau trei vor îi adunaţi în 

numele lui. Aceste cuvinte nu se pot reduce numai la arhiereii 

cei adunaţi în numele lui Christos, ci după împrejurări şi la 

cristiani; căci oricând Sar adună numai arhiereii în numele lui 

Christos, spre săvârșirea vre-unei afaceri, la care au drept să 

iee parte. și cristianii, totdeauna Sar vătămă duhul Domnului, 

carele este libertate, și Christos mar îi acolo. Da, este o urmare 

a necunoştinței grosolane despre demnitatea, de care creştinii 

ca atari au de a se bucură, când cineva ar trage la îndoială 

dreptul creştinilor la alegeri de arhi- sau ierei, şi la afaceri bi- 

serico-economice; pe unul ca acesta îl îndreptăm la cuvintele 

apostolului,? unde pe creştinii corinteni îi numeşte «Cartea lui 

Christos, scrisă nu cu cerneală, ci cu duhul Dumnezeului celui 

viu, nu în table de piatră, ci în tablele cele trupeşti ale inimei»; 

deci creştinii iau parte la alegeri de arhi- și ierei, şi la afaceri 

biserico-economice, căci au duhul Domnului, care este liber- 

tate, şi căci sunt cartea lui Christos nu scrisă cu cerneală, ci 

cu duhul Dumnezeului celui viu, nu în table de piatră, ci în 

tablele cele trupești ale inimei creştine. 

Toate acestea se întăresc şi cu alte locuri din biblie; aşa 

1. apostolul Pavel scrie cătră Efeseni 2, 13: <acum întru lisus 

Christos voi, carii oarecând eraţi departe, vaţi făcut aproape de 

el prin sângele lui»; 2. apostolul Petru în |. Trim. |. 23—24, 

scrie despre creştini: «ceice sunteţi născuți a douaoară nu din 

sămânță. stricăcioasă ci din nestricăcioasă prin cuvântul lui Dum- 

nezeu celui viu, carele petrece în voi în veci, pentrucă tot trupul 

este ca iarba, şi toată mărirea omului ca floarea ierbei; uscatu-s'a 

1 11, Cor. cap. III, v, 17, — 2 1. Cor. cap III, v. 2, 3.
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iarba şi floarea ei a căzut»; 3. tot acelaş apostol zice în |. Trim. 
II, 5 despre creștini: «voi ca nişte pietri vii vă zidiți casă du- 
hovnicească, preoție sântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti plă- 
cute lui Dumnezeu prin lisus Christos>; 4. acelaș apostol în |. 

Trimit. 1, 9 scrie: «iară voi neam ales, preoţie împărătească, 
popor sânt, poporul înoirei, ca să vestiți bunătăţile celui ce va 
chemat pe voi dintru întunerec la minunata sa lumină». 

Însemnare. Scrierea sântului loan Chrisostom despre «pre- 
oţie» este plină de dovezi, că creştinii iau parte la alegerile arhi- 
şi iereilor. Celce are vre-o îndoială despre asertul nostru, pof- 
tească a ceti cartea clasică a acestui ierarh mare, şi îndoiala lui 
se va risipi ca și pulberea prin vânt, 

Ş. 207. B. Despre cetitori şi cântăreți. Cunoştinţe generale. 

Pentru un cetitor și cântăreţ bisericesc se cere după ca- 
noane, ca să fie hirotesit prin episcopul locului. Cetitorul şi 
cântăreţul, săvârșind funcțiunile lor, trebue să fie îmbrăcaţi în 
stihar, dar nu şi încinşi cu orar, căci la hirotesie sau îmbrăcat 
în stihar, dar nu sau încins cu orar; de aceea canonul 23 din 
Laodicea rânduește: «că nu se cuvine cetitorului sau cântăre- 
țului să poarte orar, și așa să cetească sau să cânte». 

$. 208. Cefitorii și cântăreții se pot căsători. 

Cetitorii şi cântăreții se pot căsători şi după hirotesia, ce 
au dela episcopul lor, însă logodnica trebue să fie vergură, şi 
de religia noastră, sau şi de străină religie, dacă înainte de nuntă 
trece la religia noastră — Can. 14 al sinod. ecum. IV. — A 
doua nuntă încă este iertată cetitorului şi cântăreţului, însă apoi 
ca bigam nu se înaintează mai departe la diaconie sau la pres- 
biterie, precum şi atunci, dacă s'a căsătorit cu o văduvă, 

$. 209. Cetitorul și cântărețul hirotesit nu poate părăsi fără 
binecuvântare arhierească stațiunea sa. 

Sânţii părinţi pentru susținerea ordinei bune din partea per- 
sonalului bisericesc îngrijindu-se, au legiuit prin canonul 13 al 
sinodului ecumenic IV: «ca cetitorii să maibă voie a merge în 
altă cetate fără scrisoare recomandătoare a episcopului». Fără în- 
doială sânţii părinți au adus această măsură din acea cauză, căci
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se întâmplă prea des, că cetitorii- părăseau staţiunile lor fără 
ştirea preoţimei, şi fără de a se îngriji de alţi cetitori pre timpul 
absenței lor, și aşa ordinea cea cuviincioasă în slujba biseri- 
cească se conturbă, nefiind cine să cetească. Pentru zilele noastre 

aşa am cugetă că se face acestui canon dindestul, dacă cetitorii 

și cântăreții având trebuință a merge. undeva, se vor însinuă la 

parohii lor, cerând dela ei voie pentru absentare și punând în 

locul lor suplinitori pentru săvârşirea cetirilor şi a cântărilor în 

şi afară de biserică. 

$. 210. Cum are cântărețul să cânte? 

Deşi se înţelege de sine că cântăreții au să cânte cu o me- 

Jodie evlavioasă, fiind că însă se întâmplă adeseori, precum ve- 

dem aceasta şi în zilele noastre, că unii cântăreţi bisericeşti în 

loc de melodie evlavioasă făceau mai mult strigări necuvioase 

în biserică cu cântarea lor: pentru aceea sânții părinți dela si- 

nodul ecumenic VI prin 75 canon rânduesc: «ca cei ce vin în 

biserici spre a cântă, să nu întrebuințeze strigări necuvioase, şi 

'să nu silească firea spre răcnire, nici să zică ceva din cele ne- 

potrivite și neînsuşite bisericei, ci cu multă luare aminte, şi cu 

umilință să se aducă lui Dumnezeu, privitorului celor ascunse, 

acest fel de cântare, căci sânţitul cuvânt au învăţat <evlavioși 

să fie fii lui Israile — Levit. 15, 30. — lar sfântul Vasiliu cel 

mare — vezi simionia canonului 75 al sinodului ecumenic VI 
'din Pidalion — zice: că ori-carele cântăreţ nu merge la biserică 

să cânte cu dorinţă, acela ori să se îndrepteze, ori să se isgo- 

nească; și dacă sunt cântăreți mai mulţi, să întrebuințeze cân- 

tările cu rândul, adecă după săptămâni. In fine după canonul 

15 din Laodicea au să cânte în biserică numai cântăreții cei 
hirotesiţi, dar nu şi alţii. | 

Din expusele canoane urmărim noi pentru toți mai marii 

bisericelor o îndatorire foarte mare și conșştiențioasă pentru sus- 
ținerea unei cântări harmonice şi evlavioase în biserici, că adecă 

ei să fie cu toată luarea aminte cătră executarea cuviincioasă a 
cântărilor bisericeşti, și să îngrijască pentru cultivarea cântăre- 
ților bisericești căci şi aşa în bisericele noastre se întrebuințează 
numai cântare corală fără vre-un instrument muzical. De aceea 

datorința mai marilor bisericeşti este a stărui, ca în toate co-
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munele bisericeşti mari şi mici să întroducă un cor de cân- 
tăreţi, care să înveţe cântările și să le știe execută în biserici 

într”o melodie harmonică şi edificătoare; căci dacă trebue să se 
recunoască de o parte, că cuvântarea dibace a unui preot cuali- 

ficat mult poate să facă spre îndreptarea moravului stricat, atunci 
de altă parte trebue să se recunoască şi aceea, că o cântare 
evlavioasă şi melodioasă poate să străbată încă şi: în inima îm- 
pietrită astfel, încât să o deştepte spre umilire înaintea mărirei şi 

mărimei lui Dumnezeu! 

$. 211. Ce se cere dela cetitor şi cântăreț, în privința moralității ? 

In privința “moralității se cere dela un cetitor şi cântăreț 
ca el să desvoalte o purtare religioasă şi morală mai desăvârşită 

decât ceialalţi cristiani, ca unii, cari sau învrednicit de hirotesia 
de cetitor şi cântăreţ, prin care se conumără ei între feţele bi- 

„sericeşti. De aceea părinţii sinodului din Laodicea prin canonul 

24 opresc pe cetitori şi cântăreţi dela întrarea în cârcimă; iar 

canonul 43 apostolesc legiueşte: că dacă cetitorii sau cântăreții 
vor jucă în cărţi, şi vor petrece în beţii, să înceteze, ori să se 
afurisească, adecă să se lipsească de chiemare, şi să se degra- 
deze în rândul mirenilor». Așişderea după canonul 62 aposto- 
lesc se lipseşte cetitorul sau cântărețul de chiemare, dacă pentru 

frica omenească se lapădă de numele lui Christos, şi pocăindu-se 

se primeşte de mirean, şi nu se mai înaintează la treapta de 
cetitor sau câutăreţ.. | 

Insemnare. Balsamon, în tâlcul acestui canon 43 aposto- 
lesc zice: deşi dreptul civil dă iertare acelor, cari au făcut vre-o 

faptă ilegală de frică sau de silă; însă dreptul bisericesc pretinde, 

ca toţi ortodocşii să mărturisească credinţa; de aceea clericul, ca- 
rele se va lăpădă din frică de numele lui Christos, nu numai 
se lipsește de treapta sa, ci încă ca un mădularputred se taie 

din trupul cel frumos al! bisericei. lar dacă nu va mărturisi, 

că este cleric, să se lipsească, şi numai dupăce se va pocăi 
pentru amândouă, să remână mirean. Insemnaţi de aci, că cari 
au primit caracterul tunderii, şi sau făcut cetitori, şi vor lăpedă 

vestmintele cele sânţite şi ca mireni vor conversă, nu mai pot 
lucră nimic ca cetitori, deşi s'ar întoarce iarăși la îmbrăcămintea 
clericală, sâu de sar face şi monahi, ci să ducă vieața ca mi- 

reni. lar carele pentru frică s'a lăpădat de clericatul său, acela
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să se depună şi se lasă ca mirean numai după pocăință; iarși 
mai nevrednic de clericat se va socoti acela, carele de voia sa 
a făcut abnegare de clericatul său». - 

Ş. 212. C. Despre clerici. Ce însemnează cuvântul «cleric» şi 
cine 'se numesc «clerici» în canoane ? 

Cuvântul «cleric» este derivat din grecescul xizgos, şi în: 
semnează «soarte», prin urmare sub «cleric» se înţelege «cel ales 
prin soarte». Balsamon în interpretarea canonului 51 al marelui 
Basiliu zice, că şi monahii se numesc clerici, şi că şi Chrisant 
— Sintagmation pag. 2. — a numit clerici pe monahi dela clerul, 
sau soarte, şi aceasta se zice după analogia faptei apostolilor, 
cari au aruncat sorți pentru celce eră să se aleagă în locul vân- 
zătorului apostol luda, când apoi soartea a căzut pe Matia — 
Fapt. Ap. 1, 14—28. — De aceea după instituţiunile bisericei noa- 
stre, clerici, se numesc toţi aceia, cari au hirotesia dela episcop, 
precum sunt: cetitorii, cântăreții, cateheţii și portarii după ca- 
nonul .apostolesc 26, 68 și 70, precum şi după canonul 24 şi 30 - 
din Laodicea, apoi după canonul 89 al marelui Basiliu şi în fine 
după nomocanonul lui Fotiu Tit. 1. cap 31. Despre cleriei, no- 
vela 123 a împăratului lustiriian zice: «pe presbiteri, diaconi, ipo- 
diaconi, cetitori şi cântăreţi îi numim clerici, cari şi canonici se 
zic după canonul al 6-lea din Antiohia şi după alte canoane; iar 
chiar clerici se numesc toți, cari au .hirotesia afară de altar. lar 
în zilele noastre clerici se numesc cu deosebire aceia, cari îie 
preoți sau mireni au dignităţi şi serviciuri bisericești — Pidalion 
în subînsemnarea tâlcului canonului al 2-lea apostolesc. 

Noi însă după limbajul de astăzi înțelegem sub «clerici» 
pe acei indivizi, cari se însinuă la îmbrăţișarea tagmei preoțești, 
şi se prepară întrun institut teologic pentru chemarea preo- 
țească; și așa noi vom tractă aci despre acești clerici. 

_$. 213. Clericii sunt datori a se pregăti spre tagma preoțească 
cu toate recerințele. 

Tagma preoțească cere dela ceice vreau să o îmbrăţişeze 
unele însuşiri sufleteşti şi trupeşti întocmai așă, ca şi oricare 
branşe civilă sau militară. Stând aceasta, urmează, că tot insul 
carele va să se-facă preot, este dator a se pregăti spre tagma
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aceasta, precum Sirah în cartea înţelepciunei cap II, 1 sfătueşte 
zicând: <Fiiule! când vrei să te apropii să slujești Domnului, 
găteşte-ți sufletul tău spre ispită, îndreptează-ţi inima ta, rabdă, şi 
să nu grăbeşti în vremea venirei; lipeşte-te de el, şi nu te de- 
părtă, ca să creşti întru cele de apoi ale tale». Asemenea sfat 
dă şi apostolul Pavel cătră Galateni 6, 45 scriind: «Fapta sa 
fieştecine să-și ispitească, şi atunci întru sine va aveă laudă, căci 
fieştecine sarcina'sa o va purtă». Deci cine va să se facă preot 

are lipsă de pregătire cu atât mai mult, cu cât este mai învederat, 
că nimenea dintre cei cu mintea sănătoasă nu începe nici un 
lucru mai însemnat fără destulă ispitire de sine şi fără pregătire 
la acela. Prin urmare și un tinăr, carele va să îmbrățişeze tagma 

preoțească, trebue de timpuriu să se examineze pe sine, dacă 
are însuşirile recerute pentru un preot. Ierarhia având îngrijire 
pentru pregătirea şi cultura tuturor acelor tineri, cari se însinuă 

spre tagma preoțească, au înființat institute teologice, ca aceia, 
„cari vreau să slujască altarului, acolo să aibă ocaziune a se pre- 
găti deajuns și a da dela sine dovezi despre vrednicia lor pentru 
tagma preoțească. Unii ca acești tineri se numesc astăzi clerici, 

deși încă mau punerea mânilor arhierești, adecă mau hirotesia. 
Insă nu împedecă nimic, ca episcopul locului, văzând şi aflând 
în unii dintre ei însușirile cele recerute, să-i hirotesească pe aceia 
de cetitori și cântăreți. 

Insemnare. După părerea noastră tocmai ar îi de lipsă, ca 
clericii înaintați în învățăturile teologice şi tipic, să se hirote- 

sească de cetitori şi cântăreţi, ca să poată ceti de pe amvon, 
— Can. 13 al sin. ecum. VI, — şi prin aceea a se inițiă în 
funcțiuni publice bisericești. | 

$. 214. Poate-se dispensă cineva dela pregătirea sistematică spre 
tagma preoțească. 

Nime nu se poate dispensă dela pregătirea spre treapta 
preoțească, căci aceasta o pretinde însaș ființa slujbei, ce o să- 
vârşeşte și o reprezintă un preot. Dar va întrebă cineva în ce 
stă ființa slujbei unui preot? lată în ce: ea stă în cunoaşterea şi mă- 
rirea a unui adevărat Dumnezeu închinat în sânta Treime; în cunoa- 
şterea şi apreţuirea aceea, că preotul funcţionează în numele lui 
Dumnezeu — loan 15, 16. — că este dascălul poporului credincios
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— Mateiu 28, 19, — şi ca atare este dator a învăță pe creştini 
ceeace corespunde învățăturii sănătoase — Tit 2, 1. — că este 
dator a propune poporului cuvântul evangheliei întrun mod 
uşor pricepător — Mateiu 13, 51. — și să fie. pildă bună tuturor 
cu purtarea sa religioasă și morală — Rom. 2, 21 —; pe scurt, 
că ființa slujbei preoțeşti stă nu numai în observarea ritualului 
prescris, ci și în predicarea luminei și culturei, şi a împlântărei 
acestora în inimile creștinilor. Când aceste momente mari, ex- 
puse aci numai în liniamentele cele mai generale, din destul arată 
ființa cea înaltă a slujbei preoțești, atunci zicem, că pregătirea 
sistematică pentru săvârşirea şi reprezentarea fiinţei acesteia înalte 
este de neîncunjurabilă necesitate pentru toți, cari vreau să fie 
preoți şi că dela această pregătire nime nu se poate dispensă 
cu atât mai puţin, căci fiecare candidat de preoție are să depună 
înainte de a se sânţi, examen din studiile teologice; acum, cum 
va puteă acela să depună examen, care ma învăţat sistematic 
studiile teologice? şi nu sa pregătit după formele prescrise ? 
După convingerea noastră nu ajunge pregătire privată, căci ofi- 
ciul şi poziţiunea preotului nu este privată, ci publică şi cere ca 
acela, care se face preot, să aibă mărturie bună dela cei din 
afară. — Tit 3, 7. — De aceea și apostolul scrie episcopului 
Timoteiu în | Trim. 5, 22: «ca mânile în grabă să nu pună pe 
nimene», va să zică: să nu sânțească de preot în grabă pe nime; 
prin urmare este învederat, că nime nu se poate dispensă dela 
pregătirea spre tagma preoțească, carele va să se facă preot. 
Şi dacă ştim, cum părinții sinodului ecumenic al VI în 33 canon 
au rânduit: «ca să nu fie cu putință episcopului a înaintă în cler 
pe cineva după privirea la neamul său, ci să ispitească pe unul 
ca acela, de este vrednic a se.numără în cler după hotăririle 
puse în sânţitele canoane, pe unul ca acesta să-l sânțească de 

preot>; atunci încă urmează, că nime nu se poate dispensă dela 
pregătirea spre tagma preoțească, dacă va să se facă, preot. 

1 
i 

$. 2175. Cine se poate primi de cleric și cine nu? 

De clerici se pot primi numai astiel de tineri, cari sunt 
născuţi din părinţi ortodocşi, fie aceștia preoţi ori mireni — Can. 

33 al sinod. ecum. VI, — şi sunt crescuţi în îrica lui Dumnezeu, 
în religiozitate și moralitate, şi cunoscuţi câtva cu tipicul biseri- 

12
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cesc, având aplecare şi atragere dela natură cătră tagma preo- 
țească, şi sunt sănătoşi în trup, şi capaci a cuprinde învățăturile 

înalte teologice, apoi pregătiţi la cursul clerical prin absolvirea 
studielor gimnaziale, sau şi a celor filozofice şi iuridice. 

Din contră de cleric nu se poate primi surdul, famenul — 
can. 21 apostolesc, — scopitul — can. 22 și 23 apost. — nici 

acela, care are pe trupul său vre-un astfel de semn, ce produce 
în alții râs; mai departe care are orice boală cronică nevinde- 
cabilă; încă nu se poaie primi de cleric nici acela, care sa des- 
părţit de legiuita sa muiere, sau o a lăpădat dela sine sub cu- 
vânt de evlavie — can. 5 apost. — sau a cărui muiere este 

de străină religie — can. 43 Cartag. — can. 3l Laod. — can. 
14 al sin. ecum. IV, — sau a cărui muiere este prihănită — 

can. 18 apost. — sau a ţinut două surori, ori nepoata dela soră. 

— can. 19 apost. — aşijderea neghiobul, și ai cărui părinţi nu 
se ştiu, despre a cărui botezare este îndoială, cel de curând ve- 

nit din străină biserică în a noastră, — Can. 80 apost. — în fine, 

care sa aflat ca hulitor de cele sânte, sau în vre-o crimă po- 
litică, pentru care s'a pedepsit, şi acela, asupra căruia s'a do- 

vedit, că a făcut oarecare faptă oprită, ori preacurvie &. 

$. 216.: D. Despre catehumeni. Cine se numesc catehumeni 
| îndeobște. | 

Catehumeni, dela cuvântul grecesc «cathico» adecă <învăț»> 
“se numesc acei indivizi, cari ca începători învaţă doctrina cre- 

ştinească; de 'aceea tinerii şcolari, cari învață elementele învă- 
țăturei religioase, se numesc catehumeni, cartea, din care învaţă, 

«catehism», iar individul, dela care învaţă, «catehet> se zice. 
Noi nu vom tractă aci despre fiii cristianilor noştri, cari 

ajungând la vârsta tinereţelor învață doctrina religiei, ci vrem 

să tractăm despre acei catehumeni, cari în timpii vechi voiau 
să vină în sânul bisericei noastre, şi cari acum ar vrea să îm- 

brățișeze lumina cristianismului după dogmele bisericei noastre, 
care este una sântă, sobornicească şi apostolească biserică. 

N 

  

3 Can. 61 apostol. Dacă învinuirea adusă asupra vreunui cleric nu 

se dovedeşte în trei luni, atunci .acuzătorii se lipsesc dela cuminecătură 

pentru totdeauna, și clericul se absoalvă și se poate înaintă la treapta preo- 
țească. Tâlcul canonului 61 apostolesc în Pidalion.



Inceputul ' catehumenilor se trage din timpii apostolilor, 
ceeace se documentează cu cuvintele lui Pavel cătră Galateni 6, 

6. unde cetim: <Koirwverw 0 zaryyâuevoc 70v H6yov 7 xa- . 

Tizovri 2» aăoww ayadoig» să . facă părtaş catehumenul de toate - 
bunătăţile pe catehet. 

Ş. 217. Cine se numeau catehumeni în timpii vechi ? 

Catehumeni în' timpii vechi se numeau aceia, carii din 

evreism și păgânism vrând să îmbrăţişeze religia lui Christos, 
se pregăteau spre aceasta prin învățarea învăţăturei și a religiei 
creştine. Catehumenii se împărțiau în doue clase; una eră a 
celor cu învățătură mai îndeplinită, şi se numeă şi clasa celor ce 
pleacă genunchiele, şi aceştia aveau voie să între în biserică, 
şi acolo să petreacă în evlavie până la rugăciunea pentru câte- 
humeni — Cam. 19, Laodic, — şi când ziceă preotul în liturgie: 
«câţi sunteţi chiemaţi ieşiţi», ei eşiau din biserică. Clasa 'a doua 
a catehumenilor eră a celor cu învățătură mai puţin deplinită, 
şi se numeă și clasa ascultătorilor, și puteă să stee numai în 
pridvorul bisericei, şi după cetirea evangheliei eșiau și din -prid- 
vorul bisericei. Ierarhia făceă deschilinirea aceasta între cate- 
humeni pre baza cuvintelor -apostolului Pavel, carele în 1. Tri- 
mitere cătră Corinteni 3, 1——2 așa scrie: «Eu fraţilor! mam putut 
grăi voue ca celor duhovnicești, ci ca celor trupeşti ca unor 
prunci în Christos; cu lapte vam hrănit pe voi, iar nu cu bu- 
cate, că m'aţi putut şi nici acum puteţi». | 

$. 218. Cum se pedepseau catehumenii ? 

Catehumenii cei din clasa dintâi cu învățătura mai înde- 
plinită, dacă se lăpădau de credinţă, şi apoi iarăşi vreau să o 
îmbrățişeze, se pedepseau după canonul 14 al -sinodului ecu- 
“menic |, care legiueşte:: «că catehumenii cei căzuţi trei ani să 

fie ascultători, şi numai după aceea să se roage cu ceice se 

catehisesc>. lar, can. 5-lea al sinod. din Neocesaria rândueste: 
«că catehumenii ascultători, dacă vor păcătui, să se scoată afară».. 

Canonul acesta după tâlcul din Pidalion are 'de a se înțelege 
așa, că adecă dacă vre-unul dintre catehumenii mai depliniţi 
cari şi genunchii și-au plecat, va păcătui, să se pogoare în locul 

"celor ce se catehisesc; iar dacă în. acel loc ailându-se.va pă- 

- 12% 
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cătui, să se scoată și din pridvor, şi să se pună în locul celor 

ce se tânguesc afară de uşa pridvorului. | 

Ş. 219. Ce precauțiune observă ierarhia cu catehumeni și cateheți ? 

Ierarhia observă cu catehumeni aceea precauțiune con- 

ştiențioasă, că ea nu primeă, în sânul bisericei lui Christos pe 

nici un catehumen, carele nu şi-a agonisit deplina cunoștință a 

religiei cristiane, şi ma documentat devotament din suflet şi 

inimă cătră evanghelia lui Christos. Precauțiunea cea mare a 

ierarhiei faţă cu catehumeni se vede şi din tractamentul serios, 

pe care ierarhia îl menţineă în privinţa purtărei morale şi a con- 

stanței catehumenilor în rezolvirea lor spre religia lui Christos; 

şi întradevăr tocma disciplina cea serioasă, carea ierarhia o 

susțineă în lucrul primirei catehumenilor în sânul .bisericei lui 

Christos, este acel moment strălucit, care dovedeşte ! :că ierarhia 

primitivă condusă de lumina lui Christos, a întrebuințat spre 

lăţirea credinţei creștine învățături scoase din lumina cea pu- 

rurea luminătoare a învățăturei lui Christos, desprețuind orice 

momele înșelătoare uzuate din partea sectarilor evreeşiti şi păgâ- 

neşti spre folosul sectelor lor, şi lăsând fiecărui a alege liber între 

lumina lui Christos şi întunerecul iudaismului și păgânismului. 
Nu mai puţină disciplină serioasă întrebuinţă ierarhia şi în 

punerea cateheţilor, căci ea puneă pe cateheţi dintre cei mai 

probaţi presbiteri şi diaconi, cari după canonul 10 din Antiohia 

puteau să pună în locul lor suplenţi dintre ipodiaconi şi cetitori; 

dar văzând ierarhia, că suplenţii nu corăspund chemărei unui 
catehet, părinţii dela sinodul din Laodicea au legiuit în al 26-lea 
canon: «că acelor nu se cade a catehizi nici în biserici, nici în 

case, ceice nu Sau înaintat de cătră episcop», va să zică: că 

aceia pot îi cateheţi, cari sunt puși spre această chemare de 

cătră episcopul concernent. 

Tăierea, III. 

Despre elementele sociale ale organismului bisericesc. 

Ş. 220. Care sunt elementele sociale ale organismului bisericesc? 

Elementele sociale ale organismului bisericesc, precum am 

atins în Ş-ul 132 sunt: parohiile, mănăstirile și protopresbitera-, 

„tele, eparhiile, metropoliile şi patriarhatele.
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Şi fiindcă în S-ul 133 am expus pe larg vitalitatea părţilor 
organice atât personale cât și sociale ale bisericei, dela care - 
atârnă starea cea înfloritoare a cristianismului peste tot; apoi 

fiindcă am arătat acolo şi aceea, că acţiunile elementelor ace- 

stor personale şi sociale nu pot veni între sine în nici o coli- 

siune, până când fiecare îşi va săvârşi acţiunile sale potrivit 

pozițiunei şi îndatorirei sale, şi fiindcă despre elementele per- 

sonale am tractat în tăierea precedentă, pentru aceea acum ur- 

mează, ca să tractăm despre elementele sociale ale organismului 

bisericesc, și adecă: | 
l. 

Ş. 221. Despre parohii. 

Parohiile sunt acele elemente , sociale în organismul bise- 

ricesc, care constau din complexul creștinilor locuitori într'un loc, 

cari prin mutuala conţelegere s'au constituit într'o conporațiune 

bisericească cu aprobarea sinodului eparhial, şi ca atare își zi- 

desc biserică, şcoală, își fac cimiter şi se provăd cu paroh, dascăl, 

şi cu celălalt personai economico-bisericesc precum: cu epitropi 

— bărbaţi de încredere, — cântăreţi, crâsnic şi clopotar. Astfel 

de parohii se chiamă «matere»; din contră. «fiii» se chiamă 

acele parohii, unde creştinii dintrun loc fiind puţini la număr, 

nu sunt în stare a.corăspunde cerințelor unei parohii formale, 

de sine stătătoare, şi se servesc cu parohul, cu biserica și școala 

din parohia învecinată materă. 

Fiecare parohie rămâne sub eparhia aceea. care în 30 de 

ani o-a avut pacific în complexul său; însă dacă în decurs de 

30 de ani s'a arătat vre-o reclamare pentru oareșicare neîn- 

dreptăţire din partea altei eparhii, atunci obiectul de reclamare 

are a se judecă în sinodul episcopilor la metropolie, iar dacă 

reclamarea parohiei se face în contra metropolitului ca diecezan, 

atunci treaba chestionată se judecă în sinodul episcopilor la 

patriarhie +. . 

Deşi parohiilor singuratice nu li-se iartă a trece marginile 

lor, şi a învolă în alte parohii: totuș trebue să fie ele în legă- 

tură duhovnicească unele cu altele, şi împrumutat să se ajutore 

în caz de lipsă, căci învaţă apostolul: să nu fie desbinare în trup, 

ci să se grijească mădulările între sine unul de altul. Fiindcă 

+ Ca. 17 al sinod. ecum. IV. — 2 1. Cor. XII, 25.
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biserica, casa Domnului, ocupă într”o parohie locul dintâiu; pen- 
tru aceea vom tractă aci riumai decât despre recerințele cano- 
nice la o biserică parohială. 

Ş. 222. Cunoştinţe preliminari despre cuvântul -<biserică». 

Cuvântul cel mai vechiu şi mai uzitat al numirei zidirilor 
consiințite spre mărirea lui Dumnezeu şi spre rugăciune la cri- 

stiani a fost „exxânara“ ecclesia «biserica», deşi uneori sub 
numirea <2zxâota» se înţelegeă <adunarea». Așa cetim la Mateiu 

XVIII, 17, unde Christos sub «biserică» a înţeles «adunarea», 
zicând : iară de nu va ascultă de ei, spune «bisericei> adecă 
cadunării». Aşijderea în faptele apostolilor XIX, 40, unde cetim: 

„că apostolul Pavel a slobozit adunarea, nu se înțelege «biserica» 

ci «adunarea», deși în textul original grecesc cetim. sâxzânota». 
Aşa Pavel înțelege pe creştinii din Asia, când scrie. Corinte- 
nilor: «că se închină lor bisericile din Asia» — Cor. XVI, 19. — 
Acelaș apostol înțelege pe casnicii lui Achila și Prischila; când 
zice cătră Corinteni: că se închină lor întru Domnul Achila şi 

“Prischila împreună cu biserica din casa lor — [. Cor. XVI, 20. 
Renumitul scriitor antic Isidor -Pilusiotul face deosebire 

între câzzinota» și cezzânorasigiov» zicând: că tzxipota constă 
din inimi neîntinate, iar <âxzinorasigiov» se edifică din pietri 
și lemne? | | 
* In scrierile sânţilor părinţi şi în canoanele sinodăli «biserica» 

se numește „rvoraaxo»“ latineşte <dominicum» sau <domus 
Dei“, iar româneşte «biserica domnitoare» şi «chiriacale» +. 

Se află încă două nomenclaţii «casa divină» şi «casa bise- 
ricei»> în dreptul roman şi în scrierile vechilor scriitori; aceste no- 

* Isidorus Pilisiota Libr. Ii, Epistola 246. 

* Canonul 5 din Neocesarea sună: «Celce' se catehisește, întrând în 
biserica domnitoare, să stee în rândul celorce se „catehisesc». _Grecește: 
Karnxsuevog za loco zâuevog siexuorazov ze Te he Latineşte: Ca- 

" tehumenus in Dominicăm ingrediens, stet în catehumenorum ordine. — Can. 
18 din Laodicea: nu se cuvine în chiriacale ori în biserici ad face cele ce 
se zic «agape», adecă ospeţuri. 

, e 7 “() 8 Osi 2 rate Xbgiozoie 1, Ev Taia exxinolae race 
hepopevae dyăzas zoisiu 4. î. Î. Non „oportet în Dominicis, vei în 
Ecclesiis, agapas, ut vocant, facere. - S 

p
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menclaţii sar puteă vedeă cuiva a fi analoge cu cuvântul «bise- 
rică». . Spre desluşire însemnăm aci, că între «casa divină» şi 
«casa bisericei» este deschilinire, căci sub casa divină în legile 
civile ale împăraţilor romani se înțelegeă palatul împărătesc, şi 
familia împărătească cu toţi dignitarii din palatul împărătesc, căci 
după stilul curial din acei timpi, ori ce se ţineă de împărați 
se zicea «divin»; şi fiindcă împărații se numeau «divi», așa şi 
constituțiunile şi decretele lor se numeau «dive». Așa întruna 
din ordinațiunile împăratului Teodosiu, prin care demândă: «ca . 
nimerui, încă nici casei noastre divine, să nu se dee grâul din 
magazinele publice», nu se înţelege biserica ci palatul şi familia 
şi curtenii lui. Cod. Teod. libr. XIV, lit. XVI. — lar Eusebiu în 
descrierea eresului lui Pavel Samosata aminteşte de «casa bise- 
ricei»>, şi înțelege însăş biserica, din al cărei sân sa scos acel 
eretic. — Euseb. Cart. VII, cap. XXX. 

Bisericile se mai chiamă şi «case de rugăciune», căci pre- 
cum biserica din lerusalim adeseori se chiamă în scriptură casă 
de rugăciune, așa şi alte biserici după analogie se chemau 
«case de rugăciune» î, Mai departe «capelele private» destinate 
pentru evlavia familielor singuratice, încă se numeau în canoane 
«case de rugăciune».“ și atârnau dela bisericele parohiale, căci 
în capelele private eră iertat a săvârşi numai rugăciunile de di- 
mineaţă şi de seară, şi ceasurile, dar nu şi liturghia sau miste- 
rele; de aceea familiele, care aveau capele, trebuiau să meargă 
în dumineci şi sărbători la biserică spre ascultarea liturghiei, și 
spre primirea sântei cuminecături sau a altei taine7. Acestea se 
văd şi dintro novelă a Împăratului lustinian, prin care se dă 
voie de a aveă «casă de rugăciune», unde numai rugăciuni, 
dar nu şi misterii să se săvârșească» *. 

_Ş$. 223. Continuare. 

Aflăm la scriitorii vechi, că «biserica» se numeă şi «basi- 

lica>, precum şi astăzi bisericile cele mari este obicei a le numi 
«basilice». La Romani, până au fost ei idololatri;, edificiile mari 

5 Euseb. libr. X. Cap. II, XVII, şi XLVIIL. — Socrat, libr. 1. Cap. 

XVIII. — Sosom. libr. II, Cap. V. — 6 Can. 31 al sin. ecum. VI. — ? Can, 
59 al sin. ecum. VI. — & Novel. lustianian. — LVIII.
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publice se numeau <basilice>, care aveau coridoare şi galerii 
lungi și late pe stâlpi, unde împărații și oficialii magistratuali 
țineau judecăţi. Incă şi alte edificii mari destinate spre scopuri 
“publice le numeau Romanii <basilice», precum: tavernele negu- 
țătorilor. lar când împăratul Constantin s'a botezat, şi cristianilor 
Sau predat mai multe din acele edificii publice, ce se numeau 
mainainte «<basilice», și ei unele dintr'ânsele le-au prefăcut în 
biserici, şi de atunci şi bisericele cele mari creştine începură a 

-se chiemă <basilice». Antoniu mulțămind împăratului Graţian, 
căci i-a promovat de consul, îi zice: «basilica» cea plină maina- 
inte de neguţători, acum cuprinde rugăciuni pentru salutea ta» s. 

Încă mai observăm, că deşi cristianii primitivi şi scriitorii 
vechi numai capiștele păgânilor le numeau «temple», totuş mai 
târziu şi bisericile creștine începură a se numi «temple», când 
adecă cristianismul nu mai aveă cauză a se teme: de păgânism. 
Aşa Ambrosiu zice: că nu poate predă <templul lui Dumnezeu;> 10 
aci cu bună seamă se înțelege «biserica», dar nu templul ido- 
lilor. Așijderea Lactanţiu,:! unde zice: «că în Bitinia a învățat 
ştiinţa ioratorică, când templul lui Dumnezeu sa stricat», înţe- 
lege biserica din Nicomidia, care pe timpul goanelor lui Dio- 
cleţian s'au risipit. Încă și Eusebiu!2 bisericele cele reedificate 
după goanele acestui împărat le numeşte «temple». 

În fine bisericile .se numeau şi: «martirie, apostolee şi pro- 
fetee» — 'martiria, apostolea, profetea — precum adecă au fost 
edificate deasupra mormânturilor martirilor, apostolilor şi. profe- 
ților, sau consânţite memoriei lor. Eusebiu observează despre 
împăratul Constantin, că a înfrumsețat cetatea sa cea nouă cu 
prea multe case mari de rugăciuni, și cu cele mai late martirii 
și cu case splendide, care le-a zidit parte în suburbii, parte în 
însăș cetate, şi astfel a onorat memoria martirilor, şi cetatea 
sa o a consfințit Dumnezeului martirilor». lar Socrate 14 scriind 
despre martiriul apostolului Toma în Edes, şi despre martiriile 
apostolilor Petru şi Pavel în Roma, precum și despre mar- 

* Antonii gratiarum actio pro Consulatu pag. 190. — 2 Ambrosiu 
Epist. XXXIII ad Marcelum. — :1 Lactantius libr. V. Cap. Il. — : Euseb. 
libr. X. cap. II, et IV. — Chrisostom în omilia IV. despre profetul Isaia — 
15 Euseb, libr. II, cap. 48. — 4 Socrates libr. IV, cap. 18.
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tiriul Eufemiei în Halchidon, — bisericile zidite deasupra mor- 
mintelor lor le numeşte «martirie», iar cea din Halchidon <ba- 
silica Eufemiei>, unde apoi sa ţinut sinodul ecumenic IV. De 
aceea şi biserica ridicată prin împăratul Constantin deasupra 
locului la Golgota, unde sa răstignit Domnul, se numește în 
scrierile vechi «martiriul Mântuitorului»15. | 

Ş. 224. Bisericile parohiale au fost mici şi fără înfrumsețare. 

Se poate înţelege. din firea lucrului, că bisericile parohiale 
au fost mici şi fără întrumsețare; şi se poate crede şi aceea, că 
la început cristianii nici că aveau biserici, ci se adunau în lo- 
cuinţele apostolilor şi ale următorilor lor, şi acolo săvârşeau ru- 

găciuni. Despre aceasta ne dă dovadă Izidor Pilusiota în istoria 
sa 1, unde cetim: «că în timpii Apostolilor, când biserica eră 
plină de îndurări spirituale, şi bogată de splendoarea vieţii, nau 
fost temple; însă în timpii noștri templele sunt înfrumsețate mai 
mult decum ar fi de lipsă, iar biserica, ca să nu zic ceva 'mai 

aspru, se batjocoreşte prin scene comice. Eu, de mi-s'ar da spre 
voie, aș dori mai mult, ca să fiu fost în acele timpuri, când încă 
templele nu erau înfrumseţate, dar biserica eră încunjurată şi 
mântuită de îndurări divine şi cerești, decât în timpii noștri, în 
cari templele sunt decorate cu tot felul de marmore, iar bise- 
rica este goală şi deșertată de acele îndurări spirituali». 

Poporul creştinesc fiind la început puţin și expus multor 
goane cumplite, puteă să-și facă numai biserici mici, și să le toc- 
mească fără nici o splendoare extranee; însă au îost înfrumseţate 
cu virtuțile cele de admirare ale creștinilor şi preoţimei de atunci; 
de aceea şi Sulpiţiu Sever zice întrun dialog !7: «că cu un preot 

am întrat într'o biserică, carea eră foarte mică și acoperită cu 
nuiele, și întrânsa puteă cineva să stee, dacă se plecă jos. Şi 
când am cercetat după moravurile oamenilor am aflat illud prae- 
clarum, că ei nici cumpărau nici vindeau, ei nu ştiau, ce este vi- 

clenia sau furtul. Aurul şi argintul, ce muritorii îl ţineau de un 
ce dintâi, nici aveau, nici vreau să-l aibă; şi când am vruţ; să dau 

acelui preot zece bani de aur, s'au retras, opunândumi-se după 

ur. consiliu mai inalt, că biserica nu se edifică cu aur, ci se strică». 

as Euseb.-libr. IV. Cap. XI. — 16 Isidor Palusiota libr. II, Cap. 246. 
— 1 Sulpitius Severus în dialog |, Cap. V. pag. 383 ediţ. Lips. 1703,
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ş. 225. Edificarea bisericilor mari şi strălucite în decurgerea 
timpilor. 

+ Dupăce goanele asupra religiei cristiane au încetat, şi nu- 
mărul creştinilor din zi în zi tot mai mult se înmulțiă, atunci 
arhiereii nu pregetau a îndemnă pe creştini spre a reînoi biseri; 

cile cele dărâmate prin gonaci, și spre a zidi şi nouă biserici. 
Așa spre ex. între timpul înainte de goana lui Dioclețian, şi 
între moartea lui Ciprian episcopul Caicidonei, având biserica lui 
Christos pace, trecând la cristianism încă şi mai mulţi dignitari 

şi servitori ai lui Dioclețian, precum şi o mulţime mare de popor, 
sau văzut trebuința de biserici mai mari și așa cristianii înce- 
pură să clădească biserici corăspunzătoare mulţimei lor. Şi deşi 
aceste biserici mari Sau stricat în timpul goanelor lui Diocle- 

țian, totuș apoi după încetarea goanelor s'au renovat încă și mai 
frumos, precum adeverează Eusebiu :8 scriind: «Cu deosebire 
nouă, cari am pus în Christos toată nădejdea noastră, ne eră 
o bucurie încredibilă şi strălucea oareşicare hilaritate pe faţa 
noastră a tuturor, când locurile sânte, care impietatea tiranilor 

le-a stricat nu cu mult mai nainte, le vedem reedificate dia 
mânile lor diuturne și pestitere, și a se zidi temple dela pământ 
înt”o- înălțime imensă și a străluci cu mai mare splendoare decât 
aceea, când sau devastat». 

Dupăce apoi nu numai au incetat goanele ci încă și împă- 
raţii se creştiniră, eră o urmare firească, ca ierarhia să stăruiască 
pentru clădirea bisericilor întrun chip corăspunzâtor nu numai 

numelui celui sânt al lui Dumnezeu şi evlaviei creştinitor, ci şi 
spiritului luminător, ce revărsă creştinismul în toate productele 

intelectuale și materiale. industriale şi artificiale ale oamenilor. Aci 

biserica sânţilor Apostoli, edificată din munificenţa împăratului 

Constantin în Constantinopol, merită amintire, despre care Euse- 

biu 1 scrie: «că impăratul a ridicat-o la o înălțime imensă și a 
făcut-o splendidă cu felurite soiuri de piatră, fiind acoperită dela 
pământ până la svod cu mozaicuri de marmor; apoi tot svodul 
l-a imbrăcat cu cirade de lucruri scumpe și cu aur; iar pe 
acoperiş în loc de ţâgle a pus metal ca un scut în contra ploi- 
lor, ce ca aurul străluceă într'atât, încât vătămă ochii celor ce-l 

1 Eusebiul libr. X, cap Il. — :* Euseb. libr. LV. cap 58,
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zăreă», ş. a. Aşijderea nu se poate trece cu vederea a doua mu- 
nificență a acestui împărat, cu care a început clădirea bisericei . 
sântei Sofii în Constantinopol, pe care îiul săul Constantin o a 
săvârșit la anul 460, şi pe care dupăce a ars, împăratul Iustinian 
o a reedificat cu arhitectură foarte măiestroasă, şi a întrumu- 
sețat-o cu bogăţie nespusă așa, încât:văzându-o gata a exclamat: 
«Nevazuza 0e Sohouww» te-am învins Solomoane! 

„ 226. Despre forma exfernă şi internă a bisericilor. 

Forma externă a bisericilor antice eră lungăreaţă în chipul 
corabiei şi al crucei, sau rotundă? sau şi cu patru și opt un- 
ghiuri. La clădirea bisericilor se îndreptă toată atenţiunea într'a- 
colo, ca zidirea bisericească să cuprindă loc destul din lăuntru şi 
din afară spre satisfacerea scopurilor religioase şi morale; aşa 1. 
se cereă un spaţiu mai mărişor în jurul bisericei, destinat pentru 
cei tânguitori; 2. fântână, unde creștinii îşi spălau mânil: şi faţa . 
vrând să între în biserică?1; 3. o uşe mare în fruntea bisericei 
şi două mai mici de amândoauă părţile; 4. înlăuntrul bisericei 
-se cereă un loc pentru catehumeni, altul pentru ceice se câiau, 

altul pentru ceice se botezau, și altul pentru bărbaţi şi deosebit 
de acesta pentru temei; 5. amvon şi tronul episcopesc; 6. dia- 

conicon, adecă lbcul pentru cetitori şi cântăreţi; 7. veneă ico- 

nostasul şi altarul cu sânta masă, şi locul de proscomedie. 

Adeseori pe lângă biserici erau şi pastoforiile, adecă loca- 
şurile clericilor cu şcoale şi biblioteci, căci încă cei dintâi cristiani 
au cunoscut misiunea religiei lui Christos, că adecă aceea este 
lăţirea culturei pentru neamul omenesc. Apoi au cunoscut cre- 
ştinii cu ierarhii şi preoții lor, că deşi în timpii apostolilor bi- 
serica eră bogată cu învățători luminaţi și povăţuiţi de darul Du- : . 
hului sânt: totuș fiindcă conştiinţa lor le spuneă, că darurile de 
sus nu vor rămâneă în biserică pentru totdeauna, în măsură su- 

pernaturală, — și au luat exemplu dela Evanghelistul Marcu, ca- 
rele în Alexandria a înființat şcoala cea dintâi pentru tinerimea 

20 Biserita zidită de împ. Constantin şi Elena mama lui deasupra mor- 

mântului Domnului eră rotundă. — 21 De aci se trage la biserica apuseană 

obiceiul, de a se ţinea la ușa bisericei apă sânţită, în care creștinii la in- 

trarea în biserică își moaie degetele, şi se stropesc în chipul crucei,
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„creştinească, și a clădit pe lângă biserici şi! şcoale, spre a 
- pregăti cu științe şi cunoștințe pe învățătorii și păstorii lor, cari 
după cuvintele Apostolului: să fie harnici și puternici a în- 
demnă întru învățătură sănătoasă pe creştini, şi a certă pe cei 
ce grăiesc în contră, apoi spre a creşte şi pe fiii. și ficele lor 
în legea lui Dumnezeu şi în alte științe luminătoare spre cul- 
tivarea inimei și a minţii lor. De aci se vede, că şcoalele cristiane 
își trag începutul lor dela timpii aceia, dela cari se datează 
şi începutul bisericilor creştine. Şcoalele aceste primitive de 
lângă bisericile creştinilor curând deveniră.la un renume așa 
„mare, încât şi părinţii păgâni își trimiteau copiii la aceste şcoli. 

Aşa s. e. Grigoriu și Atenodor, copii de părinți păgâni, au um- 
blat în școala creștinească la Origen, şi cunoscându-se acolo cu 
religia cristiană s'au făcut creştini, şi ca atari au fost numărați 
între învățătorii cei mai renumiţi ai bisericei lui Christos, dintre 
cari Grigoriu este primit între sânţi cu numele «taumaturg», . 
făcător de minuni».23 

$. 227. Despre situaţia bisericilor. 

Situaţia bisericilor eră către răsăritul soarelui, căci cristianii 
aveau obiceiu a se întoarce cu faţa către răsărit, făcând rugă- - 
ciuni spre deosebire de către evrei, cari îşi săvârşeau rugăciu- 
nile lor întorcându-se către apus. Mai mulți părinţi bisericeşti 
scriind despre clădirea bisericilor învaţă, că acest obiceiu Ia cre- 
ştini, a se întoarce la rugăciuni către răsărit, şi a clădi biseri- 
cele către răsărit, se trage dela tradiţia apostolilor: Motivele 
acestui obiceiu sunt 1. căci Dumnezeu precum în biblie cetim, 
este lumină, şi răsăritul luminei, așa dară se cuvine a ne în- 
toarce la rugăciuni către Dumnezeu ca către lumină, și răsăritul 
luminei, 5 2. că paradisul, locul strămoşilor noştri eră la răsărit %; 
3. că la răsărit în pământul ludeii, Domnul nostru lisus Chri- 
stos săvârșind lucrul mântuirei noastre, a pus începutul însăş bi- 
sericei sale, și de acolo ea sa lăţit în toată lumea.27. 

ă 
2 Tit, |, 9 — * Heinecius III Theil, pag. 117. 
2 Orig. homil. 5. — Damascenus libr. IV, Cap. 13. — Clemens Alexand. 

libr. VII. — Tertulian. Apolog. C. XVI. — 25 Athanas. ad. Antioh. quest 37. 
2 Basiliu de spiritu sacto Cap. 27. Gregor. Nasiansean. Homil. V. de orat. 
domin. — 2: Catehismul bogat despre a noaua încheietură.
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Ş. 228. Bisericele parohiale de acum, și sânțirea lor. 

Bisericele parohiale de acum corespund celor primitive în 
toate, şi adecă ele se edifică cătră răsărit cu altarul; în lăuntrul 
lor se împart în trei despărțăminte de căpetenie, şi adecă: în 
altar, în locul bărbaţilor şi în locul femeilor. Altarul este în- 
chis cu iconostas; înlăuntrul altarului este în mijloc masa provă- 

zută cu sântele moaşte ale vre-unui mucenic, închipuind mor- 
mântul Domnului, cu antimis, cu cruce, cu evanghelie şi cu 
luminări; mai departe în altar deastânga este locul proscomediei 
înfățișând Vitleemul, locul nașterii Mântuitorului. In locul băr- 
baţilor, ce ocupă partea de mijloc a bisericei, şi se numește şi 
corabia bisericei, este aşezat amvonul, scaunul arhieresc, și scau- 
nele cântăreților, unde își iau loc şi preoții, şi diaconii, precum 
şi lângă păreţi scaunele creştinilor. Locul destinat pentru femei 
este despărţit de cătră al bărbaţilor cu aceea precauţiune, ca 

prin despărțământul acela femeile să nu se împedece a vedeă 

iconostasul, a auzi pe preotul slujitor şi pe cântăreţi. Tot în 

locul femeilor se aşază și baptisterul pentru săvârşirea tainei 

botezului, | 
Sânţirea bisericei se săvârşeşte după tradițiunea veche prin 

episcopul eparhial, carele încă la locaţia edificândei biserici, 
precum şi la punerea petrei fundamentale au săvârșit rugăciunile 
prescrise. Sânţirea bisericei se poate face numai atunci, dacă bi- 
serica nouă este înzestrată cu toate cerinţele.2* La sânţirea bi- 
sericei vine de a se observă 1. ca sânţitorul să fie episcopul con- 
cernent al locului; 2. ca moaştele, care se pun în masă — pre- 
stol — să fie de alg vre-unui mucenic; moaștele se îngroapă în 

mijlocul prestolului, și se astupă cu materiă compusă din mai 
multe'aromate după tipic sub privegherea episcopului; 3. ca sân- 
țirea să se facă după evhologionul prescris; 4. ca în biserica nou- 
sânţită să se facă sânta liturgie neîntrerupt în şepte zile. Ace- 
ste patru împrejurări se cer la sânţirea bisericelor cu atâta as- 
prime, încât sânții părinţi condiţionează dela observarea lor vali- 
ditatea canonică a unei biserici sânţite, căci canoanele rânduesc, 
ca arhiereul să se depună, carele calcă tradițiunile bisericeşti. 2 

25 Balsamon în interpret. can. 7-lea al sinod. ecum. VII. — 2? Can.7 

al sinod. ecumenic VII. — : !



190 

_ În cazuri extraordinari episcopul poate împuternici pe proto- 
presbiter cu săvârșirea sânţirei interimale a vre-unei noue bise- 
rici, ce se face prin sânţirea apei în mijlocul bisericei, şi prin 
punerea antimisului dat de cătră episcop pe prestol. 3 lar epi- 
“scopul este dator a nu întârziă' sânţirea formală a unei asemene 
biserici, ce sa sânţit interimal. prin protopresbiter, căci episco- 
pului nu-i este iertat a liturgisi în biserica, “carea nu este sânţită 
de arhiereu. 

$. 229. Numai un altar era în biserici, şi numai una liturgie sesăvâr- 
„șiă într'o zi, precum aceasta o vedem şi astăzi în bisericele noastre. 

La începutul întemeierei bisericelor eră numai un altar în 
fiecare biserică, precum această se vede din învățătura lui Ignatiu, 
unde zice: «un altar, şi un episcop»; şi iarăşi: <adunaţi-vă toţi 
la biserică ca la un altar». 5% Aceasta învățătură o întăresc și 
alți scriitori bisericeşti. *? Insuşi cardinalul renumit Bona măr- 
turiseşte, că urme de praxă contrarie în privinţa unui altar 
întro biserică nu poate să afle mai nainte, decât în timpii ponti- 
ficelui Grigor cel mare *, şi aceasta numai în biserica apuseană, 
căci biserica răsăriteană a 'rămas credincioasă uzului - primitiv 

până şi în zilele noastre. | - 

Ş. 230. Despre cerințele canonice la edificarea bisericelor. 

La edificarea bisericelor, facă-se acele prin un binefăcător, 
sau prin comunităţile bisericești, se cere înainte de toate bine- 
cuvântarea şi concesiunea episcopului eparhial, carele după ce sa 
constatat, că îundatorii au mijloace deajuns spre edificarea, înzes- 
trarea şi susținerea bisericei în starea bună și cuviincioasă, şi după 
ce despre toate acestea. s'a făcut întrun chip îndestulitor. dela 
fundatori în scris în forma unei donaţii asigurarea, — se otăreşte 
o zi pentru punerea temeliei.zidindei biserici, carea o face sau în- 
suș episcopul, sau lasă să se îacă prin trimisul său protopresbiter 
după cele prescrise în tipic.% In privința acestei măsuri cano- . 

3% Sub însemnarea can. 7 al sinod. ecurn. vu. — 21 Balsamon în înter- 
pret. can. 7 al sinod. ecum. VII. — - 

* Bingham Pars III. pag. 229. — 2 Euseb. libr, X, cap. IV. — 
3 Bona rer. litur. libr. L.'cap XIV. n. III. — ! 
35 Can. 4 al sinod. ecum. IV. —, - . -
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nice ierarhia a fost sprijinită și din partea împăraților; aşa - 
Justinian prin novela 67 cap. Il. demândă: «ca nu altcum să zi- 
dească cineva biserica, decât mai întâiu să vorbească cu episcopul 
Şi să otărască măsura, ce se cere pentru luminări, și servițul 

dumnezeesc, şi pentru subsistința preoților, şi ca despre acestea 
să facă donaţie, şi atunci apoi să se zidească biserica». 

Aceste precauţiuni la zidirea bisericelor erau de tot nece- 
sare, ca clădirile bisericelor să se asigure pentru susţinerea lor 
în stare bună, pentru cuviincioasa subsistință a personalului bi- 

sericesc, precum și pentru întimpinarea speselor, ce lucrurile 

bisericeşti le cer la slujbe Dumnezeești. In lipsa acestor garanții 

nu numai nu se iertă zidirea bisericelor, ci încă după admoni- 

țiunea de trei ori făcută din partea episcopului, se pedepseau 

pe baza canonului 31 apostolesc, . preoții cu suspensiune dela 

epatrafil, iar mirenii cu oprirea dela cuminecătură. 

Cerinţele aceste canonice la clădirea bisericelor sunt şi as- 

tăzi în deplina lor valoare, şi se ţin de dătătoare de măsură atât - 

din partea arhiereilor, cât şi a cristianilor, şi comunelor bisericești. 

$. 231. Deosebirea bisericelor parohiali de cătră capelele private. 

Cumcă bisericele nu se pot pune întro categorie cu ca- 

pelele private, este un adevăr nedisputabil înaintea unui canonist, 

căci deşi se iartă 5 înființarea capelelor în palaturi domnești: 

totuşi în ele se opreşte săvârșirea liturgiei, a botezului, şi a sântei 

cuminecături sub pedeapsa depunerei preotului, şi a oprirei creşti- 

nilor dela sânta cuminecătură, şi numai în cazuri extraordinari 

cu previa binecuvântare și concesiune a episcopului eparhial 

se poate liturgisi și boteză în capele.*? “Mai departe legiueşte 

canonul 6-lea al sinodului local din Gangra: «că acela să fie 

anatema, carele, ca să nu fie silit a merge la biserică, ce există, 

își va face sieşi biserică deosebită. şi săvârşeşte însuși cele ce 

se cuvin bisericei, fără întrevenirea preotului autorizat spre acelea 

din partea episcopului». Din aceste canoane se vede, că punctul 

principal de mânecare al sânţilor părinţi în privinţa restrângerei 

servițurilor dumnezeeşti în capele private a fost acela, ca să 

ferească de sumeţie pe cei bogaţi și mari, cari ar nizui să-şi 

  

s6 Can. 31, VI.' — Can. 12. I-II. sinod. din Constant. — *! Can. 5 din 

Gangra. —
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facă sieși în 'palaturile lor capele cu scop, de a se deosebi de 
cătră celalalt popor creștinesc, şi de a nu aveă lipsă a merge 
cu poporul întro biserică. — Sânţii părinţi cunoscând folosul 
cel mântuitor al rugăciunilor obşteşti din biserică, şi ştiind cu- 
vintele Mântuitorului: că cu anevoie va întră bogatul întru îm- 
părăția cerurilor, % au pretins dela creștini fără privire la rangul 
și starea lor, ca să cerceteze biserica, şi au așezat prin 'canon:% 

«că dacă vre-un preot sau mirean m'ar merge în trei săptămâni 

la biserică, și n'ar aveă cuvânt îndestulător pentru nemergerea 

sa la biserică, preotul să se lipsească -de preoție, iar creştinul 

să se oprească dela împărtăşirea cu sânta cuminecătură». 

$. 232. Cunoştinţe generali despre averile bisericelor parohiali. 

Canoanele ne învaţă, că averile bisericeşti sunt proprietăți 
ale religiei, ai căreia creştini le-au fundat acele spre scopuri re- 
ligioase şi filantropice; de- aceea averile bisericeşti se numesc 
în canonul apostolesc 40-lea. «lucruri domneşti» „zoapuare 
zvotaza“, «res dominicae»; apoi în tâlcul canonului 59 apo- 

stolesc din pidalion «lucruri şi venituri ale săracilor», iar Zonara 
le numește în tâlcul acestui canon 59-lea apostolesc „zrozeza 

z70xo:“ va să zică: averi, de unde se împărțeşte săracilor. 

“Cumcă episcopului i-se cuvine purtarea de grijă pentru lu- 
crurile bisericeşti, ne învaţă canonul 38 apostolesc, care prescrie: 

că episcopul să aibă purtare de grijă a tuturor lucrurilor biseri- 
ceşti, şi ocârmuiască-le fiindu-i Dumnezeu cercetător».. lar” că 

numai cu aprobarea episcopului se pot îace cheltuieli din averile 
bisericelor parohiali, despre aceasta ne învaţă canonul 41 apo- 
stolesc, care demândă: «că episcopul să aibă potestate asupra 

tuturor lucrurilor bisericeşti, că dacă . sufletele cele scumpe ale 

oamenilor i sau încredinţat lui, cu mult mai mult a porunci 
pentru bani, încât după a lui potestate să se ocârmuiască toate, 

și celoi ce au trebuință, prin presbiteri şi diaconi să li se deie 

cu frica lui Dumnezeu şi cu evlavie». 

Din acest drept, ce se cuvine episcopului după canoane faţă 

cu averile bisericești, se naște şi o îndatorire mare pentru episcop 

şi adecă aceea, că episcopul este chiemat din diregătorie a luă nu 

:33 Mateiu XIX. 23. - 5 Can. 80 al sinod. ecum. VI.
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numai astiei de măsuri, care să asigure de orişice pagubă ave- 
rile bisericeşti, ci încă şi aceea, ca măsurile luate de dânsul să 

înainteze ajungerea scopurilor religioase și filantropice, pentru 
care acele averi s'au consfințit. La aceasta canonul 34 apostolesc 

obligă pe fiecare episcop, unde cetim: «că episcopul are să 
facă toate acelea, câte se cuvin episcopiei sale şi satelor celor 
de sub dânsa». Se înțelege de sine, că episcopul are să îacă 
pe calea sinodului eparhial măsurile necesarii pentru admini- 
straţiunea şi conducerea cuviincioasă a averilor parohiale, având 
de exemplu dătător de directivă lucrarea apostolilor la aşezarea 
celor şapte diaconi, cărora după voia creştinilor adunaţi li-s'au 
încredințat administraţiunea şi conducerea meselor, iar apostolii 

şi-au reţinut pentru sine rugăciunea și propoveduirea cuvântului 

lui Dumnezeu. 

Pe scurt episcopului îi compete dreptul de îngrijire, de 

„controlă și de suprareviziune a averilor bisericeşti şi a rațioci- 

niului, precum şi dreptul de aprobare sau de reprobare a chel- 

tuielilor făcute de acolo, şi în fine dreptul de a aduce prin si- 

nodul eparhial măsuri regulative pentru administrațiunea cuvi- 

incioasă a averilor parohiale. _ 

Ş. 233. Dreptul de administrațiune și de conducere a averilor 
parohiale compete parohiilor respective. 

Dreptul, care compete parohiilor singuratice spre a admi-. 

nistră şi conduce averile lor parohiale, este indisputabil; căci 

dacă ele au donat şi adunat acele averi în favoarea bisericilor 

lor, sau dacă acele s'au donat prin unul sau mai mulți binefă- 

cători spre scopul bisericilor lor, atunci nu este nimic mai na- 

-tural, decât că lor le compete dreptul de administraţiune şi con- 

ducere a acelor averi ale bisericilor lor. 

Când stabilim aci acest principiu de drept în favoarea co- 

munelor bisericeşti parohiale, atunci totodată trebue să observăm 

şi aceea, că comunele bisericeşti parohiale nu exercitează acest 
drept de administraţiunea şi conducerea averilor bisericilor lor 
ca proprietari ai acelor averi bisericeşti, căci acele, după înfiin- 
țarea lor au eșit din posesoriul binefăcătorilor, și au trecut în 

posesoriul bisericei lor, şi au căpătat, precum am zis în S-ul 

  

40 Faptele apostolilor cap VI. 13
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precedent, numire «de averi domnești și ale săracilor>; ci co- 

munelor parohiale le compete acel drept ca unor reprezentanţi 

ai acelor averi, căci luându-se aceste averi, precum şi trebue să 

se iee, în înțelesul învățăturei evangelice a lui Christos, urmează 
că proprietarul lor este «Domnul» va să zică: «Domnul lisus 
Christos», dela carele toți aceia, cari au contribuit la înființarea 
acelor averi bisericeşti spre scopuri religioase și filantropice, 
așteaptă răsplătire după cele ce a însemnat evangelistul Mateiu 

despre Christos, când a zis: «Veniţi binecuvântaţii Părintelui 
meu, moșteniți împărăţia, care este gătită vouă dela întemeierea 
lunii... căci adevăr zic vouă, încât aţi făcut unuia dintre acești. 
frați mai mici ai mei, mie aţi făcut»>;*! și iarăşi: <ori carele va 
adăpă pe unul dintre aceşti mai mici cu un păhar de apă rece, 
numai în nume de învățăcel, adevăr zic vouă, nu-şi va perde 
plata sa».:? 

Din împrejurarea aceasta, că creştinii parohieni sunt numai 

reprezentanţii averei bisericeşti, de care se ţin și fundaţiunile 
şcolare, dacă şcoalele sunt confesionale, precum și fondurile îi- 
lantropice, urmează şi dependinţa lor dela episcopul eparhial 

în privința modului și întrebuinţării acelor fonduri, aşa încât cor- 
poraţiunile parohiale nu pot face din averile acelea bisericești 

_nici o cheltuială fără aprobarea episcopului lor, căci canonul 

41 apostolesc demândă: «că episcopul să aibă potestate peste 
lucrurile bisericeşti, că dacă sufletele cele scumpe ale oamenilor 
lui i-Sau încredințat, cu mult mai mult de a porunci peste bani, 
ca toate după a lui potestate să se ocârmuiască». De aceea 

comunele parohiale sunt datoare să subştearnă episcopului cu 
finea fiecărui an raţiociniul averei lor bisericeşti, şcolare şi fi- 
lantropice. | 

„ Dependinţa aceasta a comunelor parohiale dela episcop nu 
vatămă autonomia bisericei lor parohiale, căci precum sa zis 
mai sus, comunelor parohiale li-se cuvine dreptul de admini- 
strațiune şi de conducere a averei lor parohiale, iar episcopului - 

dreptul de îngrijire și de controlare în chip constituţional asupra 

averilor bisericești, şi căci este un adevăr recunoscut, că îie- 
care avere publică este subordinată la două reviziuni, dintre 

+ Mateiu XXV, 36 şi 40. — 42 Mat. X, 42.
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care una este nemijlocită şi alta mijlocită sau suprareviziune ; astfel 
trebue să se urmeze şi cu averea publică a unei parohii, Şi 
adecă aceea are o reviziune nemijlocită a comunei parohiale, 
şi alta mijlocită a episcopului. De aceea și apostolul scrie către 
Corinteni, zicându-le:45 «să nu fie desbinare în trup, ci să se 
grijească mădulările între sine unul de altul, şi dacă pătimeşte 
un mădular, pătimesc toate mădulările, şi dacă se măreşte un 
mădular, împreună se bucură toate mădulările». _ 

Mai vine încă de a se observă, că averile consfinţite odată 
bisericilor, şcoalelor şi vre-unui scop filantropic nu se pot vinde, 
nici schimbă, căci zice canonul 38 apostolesc: «că episcopul 

să nu fie iertat a înstreină ceva din averea eparhială;» iar ca- 
nonul 12-lea al sinodului ecumenic VII legiuește: «că averile 
bisericești nu se pot vinde nici schimbă». 

Ş. 234. Despre epitropii bisericelor parohiale. 

Dela începutul înființărei parohielor sa recunoscut lipsa 
aşezărei unor măsuri pentru averile bisericilor parohiale, care 
întraltele au tras după sine și institutul epitropilor,* cari se N 
aleg în sinodul parohial, se întăresc de către episcopul eparhial 
și se însărcinează cu manipularea mai de aproape a averei i pa- 
rohiale. * , | 

Numirea «<epitrop» însemnează «bărbat de încredere», şi 
fiindcă numirea aceasta este cunoscută în întreaga biserică ecu- 

menică: pentru aceea afirmăm, că aşezarea epitropilor pe lângă 
bisericele parohiale este din vechime, și a urmat din natura 
lucrului, căci începând dela timpii apostolilor până și în zilele 
noastre, creştinii nu încetă cu milostenii în favoarea scopu- 
rilor religioase, şcolare şi îilantropice. 

Ordinea cea bună. aduce cu sine, că epitropii nu pot fi ru- 
diți între sine, căci dacă episcopului după canonul 25 din An- 
tiohia, şi după tâlcul canonului 26. al sinodului ecumenic IV în 
Pidalion, nu i-se iartă să pună asupra averei episcopiei econom 
din casnicii săi, slujitori sau rudenii, atunci urmează, că comu- 

nele parohiale încă nu pot pune epitropi, cari sunt între sine 

consanguini. 5 

43 Corinteni XII, 25, 26. — 4 În unele locuri epitropii se chiamă, 

«<etori, va să zică: priveghitori»; de unde <eforia» corp priveghitor. 

13* 

f
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La alegerea de epitrop comuna parohială adunându-se în 
sinod dimpreună cu parohul, sau şi cu protopresbiterul respectiv, 
trebue să se povăţuiască de acea convicțiune, că prosperitatea 

averei sale parohiale atârnă prea mult dela această lucrare a 

ei; de aceea alegătorii au să fie la actul alegerei de epitropi 

cu frica lui Dumnezeu, şi cu nepărtinire, prin urmare să afle și 

să aleagă dintre confrații săi de epitropi pe cei vrednici de a 
li se încrede averea parohială, care este, precum am atins mai 
sus, averea «Domnului», şi <a săracilor;» să aleagă de epitropi 

pe unii ca aceia, cari sunt cunoscuți de creştini exemplari, de 

cărturari şi cu stare bună, 
Numărul epitropilor este condiţionat dela împrejurările lo- 

cale şi dela mărimea şi felurimea fondurilor, care le posede bi- 

serica parohială, şi-l defige sinodul parohial. 
- Epitropii sunt datori să ducă chemarea lor în înţelesul 

statutelor sinodului eparhial, al ordinaţiunilor episcopești, şi al 

decisiunilor sinodului parohial aprobate de către. episcopul lo- 

cului. 
Lor li-se predă în formă legală prin un inventar toată 

averea parohială mișcătoare şi nemișcătoare, pentru care ei sunt 

răspunzători. 

Ei fără împuternicirea sinodului parohial nu pot cheltui 
nimic; la esarândările moşiilor bisericeşti, şcolare şi îilantropice 
sunt datori a observă publicitatea cea mai mare, se înţelege de - 

sine, că nici epitropii nici preoții nu pot luă în arândă moșii 
bisericești, căci aceasta pretinde dela ei atât ordinea bună, cât 
şi renumele lor bun. . 

Epitropii sunt datori cu finea fiecărui an să dee sinodului 
parohial raţiociniu documentat despre venituri şi cheltueli; acest 

raţiociniu îl cenzurează sinodul parohial, și cu sau fără obser- 
vări îl aşterne consistorului eparhial spre suprarevedere, dela 

care apoi se retrimite sinodului parohial cu sau fără observări 
spre mai departe urmare. 

Însemnare. Fiindcă cele expuse aci în principiu în privința 

administrărei averilor parohiale ajung pentru scopul opului no- 

stru: pentru aceea cele speciale, fiindcă pot fi felurite, le trecem 
cu vederea, şi vom reveni la acest obiect în partea III. a ace- 

'stui op, unde vom tractă despre administrația bisericească.
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II. Mănăstiri. 

$. 235. Despre mănăstiri în deobște. 

Mănăstirea este un loc sânțit înzestrat cu biserică și alte 

zidiri pentru adăpostirea călugărilor, cari sau destinat spre vieața 

singuratică şi contemplativă după cuvintele Mântuitorului: «de 

vrei să fii desăvârşit, mergi, vinde averea ta, şi o dă săracilor, 

şi vei aveă comoară în cer, și vino după mine».* 

Spre întemeierea vre-unei mănăstiri prescriu canoanele, ca 

fondatorul să-şi descopere episcopului eparhial intențiunea sa 

pentru întemeierea mănăstirei în complexul eparhiei, şi să-i arete 

mijloacele bănești, ce se cer pentru înființarea, înzestrarea și 

susţinerea unei mănăstiri; şi dacă fundatorul ar dori să împreune 

cu mănăstirea şi un nosocom, sau alte așezăminte îilantropice 

şi literare, atunci el este dator a asigură prin mijloace bănești și 

ajungerea acestor. scopuri, şi despre toate a face cartea funda- 

țională, şi a o predă episcopului, care cercetându-o și aflându-o 

de bună, rândueşte, ca cartea fundațională să se păstreze în ar- 

hivul episcopiei, şi totodată designează episcopul ziua, când va 

ieşi la fața locului zidindei mănăstiri spre săvârşirea rugăciuni- 

lor pentru punerea temeliei zidirilor intenţionate. Toate aceste 

au a se observă strâns, căci canonul al 4-lea al sinodului ecu- 

menic IV demândă: «ca nime să nu zidească mănăstire fără de 

voia episcopului. 4 

Ş. 236. Fiecare mănăstire este subordinată jurisdicțiunei acelei 

eparhii, în al cărei complex se află. 

Cumcă fiecare mănăstire trebue să fie subordinată juris- 

dicţiunei acelei eparhii, în al cărei complex se află, aceasta 

aduce cu sine firea lucrului, căci fiecare mănăstire este parte 

întregitoare a eparhiei, şi acest asert nu sufere nici o îndoială. 

Vrem însă să întărim asertul nostru și cu canoane, și adecă 1. 

cu canonul 34 apostolesc, unde episcopului i se dă dreptul de 

a face în eparhia sa toate, câte se cuvin episcopiei sale şi sa- 

telor celor de sub dânsa; — 2. cu canonul 4 al sinodului ecu- 

menic IV, carele prescrie, că fără aprobarea episcopului epar- 
- 

  

15 Mateiu XVI. 24. — XIX. 20. 

15 Vezi şi can. 1, al sin. 1, IL din Constantinopol. 

,
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hial nu se poate zidi nici o mănăstire; — 3. cu canonul 18 și 
23 al sinodului ecumenic IV, care rânduesc, ca călugării con- 
juratori în contra episcopului cad din treapta lor; — 4. cu ca- 
nonul 11 al sinodului ecumenic VII, care dă episcopului drep- 
tul de a pune econom în mănăstire, dacă egumenul a neglijat 
aceea; — 5. cu canonul 1. al sinodului local I-ll din Constan: 
tinopol, care prescrie, că fără aprobarea episcopului nu se poate 
înaintă nime la treapta monahală; —.6. cu canonul 4 al ace- 
luiaşi sinod local din Constantinopol, pe baza cărui episcopului 
i se cuvine dreptul a strămută după chibzuiala sa pe călugări 
dintro mănăstire în alta, sau a. conferi vre-unui călugăr o pa- 
rohie spre păstorire. 

$. 237. Oare au mănăstirile aşa numite «stavropighii» și <în- 
“ chinate» bază canonică? . 

Ca să,putem ailă, că mănăstirile numite «stavropighii»> şi 
«închinate» au bază canonică, sau nu, este de lipsă a premite 
definiția lor. Şi așa zicem 1. că mănăstirile «stavropighii> sunt 
acele mănăstiri, pe care fundatorul le închină jurisdicţiunei vre- 
unui patriarh,. și acesta dă binecuvântare la zidirea mănăstirei 
și trimite o cruce, care se pune în temelia zidindei mănăstiri, şi 
în care apoi patriarhul exercitează jurisdicţiunea arhierească cu 
totala exchidere a episcopului, în a cărui eparhie este acea mă- 
năstire; — 2. că mănăstirile <închinate» se numesc în România 
acele mănăstiri, ai căror fundatori au testat la vre-un patriarhat 
sau la unele mănăstiri dela răsărit, o parte din venitul anual 
mănăstiresc cu scop, ca şi acolo să se facă rugăciuni pentru 
sufletele lor, și apoi din motivul acestui ajutor anual patriarhul 
şi respective igumenii acelor mănăstiri dela răsărit, Și-au însușit 
cu sprijinul stăpânirei civile jurisdicţiunea asupra mănăstirilor, 
ce sunt în eparhiele din România, cu totala exturbare a juris-. 
dicţiunei episcopilor eparhiali. 

Deşi aceste definițiuni de ajuns ne arată, că mănăstirile 
numite «stavropighii» şi «închinate» mau bază canonică, pentru 
că nu corespund canoanelor principiale din Ş-fii precedenţi 235 
şi 236. despre mănăstiri: totuș, din privire la însemnătatea obiec- 
tului, ne simţim îndatoraţi ă documentă mai pe larg ilegalitatea, 
ce prin abuz s'a introdus în aceste mănăstiri. |
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Ş. 238. Sfavropighiile sunt anticanonice. 

Noi afirmăm, că stavropighiile sunt anticanonice, căci canoa- 

nele nu pomenesc nimic despre astiel de soiu de mănăstiri, ci 

din contră în canoane se aminteşte în deobşte numai despre 

mănăstiri ca despre un institut bisericesc, care ca atare este 

noimat în toate reterinţele sale interne şi. externe. 

Aflăm însă amintire despre «stavropighii» în interpretarea 

canonului 31 apostolesc la Balsamon şi în Pidalion. Canonul 

acesta prescrie: «că presbiterul, carele despreţueşte pe episcopul 

“său, și îace adunări de creştini, şi înființează altar, fără de a da 

vre-o vină asupra episcopului său, — să se depună ca un am- 

biţios; aşijderea şi clericii şi toți, câţi se vor da lângă el, iar cei 

mireni să se segregeze, aceasta însă facă-se după una şi a doua 

şi a treia admoniţiune a episcopului». Noi în canonul acesta nu 

aflăm alta, decât o îndatorire, că fiecare preot, cleric şi creştin, 

trebuie să se subordineze episcopului său. Să vedem însă, ce 

zice Balsamon, în înterpretarea acestui canon? El zice urmă- 

toarele: <Metropoliţii şi episcopii răzimaţi pe acest canon, şi 

„pe alte canoane, murmură în contra acelor, cari se roagă, ca în 

ținuturile lor să se pună cruci patriarhali, şi de aceea unii au 

- molestat adeseori urechile împăratului și ale patriarhului,, 'ru- 

gându-se, ca darea crucilor patriarhali să se ridice şi adecă, ca 

aceia să nu se bage în seamă, cari ar recurge pentru acele. 

Insă nu sau ascultat, şi când au postulat, ca să li se arete ca- 

noanele, care iartă defigerea unor asemenea cruci, li sau dat 

îndărăt rugarea, căci biserica preasântă — patriarhatul — sa 

provocat la obiceiul cel îndelungat nescris bisericesc, care sa 

ținut ca un canon din timpii imemoriali, şi se ține și astăzi». — 

Să vedem acum şi aceea, ce zic interpretatorii din Pidalion; 

ei afirmă; «că acei preoți și mireni, cari zidesc în deosebite 

metropolii şi episcopii «stavropighii», nu se supun pedepsei ca- 

nonului 31 apostolesc, căci așa învaţă Balsamon, şi căci toate 

metropoliele, arhiepiscopiele și eparhiele sau împărţit între 

patriarhi, şi că metropoliţii şi arhiepiscopii sunt subordinaţi 

potestatei patriarhilor după canonul 6 şi 7 al sinodului ecumenic 

[. şi după canonul 2 şi 3 al sinodului ecumenic II, în urma căror 

metropoliţii şi arhiepiscopii pomenesc la liturgiă pe respectivul 

patriarh; pentru aceea amăsurai acestor canoane patriarhii au
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dreptul să dee în eparhiele metropoliților și arhiepiscopilor cruci, 
spre înființarea mănăstirilor «stavropighii»>, unde încă se pome- 
neşte numele lor la liturgie; că în aceste «stavropighii» arhie- 

reul locului m'are nici o împărtăşire de sânţitele slujbe, şi de 
întărirea igumenului, nici de judecata greșelelor, fără numai 
oamenii, câţi au locuit în stavropighiile patriarhale mai nainte 
şi după zidirea lor, sunt subordinaţi episcopului locului». 

$. 239. Dovezi, că stavropighiile sunt anticanonice. 

Am văzut în $-ul precedent înterpretarea canonului 31 
apostolesc prin Balsamon, şi dintr'ânsa nu vedem alta, decât ne- 
potrivire cu canonul cestionat, carele apriat osândește pe preoți 

şi creştini, cari părăsind şi despreţuind fără vină pe episcopul 
lor, fac altare, după volnicia lor; şi Balsamon totuşi zice, că 
unii metropoliţi şi episcopi provocându-se la acest canon aposto- 
lesc au nizuit la patriarhat, ca să nu încuviințeze rugarea ni- 
mărui pentru stavropighii, dar aceea li-sa înapoiat, şi că, când 
acei arhierei au postulat de a li se arătă canoanele, care dau 
patriarhatului dreptul de înființarea stavropighielor în eparhii 
străine, li-s'a răspuns. cu provocarea la obiceiul cel îndelungat 
din timpii imemoriali. Cum se poate provocă cineva la obi- 
ceiul cel îndelungat din timpii imemoriali în privinţa stavropi- 
ghielor, încă nu pricepem, când ştim, că între veacul al nouălea, 
în care sinoadele bisericeşti cele din urmă sau ținut, şi. între 
veacul al unsprezecelea, când Balsamon a scris comentarele 
sale la canoane, nu sunt mai mult de două veacuri, prin urmare 
nu este în acest restimp astfel de îndelungat timp, care ar în- 
trece memoria oamenilor. Şi fiindcă sinodul ecumenic din urmă 
s'a ţinut la Nicea în anul 787, iar cel local din urmă la a. 879 
la Constantinopol în biserica sântei Sofii, şi nici în aceste si- 
noade din urmă, nici în cele de mai nainte metropoliții şi epis- 
copii n'au pârit pentru stavropighii pe vre-un patriarh, căci fără 
îndoială mau avut anză; pentru aceea afirmăm, că obiceiul de a 
zidi mănăstiri «stavropighii» “a putut începe numai dela al zecelea 
veac din volnicia patriarhatului sprijinită de cătră potestatea civilă, 
în contra sustătătoarelor canoane,ceeace în veacul al unsprăzecelea 
nu s'a putut caracteriză de un obiceiu îndelungat din timpii ime- 
moriali, în contra căreia metropoliţii şi episcopii, precum însuiş
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Balsamon mărturisește, au protestat, provocându-se la canoane, | 

şi prin aceea arătând, că uzul, la care patriarhatul se provoacă, 

este abuz. - 

Noi încă părtinim paşii acelor venerabili metropoliți și 

episcopi, căci suntem de acea firmă credință, că «stavropighiile» 

sunt nişte abuzuri din timpii decadenței luminei bisericeşti şi 

sperăm, că acest abuz în veacul nostru nu se mai practizează. 

Ş. 240. Continuare 1. 

Am văzut mai sus şi interpretarea canonului 31 apostolesc 

din Pidalion, despre care încă trebue să zicem, că aceea nu se 

potriveşte nici cu litera nici cu spiritul acelui canon apostolesc, 

căci de acolo, pentrucă un patriarhat constă din mai multe me- 

tropolii şi episcopii, nicidecum nu urmează, că patriarhului i-ar 

compete și jurisdicţiunea arhierească în acele metropolii și eparhii, 

sau dreptul de a face după plac în acelea orice ar vreă, căci 

cercul activității unui patriarhat faţă cu metropoliile şi eparhiile, 

care se ţin de el, este hotărît” în canoane, şi nu-i este iertat a 

trece peste el, precum aceasta am arătat în Ş-ii 144 şi 145; şi 

dacă patriarhul mare drept să liturgisească în biserica din: me- 

tropolii şi 'eparhii, fie acele şi sufragane ale scaunului său, cu 

atât mai puţin are dreptul de a-şi subordină jurisdicțiunei sale 

vre-o mănăstire din eparhia străină. LL ” 

Este de însemnat şi acel pasagiu din sus amintita inter- 

pretare, unde se zice: «că numai câteva stavropighii pot să îie, 

ca să nu se calce canoanele, care rânduesc, ca mănăstirile și 

monahii să fie supuşi episcopilor locali» ; căci este o părere gre- 

şită, cână cineva cugetă, că canoanele nu se calcă prin puţine 

stavropighii. Interpretatorii din Pidalion au uitat cuvintele Mân- 

tuitorului, prin care a învăţat: «că acela, carele va strică una 

dintre porunci şi va învăță așă pe. alții, mai mic se va „chemă 

întru împărăţia cerurilor; iar celce va învăţă şi va face, acesta 

se va chemă mare întru. împărăţia cerurilor>;*” au uitat și învă- 

țătura apostolului Iacob: «că oricine va păzi toată legea, şi va 

greși în contra unei porunci, acela sa făcut vinovat tuturor 

poruncilor» ;5 prin urmare canoanele se vatămă şi prin puţine 

11 Matei V. 19. 
_% lacob II, 10.
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stavropighii, şi acela, care greșește în contra unui canon, se 
face vinovat. tuturor canoanelor. 

Ş. 2417. Continuâre II. 

Interpretatorii canonului 31 apostolesc din Pidalion se ne- 

voiesc a întări asertul lor și prin provocarea la al G-lea și al 
7-lea canon al sinodului ecumenic |, și apoi la al 2-lea şi al 

3-lea canon al sinodului ecumenic Il. — N6i ne incumetăm a 
întări contrarul tocmai pe baza citatelor canoane; pentrucă: 1. 

canonul al 6-lea al sinodului ecumenic |. legiueşte: «ca obice- 
iurile cele din început să se ţină». Însă pe timpul sinodului 

ecumenic |. ma existat nici umbră de vre-un obiceiu vechiu, 
în urma căruia patriarhatului i-sar fi cuvenit dreptul de stavro- 

pighii, căci nici că erau pe atunci astfel de mănăstiri, ci sinodul 
amintit, precum se vede din contextul lui ultraneu, a hotărit 

a se susțineă obiceiul vechiu al independenţei bisericelor din 

Egipet, Livia, Pentapol de cătră scaunul Romei, care se nevoiă 
a extinde jurisdicţiunea sa şi asupra acelor biserici în contra 

vechiului obiceiu; 2. că canonul al 7-lea al sinodului ecumenic 

1 înalță scaunul din Ierusalim la dignitatea de scaun patriarhal; 
prin urmare din acest canon nu se poate derivă dreptul pa- 

triarhal pentru stavropighii; 3. că canonul al 2-lea al sinodului 

ecum. || opreşte episcopilor trecerea peste marginile eparhiilor 
lor și turburarea bisericilor, şi totodată designează și marginile 
patriarhatelor; prin urmare nu se dă nici aci patriarhatului 

dreptul de a trece marginile eparhiei sale patriarhale și prin 

aceea a turbură bisericile din metropolii sau eparhii prin sta- 

vropighii; 4. că canonul al 3-lea al sinodului ecumenic II de- 
signează patriarhului din Constantinopol locul cel dintâi de şe- 
dere după patriarhul Romei. De aci încă nu se poate derivă 
dreptul patriarhal pentru stavropighii. 

Pe baza acestor adevăruri canonice zicem, că precum un 
patriarh este dator a păzi nevătămat din afară hotarele patriar- 
hatului său faţă cu hotarele celoralalte patriarhate, așa întocmai 
este dator a păzi şi respectă și înlăuntrul patriarhatului său ho- 
tarele mitropoliilor şi ale eparhiilor singuratice, care consti- 
tuesc patriarhatul, şi a nu turbură nici jurisdicțiunile canonice 

ale metropoliilor, nici cele ale eparhiilor, căci în biserica noastră
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patriarhii nu sunt mai pe sus de canoane, ci sub canoane, ca 

și metropoliţii şi episcopii. 

"$. 242. Cunoştinţe preliminare despre începutul mănăstirilor din 
România. 

Noi începem acest obiect din partea istorică, ca apoi să-l 

putem tractă cu cuviință din punct de vedere canonic. Anză la 

acest tractat ne dă diferinţa părerilor în privinţa competinţei ju- 

risdicțiunei arhiereşti în acele mănăstiri din România, care sunt 

cunoscute înaintea Europei întregi sub numirea de «închinate»; 

„apoi ne-a dat anză la acest tractat şi urmata de curând secu- 

larizare a acestor mănăstiri <închinate» din partea regimului 

României, ca să consultăm canoanele I., că cărui arhiereu com- 

pete jurisdicțiunea asupra acelor mănăstiri? și II. că puteăse-va 

susțineă secularizarea lor? 

Deci partea istorică -generală a mănăstirilor din România o 

începem cu un pasagiu din opul scriitorului român Cesar Boliac, 

unde cetim::* «Este frumos să privească cineva, cum pietatea 

străbunilor noştri ştie să-şi aleagă locurile, de unde să adoare pe 

Creator ; este frumos să auzi deodată clopotele răsunând pe văile 

munţilor spre a chemă drumașii la odihnă, și rătăciţii la turmă; 

este frumos a vedeă amestecându-se cu brazii turnuri de biserici; 

este frumos să găsească cineva prin îndoiturile munţilor, prin lo- 

curile cele mai sălbatice, locaşe ale Domnului cu ospătării pu- 

blice, unde după răpaus să ţi-se deschiză un templu măreț prin ar- 

hitectură, sculptură, pictură şi cântări; este foarte frumos în fine să 

privească cineva atât de departe de lume, măritarea arților cu natura, 

creaţiunea lui Dumnezeu amestecându-se cu creaţiunile omului». 

Începutul întemeierei mănăstirilor se reduce la timpii cei 

mai vechi ai bisericei creştine. În privinţa aceasta pe lângă cele 

ce am expus în istoria noastră bisericească ** despre creşti- 

narea națiunei române peste tot, suntem de un acord cu istorio- 

graful nostru român, care cu mult interes afirmă:*! «Ideea creşti- 

nismului se întinde în Dacia încă din primul secol al său; Au- 

gustin, Chrisostom și Tertulian și alții ne încredințează de aceasta ; 

şi stă în firea lucrului, ca să fie astfel. — Unde mai puteau 

+9 Cesare Boliac «Mănăstirile din România» Bucureşti 1862, pag. 4—5. 
so Istoria biser. prin Andreiu Episcopul Ardealului din anul 1860. tom. Il, 

Cap. I., Tăier. Î. — 5 Ces. Boliac pag. 8 şi 9. .
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găsi creştinii goniţi scăpare din tot imperiul roman, din Europa 

mai ales, decât pe pământul cel larg şi ospitalier al celor mai 

puternici inimici declarați Romei, între singurul popor în Eu- 

ropa cu o credinţă spiritualistă și trăind în comunitate? — acest 

pământ este ţeara clasică a creștinătății, care a îmbrăţişat pe 

Christos în faşie cu aceeaş ardoare în contra goanei romanilor, 

cu care valoare l-a apărat în contra turcilor și tătarilor». 
Din citatul acesta, care este efluxul cunoștinței locale, ve- 

dem vechimea începutului mănăstirilor din România, şi noi mai 

adaugem aci, în privinţa clădirilor lor primitive numai atâta, că 

acele la început au: fost mici şi smerite, căci zace în îirea ori- 

cărui institut, că adecă acela este mic ia început, dar tot mai 

mult se măreşte, cu cât mai mulți se conving despre folosul și 

lucrarea lui generală îructiteră pentru societate. 

Ş. 243. Despre dotaţiunile, care principii și boierii începură a 
le face mănăstirilor. 

După modul împăraților romani greciți în Bizanţ, așa ne 
îndrumă şi istoriograiul nostru naţional: 5 «Suveranii români 

înălțau templuri, ca să împace pe Dumnezeu de păcatele lor, — 
şi le dotau cu venituri stabile, spre a se pute ridică dintrân- 

sele în perpetuitate rugăciuni pentru sufletele lor în turmente». 
lată motivul dintâi pentru dotarea mănăstirilor din partea prin- 

cipilor României. Al doilea motiv aflăm tot în opul lui Boliac, 
unde zice: «În timpii aceia, când biserica eră adevăratul stat, şi 

adevărata academie de ştiinţe şi de arți, — când guvernele se 
succedau unele după altele cu spirit de distruire între dânsele, și 

legile profane nu asigurau nimic, nu durau mai mult, decât pu- 
terea despotului, ce le improviză, biserica respectată de tot, ce 

purtă nume de creştin, apără adesea domeniul familiei, şi totdeuna 

domeniurile societăţii. Instrucţiunea publică, morală, civilizaţiunea, 
dreptatea se cereă dela biserică; dreptul canonic eră codificat 

în acelaș corp cu toate ramurile dreptului civil; biserica eră 
statul şi statul eră biserica, .....biserica eră singura garanţă a 
testamentelor, singurul executor al legatelor. .....Mircea, Radul, Nea- 

gul și Matei 5 când se întorceau din luptă, ridicau câte un lăcaş 
lui Christos, îl impodobiă și-l înzestră cu tot ce aveă mai pre- 

i Ces, Boliac pag. 6. — 5 Tot aci pag, 6—7.
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țios, pentruca mireasa lui Christos, pururea tineră, pururea belă, 
pururea avută să proteagă în perpetuitate pe femeia, ce aleargă 
la dânsa, pe copiii orfani, ce o înconjură, și pe gârbovul, ce 
ajunge aci alb ca iarna şi șovăind pe toiagul său, pentruca pruncul 
să înţeleagă aci căile Domnului; pentruca femeia căzută, puri- 
ficată aci, să devină demnă a fi promisă lui Christos; pentruca 
leprosul să se vindece aci; pentruca bătrânul să moară aci; pen- 
truca din această imensă dotare sevârşindu-se acestea pe tot anul 
din prisoase să se ajute mlădiţa scăpătată a ctitorului, şi să se 
verse şi în casa, de unde se cheltuieşte pentru apărarea patriei, 
pentruca bărbatul să nu ajungă a insultă aceste sânte așezăminte». 

Cât de bogate au fost daniile, ce principii României au fă- 
cut mănăstirilor, ne spune lăudatul scriitor Boliac,5 că adecă 
averile mănăstisilor României înfăţişează un fond de două miliarde 
şi că a treia parte a țărei româneşti este proprietate a sânţilor. 

Ş. 244. De unde s'au făcut dotațiile acestea ? 

Prinţul Mateiu Basarabă* în hrisovul său din anul 1639 
ne spune, că din voinţa şi inspiraţiunea lui Christos se zideau 
aceste mănăstiri din România încă din timpii colonizărei cu ro- 

mani. Dotarea lor sa făcut |. de către domni din pământurile 
domneşti, adecă din domeniurile coroanei, din domeniurile sta- 

tului; II. de către cei ce se călugăreau, bărbaţi şi femei; Ul. din 
economiile făcute de către acești cuvioşi, de către episcopi, egu- 
meni şi, stareţi, şi din casele episcopielor și ale mănăstirilor, ce 
li se încredinţă, sau din rămasurile dela dânșii, potrivit tot drep- 
tului canonic, care oprește pe monahi, de a aveă alţi moșteni- 

tori decât mănăstirea, și mănăstirea aceea, unde și-a închiriat 

mătania; IV. din partea sufletului, principiu resfrânt din dreptul 
canonic în dreptul civil al României încă din timpurile uitate, 
un fiu ideal, adoptat în fiecare familie de român, de secole, care 
îşi aveă partea și părticica legitimă la împărţirea fiecărei averi 
la moartea unui părinte de familie, care îiu eră biserica; și care 

părinte de familie apucase să-și facă din vieață o mănăstire, 

atunci acea mănăstire -intră şi ea deadreptul la împărțeala averei 

ctitorului; V, prin daniile singuraticilor creștini evlavioși; şi VI. 
prin moştenire totală a celor sterpi în vieaţă». 

54 Ces, Boliac pag. 11. — 5 pag. 2.
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Ş. 245. În câte categorii se împart astăzi mănăstirile din România ? 

Deşi instituţiunile canonico-organice ale bisericei noastre 

ecumenice nu cunosc în institutul mănăstiresc, sau în numirea 

lui nici o deschilinire: totuş este un adevăr constatat înaintea 

bisericei întregi, că mănăstirilor din România se dau deschili- 
nite numiri, prin care ele s'au făcut de trei categorii, și adecă:' 
unele se numesc mănăstiri «închinate», altele mănăstiri «neîn- 
chinate», care se zic și «pământeşti», şi iarăș altele mănăstiri 

«brancoveneşti». 
Mănăstiri «închinate» sau numit în România acele mănă- 

stiri, ai căror fundatori au designat prisosul veniturilor anuale, 

ce rămâne după chieltuelele făcute spre întâmpinarea- legatelor de 
prioritate, pe seama vreunui patriarhat sau mănăsiri din părțile 

răsăritului, precum la sântul mormânt, la patriarhatul din Con- 

stantinopole, la sântul munte, și la mănăştirea din muntele Sinaii. 
Mănăstiri «neînchinate», care se zic şi «pământeşti», sau 

numit acele, ai căror ctitori au designat toate veniturile anuale 
spre scopuri religioase şi filantropice între marginile patriei. 

Mănăstiri «brancoveneşti» se zic cele tundate de membrii 
acestei ilustre familii vechi române. 

Dupăce din cele premise am arătat originea mănăstirilor 

din. România, şi dotaţiunile cele mari făcute în favoarea lor prin 
principii şi boerii români; și dupăce am expus şi numirile lor, 

acum urmează să tractăm şi despre urmările acelor numiri, ca 
să satisfacem problemei, ce ne-a îndemnat pe noi, ca să vor- 

bim în opul nostru despre acele mănăstiri. Ceeace o şi facem, 
precum urmează. 

$. 246. Când s'a inventat numirea de «mănăstiri închinate» ? 

În privinţa acestei întrebări istoriograful Boliac 56 ne dă urmă- 

toarea desluşire : «Când a început această închinare, nu știm pozitiv; 
sunt toate probabilitățile însă, că această idee bizară n'a existat până 

în timpul lui Radu IV cel mare (1475). În zilele acestuia, pelipone- 
sianul Nifon al X-lea patriarh al Constantinopolei, după căderea 
acestei capitale în stăpânirea turcilor, scos din scaunul său de 
Baiazet II. și închis la Adrianopole pe vieață, mijloci la Radul, 

5 Pag. 21-22,
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să ceară iertarea lui și să-l aducă în ţeară. Dela acesta se da- 
tează începutul de grecire a statului român, şi pe acesta îl bla- 

stămă târgoviştenii, căci el i-ar fi blăstămat. Acest dibace grec, 

care a reformat statul României pe modul statului bizantin, și 

biserica noastră pe modul bisericei greceşti, care a creat mai 

mulți arhierei şi i-a numit episcopi, el negreşit că a lucrat la 

închinarea bisericei române în biserica grecească prin asemenea 

închinări, sub cuvânt de censură a moravurilor, îndreptare a 

rânduielilor ritului şi asigurarea celor așezate de ctitori în pre- 

stigiul ilustrilor patriarhi ai acelor locuri şi a temerei de blă- 

stămul lor. — Cantimir ne deslușește aceasta întracest chip: 

«Și dacă se teme (domnul, boierul, sau altul, care face și do- 

tează o mănăstire), ca nu cumva după moartea sa să se strice 

şi să se risipească mănăstirea, atunci o închină el la vre-o mă- 

năstire mai mare, la care socotește el din părțile, ce am arătat 

(lerusalim, Sinaia şi sântul munte) şi atunci arhimandriţii mănă- 

stirilor acelora se îndatoresc, ca să iee asupra lor purtarea de 

grije pentru mănăstirea aceea şi să privegheze, ca să aibă mo- 

nahi cu purtări bune şi cinstite». Şi fraţii Tunusli în istoria Va- 

lahiei ne spun, «că aceste mănăstiri închinate au orânduială, să 

îndeplinească mai întâi cele aşezate şi apoi din prisos să se 

dee restul, unde sunt închinate; şi astfel s'a şi urmat mai mult 

timp, căci vedem, că mai multe mănăstiri nu trimiteau mănăsti- 

rilor unde se zic închinate, nimic sau mai nimic». 

Despre iscodirea numirei «mănăstirilor înaintate» mai cetim 

la Boliac57 următoarele: «Nu putem trece de acest punct însă 

fără să cităm un pasagiu din citatul mai sus hrisov& al lui 

Mateiu Basarabă, prin: care pietosul îndeamnă pe creștini să zi- 

dească lăcașuri Domnului prin munţi şi păduri; în acest hrisov 

se desluşește. originea acestor închinări, şi-l cităm aci ca o do- 

vadă vrednică şi autentică, contra căreia nici o altă dovadă nu 

mai poate stă: «În timpii din urmă, (cuvintele hrisovului) când 

țeara fu guvernată de metropoliţi şi domni străini noi, adecă 

de greci cu moravuri stricate, cari nu numai că mavură nici o 

ruşine în timpul stăpânirei lor, a înjosi, a sminti, a strică ve- 

chile noastre obiceiuri, a aduce prin relele lor purtări ţeara la 

gura prăpastiei, a o prădă şi a o pustii, dar cari întinseră încă 

  

51 Pag, 23—25, — 58 Cel din Ş-ul 244 al acestui op.
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şi o mână sacrilegă asupra sântelor mănăstiri domneşti și în- 

drăsniră să calce legile bisericeşti și decretele vechilor domni 

fundatori, cari întemeiaseră aceste sânte mănăstiri şi nesocotind: 

anatemele lor, şi-au mânjit mânile, primind preţul vânzărei 

conştiinţei lor, şi începură să vânză și să exploateze sântele 

mănăstiri ale țărei, precum și. pietoasele fundaţiuni domneşti 

şi a le supune la alte mănăstiri. din ţeara grecească, şi dela 

sântele locuri, făcând şi hrisoave de închinare fără știrea so- 

borului, fără voia soborului, sau a vre-unui locuitor din ţeară, 

ca să stăpânească şi să tragă un tribut perpetuu, încât putem 

zice, ceeace marele profet David ziceă odată: «Stăpâne, străinii 

au venit ş. c, a.» Prin acest hrisov, precum se vede din cu- 

prinsul lui, prințul Mateiu Basarabă întoarce țărei moşiile ro- 

bite de călugării greci până la dânsul, și ordonă ca să se iee 

toate hrisoavele și alte documente, ce vor aveă aceştia dela 

domnii şi episcopii străini, şi dacă le vor ascunde, ca să le 

scoață altădată, să nu aibă nici o valoare în ochii nimănui şi 

să li-se iee oricând şi să se. nimicească ca nişte acte nedrepte 

şi făcute prin silă contra voinţei soborului național  Anatema 

cea mai teribilă este aruncată de cătră soborul român, de cătră 

protopopi, egumeni şi tot clerul național în sântele vestminte 

în prezenţa domnitorului Mateiu Basarabă. şi înaintea adunării 

obşteşti a țării, asupră tuturor acelor, cari vor mai suferi, sau 
vor mai- îndemnă la această profanare a mănăstirilor române, 

fie acela domn, metropolit, episcop, sau boier mare, străin sau 

pământean». | 

Ş. 247. Călugării greci nicicând n'au cutezat să se dee de pro- 

prietari ai averilor acestor: mănăstiri închinate. 

Scriitorul Boliac5* ne asigură, că are multe docuimente au- 
tentice spre a dovedi, că călugării greci nicicând mau cutezat 

să se dee' de proprietari ai averilor mănăstirilor închinate, însă 
nevrând să ostenească pe cetitorii săi, menţionează numai trei din 

acele documente; două cele mai vechi, ce au putut găsi; sunt: 

actul ecumenic al consiliului răsăritean, prin care constată, că una 

este biserica răsăritului, că nu se cade a se închină un templu 

altui templu, şi întăreşte, câte zice vodă Mateiu. Basarabă în hri- 

59 Pag, 28—29,
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sovul său şi Parteniu patriarhul Constantinopolei, contimporan 
al lui Mateiu-vodă, prin care recunoaşte cu tot -sinodul său, ju- 
stiția celor stipulate. prin hrisovul lui Mateiu, ce am cetit mai 
sus, cu aceste cuvinte: <Înălțimea mea (Mateiu) a binevoit, ca 
toate aceste mănăstiri (închinate) să fie inalienabili, ca nici părinţii 
succesorii săi, nici metropoliţii, nici episcopii, şi nici un alt stă- 
pânitor după timpuri, boier şi judecător al poporului, să m'aibă 
facultatea să le mai supună, nici să îndrăznească, să le înstrei- 
neze și să le închine ca metohuri la mâni de oameni străini 

greci, sau altor cărorva străini afară din ţară, ci să rămână ad- 

ministrate şi ţinute în veci neclintite, potrivit dispoziţiunilor tes- 

tamenturilor ctitorilor lor. lgumenii după timpuri ai acestor mă- 

năstiri vor fi în pace şi nescandalizaţi de către străini, vor fi aleşi 

după părerea părinţilor prin votul adecă, şi adunările călugărilor», 

Aceste două acte din Aprilie 1641 ne spune mai departe d-nul 

Boliac,5 sunt subsemnate de patriarhul ecumenic al Constanti- 

nopolei, de patriarhul Ierusalimului, şi de nouăsprezece metro- 

poliţi. Al treilea din aceste acte este acela, prin care igumenii 

greci din ţară se roagă de vodă Grigorie Ghica, după revolu- 

țiunea lui Tudor, ca să se milostivească a le lășă ceva din ve- 

niturile acestor mănăstiri, spre a aveă cu ce a se întoarce pe la 

locurile lor, căci sunt siliţi să ocolească prin multe ţări, prin 

Austria şi Rusia, necutezând să treacă deadreptul prin Turcia». 

Ş. 248. Susţinutus'a în valoare hrisovul lui Mateiu Basarabă, 

și al lui Parteniu patriarh al Constantinopolei, şi până când 
s'a susținut ? | 

Cumcă hrisovul lui vodă Mateiu Basarabă şi al patriarhului 
Parteniu din Constantinopole sa susţinut în privința mănăstirilor 
închinate, se vede din următoarele : 

1. din hrisovul lui Şerban Cantacuzin de dedicaţiune a 

mănăstirei la muntele Atos, care cuprinde: că din venitul mă- 
năstirei numai prisosul să se trimeaţă la muntele Atos, după ce 
se vor săvârşi toate cele aşezate pentru aici, și în anii nerodi- 

tori să se trimită . acest ajutor în proporțiuni cu venitul, pentru 

ca mănăstirei să nu-i lipsească niciodată nimic; 

6 Pag. 29. — «i Boliac pag. 25—27,
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“IL. din hrisovul de dedicaţiune a mănăstirei Mărgineni la 
“muntele Sinaia, prin care- se hotăreşte, ca pe tot anul, dupăce 
se va plăti de către mănăstire impozitul cuvenit visteriei ţărei, 
să se împartă venitul 'mănăstirei în trei părți deopotrivă, din 
cari două păiţi vor rămânea mănăstirei pentru susținerea ei şi a 

treia. parte se va trimite mănăstirei din muntele Sinaia spre a se 
face rugăciuni acolo pentru pacea sufletelor tuturor ctitorilor 
răposaţi; s 

II. din hrisovul lui Alexandru Ipsilanti din an. 1766 ti- 
părit, prin care se 'regulează regimul schiturilor şi mănăstirilor 
din România, şi se recunoaşte, că mai întâi trebue împlinite cele 
întocmite de ctitori în ţară, dar nu cu pricina de neajungere a 
veniturilor a se zăticni facerile de bine cele orânduite, sau a se 
lipsi mănăstirile acelea, unde sunt închinate acestea de ajutor 
cel mai puţin; 
N IV. din hrisovul din 1799 al lui Morus-vodă pentru regu- 
larea mănăstirilor româneşti închinate, în care se hotărește: că 
numai prisosul. mănăstirei se va trimite la mănăstirea, unde va - 
îi închinată, după ce se vor îndeplini toate legatele şi cele tre- 
buincioase pentru întreținerea mănăstirei'; 

V. din hrisovul dat mănăstirei Văcăreşti din partea lui voda 
Caragea la anul 1813, prin care această mănăstire se închină 
-sântului mormânt, și în care, dupăce înşiră toate facerile de bine, 

ce trebue să se facă în ţară de către mănăstirea Văcărești, se 
zice: «Epitropii se îndatorează, să împărțească aceste mili chiar 
şi când anii vor fi mai răi, şi veniturile mănăstirei nu vor ajunge, 
ca să trimeată un ajutor la sântul mormânt, căci aceste mili 
trebue să se facă totdeauna fără nici o scădere». 

Deși toate acestea așa s'au îritâmplat, că adecă niciodată, 
şi chiar nici pe timpii principilor fanarioți aceste mănăstiri în- 

“chinate nu s'au înstrăinat, şi zestrele lor n'au fost privite ca averi 
ale locurilor, unde prisosul anual după excontentarea tuturor le- 
gatelor a fost închinat: totuş în timpii mai proaspeţi călugării 
greci au știut sub protecţiunea generalului rusesc Chiselef să 
se facă proprietari ai averilor mănăstirilor închinate din România. 

După aceste premise aflăm de bine a nu ne mai lăsă în 
ulterioara istorisire despre aceste mănăstiri închinate, de aceea şi 
trecem la examinarea consecuinţelor, ce numirea de «mănăstiri
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închinate»: au tras după sine, ca asa apoi. să putem deslegă şi 
partea canonică a lor. 

7 

Ş. 249. Ce consecuințe au “ras după Sine numirea de mănăstiri 
închinate». 

Numirea de mănăstiri «închinate» au tras după sine un 
legion de consecuinţe anticanonice şi profanătoare de institutul 
mănăstiresc. Noi vom expune aci numai unele spre adeverirea 
asertului nostru, și adecă: 

“1, că superiorii locurilor celor sânte dela răsărit şi-au în- 
suşit cu sprijoana stăpânirei civile atât dreptul de jurisdicţiune, 
cât şi de proprietate, de administraţie și de deplina dispunere 
în acele mănăstiri şi averile lor, lipsind. pe episcopii eparhiali 
dela orice influință, ce canoanele le dau lor asupra mănăsti- 
rilor. din eparhiile lor; | 

2, că superiorii numitelor locuri dela răsărit trimeteau, cu 
violarea prescriselor canonice, egumeni şi călugări greci la acele 
mănăstiri românești; 

3. că aceşti egumeni greci octroaţi au prefăcut aceste mă- 
năstiri românești în greceşti, şi prin aceea au lipsit de mângă- 
ierea sufletească pe creștinii români patrioți; 

4. că egumenii aceștia străini și anticanonici se îngrijau 
de a mulțămi numai legatul închinat la aceie locuri sânte dela 
răsărit, dar nu și celelalte legate închinate în România spre sco- 
puri religioase şi filantropice ; % 

5. că aceşti egumeni administrau după volnicie, şi fără 
vre-o: controlă canonică averile mănăstirilor inchinate; negligau 
slujba bisericească şi tocmiau preoți mireni pentru bani, spre 

săvârșirea slujbei dumnezeeşti în biserica mănăstirească; ţineau 
vre-un călugăr, sau nici .unul; apoi cu purtarea lor în şi afară 

-de mănăstire profanau institutul cel sânt monahal şi erau spre 

obştescul scandal; de. unde apoi au urmat: 

-6. că aceste mănăstiri înfățișau icoana cea mai tristă a pu- 
stiirei. zidirilor şi lucrur ilor mănăstirești mişcătoare și nemişcă- 

toare, căci -erau' şi împovărate cu datorii,s şi în fine: 

62 Vezi raportul lui. Mavro şi Barbu Stirbeiu pag. 37-40 la” Boliac. 

& Pag. 56 la Boliac. -. 
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7. că văzând statul României, că în urma acestor abuzuri, 

de care egumenii acestor mănăstiri închinate sau făcut vinovaţi, 
i-se trage. și lui pagubă mare internațională — au secularizat 
aceste mănăstiri la anul 1865 cu împreuna lucrare a adunării 
obștești, şi au hotărît pe seama acelor locuri sânte dela răsărit 
o sumă aversională ca despăgubire pentru .prisosul, ce li-se 
compete după fundaţiunile ctitorilor răposaţi. 

$. 250. Fost-a numirea de «mănăstiri închinate» şi consecuin- 
fele de acolo urmate canonice ? 

Precum numirea de «mănăstiri închinate» a fost ântica- 
nonică, căci canoanele bisericeşti nu cunosc astfel de mănăstiri; 
așa și consecuințele urmate din această numire anticanonică au 
fost anticanonice, căci fiecare mănăstire trebue să fie subordi- 
nată episcopului, în a cărui eparhie se află; căci acele mănă- 
stiri din România, ai căror fundatori au hotărît, ca din prisosul 

„veniturilor să se dee un ajutor sâutului mormânt, sau mănă- 
stirei din muntele Sinaii, nu s'au putut scoate de sub jurisdic- 
țiunea eparhiei respective din motivul acelui ajutor anual, nici 
au putut antistii acelor locuri sânte dela răsărit, să-şi însușească 
dreptul de proprietari ai moșiilor și lucrurilor mănăstirești din 

România, pentrucă lor li-s'au testat numai o părticică din veni- 
turile acestor moșii, iar totalitatea moșiilor și lucrurilor, ba încă 
și administraţia şi conducerea lor, şi extradarea ajutorului anual 
la acele locuri dela răsărit sau testat mănăstirilor din România 
şi mai marilor lor în înțelesul canoanelor. Apoi dacă este 
tocmai vorba despre proprietarul acelor moșii și lucruri con- 
sânţite mănăstirilor din România, sau şi de moşiile oricăror 
mănăstiri din lume, atunci fiindcă averile bisericești se numesc 
în canoane <averi domnești» <gayuara xvgraxa», proprie- 
tarul moşiilor şi lucrurilor mănăstirești este <Domnul», căci 
şi aşa fundatorii acelor moșii mănăstirești aşteaptă dela «Domnul» 
răsplata sufletească, și călugării au dreptul de a se folosi din 
fructele acelor moşii într'atâta, încât se cere pentru subsistența 
lor, având totodată şi cea mai strânsă îndatorire a satisface tu- 
turor fundaţiunilor, pe care ctitorii le-au legat de veniturile mo- 
şiilor mănăstireşti. 

8 Can. 4, IV.
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De aci apoi urmează, că antistielor acelor locuri sânte dela 

răsărit, nu le-au putut compete nici dreptul de a octroă igumeni 

şi călugări greci străini pentru acele mănăstiri din România, căci 

“a alege pe igumeni, este dreptul sinodului mănăstiresc, % iar a 

- denumi şi aşeză pe igumeni, este dreptul episcopului eparhial, 

precum și a primi pe cineva la mănăstire şi a-l declară de vred- 

nic de treapta monahală, este dreptul sinodului mănăstiresc, iar 

a încuviinţă tunderea cuiva de călugăr, este dreptul episcopului 

eparhial, precum şi a hirotoni de diacon şi de preoţi pe călu- 

gări.& Apoi a administră potrivit canoanelor averea mănăstirei 

şi a conduce afacerile bisericeşti, disciplinare şi economice în 

mănăstire este dreptul şi îndatorirea igumenului celui constituit 

după canoane cu împreună lucrarea sinodului mănăstiresc, s iar - 

a controlă şi supraveghiă peste toate acestea este dreptul şi în- 

datorirea episcopului eparhial. * 

Nu mai puţin anticanonică este şi secularizarea acestor mă- 

năstiri, ce statul României a decretat şi efeptuit, fără cea mai 

mică privire la urmările reclamațiunilor din partea strănepoților 

acelor ctitori de mănăstiri închinate şi neînchinate, cari limpede 

au declarat în hrisoavele lor fundaţionale, ca coboritorii din nea- 

mul lor să reclame mănăstirile în a lor stăpânire, când guvernul 

va luă veniturile lor, Astfel de reclamaţiuni au şi urmat din partea 

fraților Gănești pentru mănăstirea Pleşeşti, și curtea de casa- 

țiune a decis lucrul în favoarea Găneșştilor; asemenea coboritorii 

lui Ipsilanti pentru mănăstirea Mărcuţa.** Apoi anticanonică este 

şi acea promisiune, ce statul României a tăcut acelor locuri 

sânte din răsărit prin aceea, că este aplecat ale despăgubi prin 

o sumă aversională, pentru prisosul anual al veniturilor dela 

acele mănăstiri deja secularizate. Toate aceste iregularităţi, ce 

se reduc la secularizarea acelor mănăstiri, se vor dovedi din 

canoane în următorul $-f. 

Ş. 257. Mănăstirile nu. se pot seculariză. 

Zace în firea faptei de milostenie, că aceea, ce odată de voie 

bună şi liberă s'a donat mănăstirei, ca unui institut bisericesc 

s Can. 4, IV. — î& Can. 41, VI. — & Can. 12, VII. — 5 Can. 11 şi 

12, VII. — % Jurnalul «Trompeta Carpaţilor» Nr. 504 din anui 1867. 

10 Can. 24 şi 29, IV. — Can. 13, VII,
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recunoscut şi de stat, are să rămână pentru totdeauna avere mă- 
năstirească, şi să se întrebuințeze amăsurat regulelor mănăstirești 

- şi intenţiunei ctitorului, încât aceea se potriveşte cu canoanele; 

la toată întâmplarea, donaţiunea făcută mănăstirei nu se poate luă 
altcum, decât ca o faptă morală, a cărei legalitate o recunoaşte 
nu numai biserica, ci şi statul; prin urmare: dacă biserica res- 

pectează legalitatea donaţiunei făcute în favoarea vreunei mă- 

năstiri, atunci şi statul trebue să recunoască şi să respecteze in- 
violată legalitatea acelei donaţii, intocmai ca şi proprietatea ori- 
cărei altei corporaţiuni, ce există în stat sub scutul legilor civile. 

Statul nici atunci m'are drept a seculariză mănăstirile, şi a 
confiscă averile lor, când prin lege ar denegă în complexul său 
existența ulterioară a institutului monahal, căci atunci după prin- 
cipiele generale ale dreptului de succesiune ar trebui, -ca averile 
mănăstireşti, nefiind proprietate a -persoanelor fizice, adecă a că- 
lugărilor, ci a <Domnului şi săracilor», la asemenea întâmplări 
să treacă în posesiunea respectivei: religii, va să zică: în pose- 
siunea eparhiei respective, de care sa ţinut mănăstirea,. ca ast- 
fel acele averi să rămână ale «Domnului» şi ale săracilor pentru 
totdeauna |. Si 

Sânţii părinţi îngrijiţi pentru. averea «Domnului», au adus 
măsuri în contra unei cercări posibile de secularizare a mănă- 
stirilor, şi de confiscare a averilor lor încă în veacul al cincilea, 
aşa dară tocmai în timpii aceia, când institutul mănăstiresc eră 
în cea mai mare floare, şi în obştească adorare, când înşişi îm- 
păraţii şi dignitarii cei mai mari ai statului roman făceau do- 
naţii spre scopuri mănăstirești, şi când așadară nu s'a văzut nici 
o intențiune pentru secularizarea mănăstirilor, şi confiscarea ave- 
rilor mănăstirești. Însă acești sânţi părinţi bisericeşti au cunoscut 
nestatornicia lumei, şi poate conduși de spirit profetic, au pro- 
văzut că pot veni şi asttel de timpuri, când un stat să vrea să 
secularizeze mănăstirile și să confişte averile lor, deşi în o ase- 
menea măsură putincioasă din partea statului nu este nimic 
edificător, dar nici folos material, căci un sacrilegiu nu poate 
aveă binecuvântare. Pa 

Măsurile sânţilor părinţi în privinţa aceasta sunt următoarele: 
1. canonul 24 al sinodului ecu menic IV, prin care se rân- 

dueșşte „ «că mănăstirile nu se pot seculariză, şi cele odată așe-
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zate cu judecata episcopului, au să rămână pentru totdeuna 

mănăstirii, şi lucrurile, cele ce se cuvin lor, au să se păzească 

și din mănăstiri să nu se facă lăcașuri lumești; iar ceice ar iertă 

secularizarea lor, să se supună cercetărilor din canoane»; 

2. sânţii părinţi pătrunşi fiind de folosul cel mare, ce pro- 

vine -creștinilor din institutul mănăstiresc în linia religiozităţii, a 

moralului, și a culturei intelectuale, şi a artelor, din ale căror 

fructe şi statul își trage folos, au hotărît prin canonul 49 al ace- 

luiaş sinod ecumenic IV, «ca din mănăstiri nu numai să nu se 

facă lăcașuri lumești, dar nici ocârmuirea lor să nu se dee mi- 

renilor»; | _ | 

3. fiindcă pe timpul goanelor de icoane mulţi arhierei din 

episcopiile lor, şi mulți călugări din „mănăstiri sau izgonit, şi 

iconomahii făcură din casele 'arhiereşti şi mănăstirești locașuri 

lumești, ba încă şi cârcime; pentru aceea, dupăce biserica s'a 

eliberat de plaga “aceasta cumplită, au reclamat casele arhiereșşti 

şi mănăstirile amenințând preoţilor cu degradare, iar mirenilor 

cu anatemă, cari deveniseră în posesiunea acelora, dacă nu le 

vor da îndărăt arhiereilor şi călugărilor, precum dovedeşte ca- 

nonul 13 al sinodului ecumenic VII. 

În fine mănăstirile nu se pot seculariză nici sub pretext 

de excesuri ale călugărilor, căci afunci cu vătămarea dreptăţii 

„distributive sar pedepsi nu numai călugării excezivi, ci şi insti- 

tutul mănăstiresc, care na excedat, nici a dat călugărilor anză 

spre exces, căci instituţiunile lui sunt sânte. 

| Şi așa zic: că deoarece numărul imens al românilor din 

România şi astăzi este ortodox şi povăţuit de o religiozitate po- 

zitivă, și se fereşte de cea ideală; crez tare, că parlamentul cu- 

rând va modifică legea despre secularizarea mănăstirilor, şi aceste 

le va predă ierarhiei ortodoxe române, spre a le reorganiză 

după canoane și intenţiunile pietoase ale fundatorilor lor, şi atunci 

statul României va aveă mai mare folos în toate privinţele dela 

susținerea, decât dela secularizarea mănăstirilor. (Vezi $. 246). - 

Însemnare. Încă mai amintim aci şi despre mănăstirile așa 

numite «brancoveneşti» din România. Ele. se chiamă aşa, căci 

fundatorii lor au fost membrii strălucitei familii a brancoveneştilor. 

Noi despre numirea aceasta n'am aveă să însemnăm nimic, dacă 

cu aceea nu sar fi făcut un abuz în contra canoanelor "pozitive,
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care stă în aceea, că brancoveneştii şi-au însușit sieş dreptul de 
administrație. a averilor acestor mănăstiri, și depunerea egume- 
nilor în acele. Cumcă brancoveneștilor nu le-au competat nici 
un drept de patronat în acele mănăsiri, este afară de îndoială 
— can. 1. I-ll. — Şi fiindcă acest abuz a atras după sine ace- 

_leaș urmări triste, care le-am văzut la mănăstirile închinate: de 

aceea statul României le-a secularizat și pe ele. - 

$. 252. Novifiul poate luă îndărăt dăruirea sa. 

Se întâmplă, că ducându-se cineva la mănăstire spre a îm- 
brățișă tagma monahală, îşi dărueşte mănăstirei averea sa, și 
încă şi partea aceea a averii sale, care ar compete fiilor săi, din 
care cauză apoi fiii lui îşi iau anză a reclamă dela mănăstire 
partea lor. În privința aceasta canonul 19 al sinodului ecumenic 
VII a hotărît: «că dăruirea făcută mănăstirei să rămână necon- 
turbată, şi reclamarea să nu aibă loc, fără numai dăruitorul 
atunci să aibă drept de a-și revocă dăruirea sa, când el din 
vina egumenului ar fi silit să părăsească mănăstirea». 

$. 253. Averea mănăstirească nu se poate vinde nici înstrăină. 

Spre documentarea acestui asert avem la îndemână măsuri 
canonice atât generale, cât şi speciale; din cele generale amin- 
tim |. canonul 38 apostolesc, prin care se rânduieşte: «ca epis- 
copul să aibă purtare de grije a tuturor lucrurilor bisericeşti şi 
acele să le ocârmuiască, fiindu-i Dumnezeu cercetător, nici are 
voie a înstrăină ceva din ele, sau a da rudelor»; II. canonul 12 

al sin. ecum. VII, prin care se prescrie: «ca averea privată a 
episcopului să se deosebească de cea a episcopiei, şi a altor 
biserici şi mănăstiri, ca la moartea sa să poată lăsă cui va voi 
din averea sa privată». 

Ce se ţine de măsuri canonice speciale, care tractează des- 
pre obiectul nostru, producem aci tâlcul canonului 12 al sinodului 

ecumenic VII din Pidalion, unde cetim următoarele: «nici episco- 
pul, nici egumenul w'are voie de a vinde ceva din ţarinile mănă- 
stirei, şi dacă ar face din contră, aceea să fie fără tărie. lar 

dacă sar dovedi, că cutare țarină nu aduce mănăstirei folos, 

atunci aceea se poate vinde preotului sau plugarului, dar nu şi 
boierului, ca vânzarea să fie fără prepus de o parte iar de altă
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parte răscumpărarea țarinei vândute să fie posibilă, dacă mănă- 

stirea ar voi mai târziu să şi-o recâștige, ceeace o poate face cu 

mai mare înlesnire dela un preot:sau plugar, decât dela un boier». 

Il. Sânţii părinți îngrijindu-se mai departe pentru exacta obser- 

vare a canonului lor, rânduiesc mai departe în acelaş canon 12 

al sinodului ecumenic VII: «că dacă episcopul sau egumenul ar 

întrebuință vicleșug, și adecă ar face ca preotul sau plugarui 

țarina cumpărată dela mănăstire să o cedeze boierului, atunci 

“episcopul din episcopie, iar egumenul din mănăstire să se duduie 

și vânzarea să fie fără tărie şi țarina are a. se da îndărăt episco- 

piei sau mănăstirei». — Pentru ocolirea oricărui abuz, ce sar 

puteă comite prin episcop sau egumen la vânzarea vre-unei ţarini 

mănăstireşti din cauză, căci aceea ni este mănăstirei de nici un folos, 

se cere, precum se înţelege de sine, ca 1. egumenul şi economul să 

propună un asemenea obiect sinodului mănăstiresc spre discutare și 

darea de părere; 2. ca egumenul să aştearnă episcopului spre deci- 

dere finală lucrarea protocolară a sinodului mănăstiresc; și 3. ca 

episcopul astfel de obiect să-l tracteze în consistorul eparhial 

având privire şi la opiniunea publică, căci altcum nici episcopul 

nici egumenul nu va puteă scăpă de imputări grele publice. 

Ș. 254. La mănăstire trebue să fie econom. 

Dintre cele mai multe canoane, care demândă, ca economia 

averilor bisericeşti să nu fie fără mărturii, documentăm asertul 

nostru cu canonul 11 al sinodului ecumenic VII, în care cetim: 

«că precum trebue să fie econom la toate bisericele, aşa trebue să 

fie econom şi la mănăstire ; şi dacă aceasta egumenul o-ar negligă, 

atunci episcopul este dator a pune la mănăstire econom». 

Numărul economilor la mănăstire are a se prefige amăsurat 

mărimei şi extensiunei economiei mănăstirești, așa încât la mănă- 

stiri cu economie mare și extinsă se pune câte un econom pentru 

“fiecare ram de economie, spre exemplu: un econom se pune 

peste veniturile, cheltuielile şi economia internă a mănăstirei; 

altul peste holde şi livezi, al treilea peste păduri, al patrulea 

peste vite, căci unde acestea despărţiri în ramuri economice nu 

se păzesc, şi numai un econom este, acolo economul vrând-ne- 

vrând, nu poate împlini datorința sa nici ca econom, nici ca iero- 

monah ;-nu ca econom, căci un om nu ajunge de a satisface tu-
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turor ramurilor unei economii mari şi extinse; nu ca ieromonah, 

căci economia materială a mănăstirii îl împedecă pe el în împli- 
nirea datorințelor sale bisericeşti, dela care nici episcopul, cu atât 
mai puţin egumenul nu-l poate dispensă, așijderea economia cea 
mare îi răpește tot timpul care el ca călugăr este dator a-l în- 
trebuință atât pentru meditații evlavioase, cât şi pentru cultura sa 
intelectuală în cetirea şi studiarea bibliei, a scrierilor sânţilor 
părinți, şi altor studii teologice, istorice şi religioase-morale.. 

Deci ca ieromonahul însărcinat cu ducerea economiei mă- 
năstirești să poată implini chemarea sa principală, a preoţiei sale, 
şi ca din vina ducerii economiei mănăstirești să nu se degra- 

deze la starea unui econom mirean, nici să i-se dee ocaziunea 
de a se subtrage ordinei bune călugărești, ceeace sânții părinți 
cu bunăseamă mau intenţionat, când au rânduit: că mănăstirea 

să aibă economul său,— este de lipsă, ca la mănăstiri cu eco- 
nomia mare şi extinsă să îie mai mulți economi. Şi fiindcă iero- 
monahii sunt şi cărturari, şi îndatorați să poarte în mănăstire 
pe rând toate serviciurile atât oneroase, cât şi onorifice: pentru 

aceea economul nu se poate alege pe vieaţă, ci trebue dintre 
ieromonahi pe rând să se aleagă economul pe doi sau cel mult 
pe trei ani; precum şi împărțirea celoralalte serviciuri mănăstirești 

au de a se face între călugări în fiecare an, căci numai egumenul 
sau arhimandritul se alege şi se constitue pe vieaţă. 

$. 255. Despre controla averii mănăstirești. 

Fiindcă averile mănăstirești sunt averi publico-bisericești și - 
proprietăţi religionare, destinate spre scopuri bisericeşti şi filan- 

tropice; pentru aceea urmează, că ele sunt supuse unor contro- 

lări, care stau în legătură strânsă cu organismul publico-bisericesc. 
“Controla şi priveghiarea nemijlocită a averii mănăstirești 

o duce egumenul cu sinodul mănăstiresc, ca adecă aceea să se 
susțină în integritatea ei, iar despre venituri şi cheltuieli să se 
ducă raţiociniu exact şi documentat. Egumenul şi sinodul mă- 
năstiresc sunt răspunzători pentru integritatea averii mănăsti- 
reşti, căci canonul 12 al sinodului ecumenic VII a hotărit pe- 
deapsa exilării din mănăstire pentru defraudatori. | 

lar controla şi supraveghiarea mijlocită asupra averii mă- 
năstireşti se ține de episcopul „eparhial. Controla şi suprave-



219 

ghiarea aceasta episcopală se cuprinde întraceea î. ca egumenul 
şi sinodul mănăstiresc, să observe conștienţios statutele sinodului 
“eparhial, pe care acesta a găsit cu cale a le statori pentru ave- 
rile mănăstirei; 2. ca asemenea conștiențios să se observe şi 
ordinaţiunile episcopeşti referitoare la averea mănăstirească, de 
către egumenul şi sinodul mănăstiresc; 3. ca raţiociniul anual al 
mănăstirei împreună cu inventarul asupra lucrurilor mișcătoare 
şi nemişcătoare mănăstirești, să se aştearnă episcopului spre 

-cenzurare şi suprareviziune. 
Dreptul acesta al episcopului de a controlă şi supraveghiă 

peste averea mănăstirei, trage după sine pântru episcop şi o 

responsabilitate foarte mare, căci acelaş canon suscitat al sino- 

dului ecumenic VII. exilează din episcopie pe episcopul, care 
sau singur a- defraudat averea mănăstirească, sau cu vina lui 

sa făcut stricare averei mănăstirești. 

HI. Protopresbiteratele. - 

Ş. 256. Despre" protopresbiterate. 

Protopresbiteratele sunt acele elemente sociale în: orga- 

nismul bisericei, care înfăţişează cercurile. unei eparhii, şi cu- 
prind în sânul lor mai multe parohii. 

Protopresbiteratele de astăzi sau substituit în locul hore- 
piscopatelor, ce erau părţi întregitoare ale unei eparhii în timpii 
vechi; de aceea institutul protopresbiteratelor este din vechime, 
şi sa înființat spre acel scop, ca lucrurile bisericeşti să fie le- 

„gate între sine mai strâns sub o conducere şi priveghiere ca- 

nonică, și ca preoțimea și poporul credincios să aibă în apropiere 

o autoritate bisericească, la. care să poată năzui cu înlesnire în 

lipsele sale bisericeşti, și care să veghieze asupra purtării lor. 

- Protopresbiteratele se pot formă și teformă numai prin ho- 

“tărîrea sinodului eparhial, cu privire la împrejurările topografice 

ale singuraticelor. parohii. 71 Protopresbiteratele au numai atâta 

cerc de activitate, cât sinodul şi. episcopul eparhial le prescriu 

lor; prin urmare: ele nu pot funcționă independente, ci numai 
în urma autorizărei şi. a delegaţiunei, ce li s'a dat din partea 

sinoduluii și episcopului eparhial. 

1 Vezi Ş-fii 132—134.
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IV. Eparhiile. 

$. 257. Despre eparhii. 

Eparhiile sunt acele părți sociale în organismul bisericesc, 
care constau din mai multe protopresbiterate, și sunt părţi con- 
stitutive ale unei metropolii. “ 

Eparhiile nu pot face în lucruri mai însemnate bisericeşti 
nimic fără sinodul metropoliei lor, ci ele conduc, administrează 
și regulează lucrurile bisericești după canoane în protopresbi- 
teratele lor, şi prin aceste în parohiile şi mănăstirile de sub 
dânsele. 7? 

Eparhiile au să rămână nevătămate în extensiunea lor, 
precum Sau constituit din vechime, prin urmare parohiile nu se 
pot bântui şi scoate din eparhia, de care totdeauna sa ținut. 
lar dacă în răstimp de 30 de ani vre-o eparhie ar reclamă una 
sau mai multe parohii din eparhia învecinată, alegând nedrep- 
tăţirea, ce i sar fi făcut, atunci diferența are a se tractă şi de- 
cide în sinodul episcopilor din metropolie.7s 

Eparhii nouă se pot înfiinţă numai prin hotărîrea sinodului 
metropolitan constătător din reprezentanţii clerului şi ai popo- 
rului credincios din toate eparhiile, care se ţin de metropolie. 

Motive pentru înființarea vre-unei eparhii nouă pot fi |. 
îndepărtarea mare a mai multor parohii dela scaunul episcopesc. 

II. înmulţirea mare a poporului credincios. Așa zelosul episcop 
Augustin din Iponia, văzând, că eparhia lui este foarte extinsă, 
şi că multe parohii sunt în mare îndepărtare deia scaunul epi- 
scopesc, sa învoit cu sinodul provincial, ca încă o eparhie să 
se înființeze din eparhia Iponiei, ceeace sa şi făcut, şi s'a făcut 
a doua eparhie la Fussala. — Mai departe văzând metropolitul 
Numidiei, că prin reîntoarcerea unui număr mare dintre donatisti 
prea mult s'a înmulțit numărul eparhioţilor săi, a cerut, ca din 
eparhia lui să se înființeze încă una nouă, ceeace a şi urmat 
şi de episcop pentru eparhia nouă sa aşezat oarecare Antoniu, 
aşijderea prin sinodul provincial — Can. 17, IV — și Bingham 
Tom. |. pag. 177. 

"3 Can. 34 apost, — “3 Can. 17, 1V, — Bingham Tom. 1, 177.
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V. Metropoliile. 
Ş. 258. Despre metropolii. 

Metropoliile sunt acele părți sociale în Organismul biseri- 

cesc, care constau din mai multe eparhii de una şi aceeaș na- 

ționalitate a creştinilor, preoţilor şi episcopilor după canonul 34 

apostolesc, care prescrie: «ca episcopii unei naţiuni să cunoască 

pe cel dintâi între dânşii, adecă pe metropolitul lor». 

Hotarele metropoliilor au a se susțineă după vechiul obi- 

ceiu,7+ nici poate una metropolie, să-şi însuşească şi eşi altă 

metropolie învecinată, care din vechime a existat; reducerea şi 

contopirea unei metropolii în altă metropolie, ca din două să se 

facă una, nu se iartă nici atunci, când amândouă metropoliile 

ar fi întrun stat.75 lar când o metropolie devine sub goană, și 

se lipseşte de arhierei şi ierei, atunci metropolia cea mai dea- 

proape este datoare a prestă unei asemenea metropolii toată 

putincioasa mângăiere și îngrijire, şi a stărui, dupăce goana a 

încetat, ca acea metropolie să-și capete starea sa de mai îna- 

inte canonică. 7 Mai departe legiuește canonul:77 «că o metro- 

polie nu se poate tăiă în două prin stat la rugarea unui sau 

altui episcop, căci unul ca acesta episcop, de va apucă a face 

aşa ceva, va cădeă din treaptă». 

Metropoliile sunt între sine coordinate, și independente 

una de alta, încă şi atunci, când două, sau mai multe ar fi în- 

tr”un stat civil. _ 

Metropoliile se pot înființă din trei motive, şi adecă din 

motivul naţional, din motivul politic, când adecă o metropolie 

devine în două provincii civile, şi din motivul prea marei ex- 

tensiuni; cel diritâi motiv este efluxul canonului 34 apostolesc 

care prescrie: «că episcopii unei naţiuni să aibă pe metropolitui 

lor»; de unde urmează, că fiind doctrina bisericei noastre orto- 

doxe, că limba creştinilor respectivi are a se întrebuinţă în toate 

serviciurile şi adminisiraţiunile bisericești, preoții şi episcopii 

dimpreună cu metropolitul trebue să fie din aceeaș naţionalitate 

cu credinciosul popor — 8. 35 sub punct. |, —; iar al doilea 

motiv este efluxul can. 17 al sinodului ecumenic IV, şi al can. 
  

4 Canon, 6, |. — Canon. 2, II. — Canon. 17, IV. — Canon. 25, VI. — 

35 Canon. 8, Il. — ' Can. 6, |. — ?1 Can. 12, IV. 

,
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'38 al sinodului ecumenic VI, cari rânduesc: «că, dacă formele 
lucrurilor politice se înoiesc, să se acomodeze după. acele şi 

“ rânduiala parohiilor bisericești». Pe baza acestor canoane şi 
Basiliu cel mare văzând, că Capadodiă, ce eră metropolia lui, 

se împarte prin stăpânirea politică în două: provincii, a lăsat, ca 
din partea aceea a metropoliei capadociene, care a devenit în 
a doua provincie politică a Capadociei, să se facă o nouă me- 
tropolie,- şi fiindcă orașul cel de căpetenie în această a doua 
provincie a Capadociei a fost Thiana, unde şi mai înainte a 
fost scaun episcopesc, care pe atunci l-a ocupat episcopul An- 
tim, pentru aceea și scaunul metropoliei celei înființate din acest 
motiv, a fost designat în Thiana, și episcopul locului Antim-a 
fost cel dintâi metropolit al Thianei. Din această cauză apoi sa 
arondat amândouă aceste metropolii după hotarele jurisdicţiu- 
nilor politice, şi s'a creat și Câteva nouă eparhii după cum si- 
nodul provincial a aflat mai bine. Grigoriu Nasianseanul cu laude 
mari înalță pe Basiliu cel mare pentru această fapă a lui, şi 
zice, că numai Basiliu eră vrednic să efeptue astfel de faptă 
măreaţă și admirabilă.*s Al treilea motiv pentru înfiinţarea unei 
nouă metropolii este prea marea extensiune a unei metropolii, 
şi este bazat pe canonul 23 cartagen, unde din metropolia Nu- 
midiei sa făcut două, adecă a Numidiei și a Mauritaniei, din 
cauza prea marei extensiuni a metropoliei din Nuridia. 

VI. Patriarhatele. 

$. 259. Despre patriarhate. 

Patriarhatele sunt acele părţi sociale în organismul bisericei, 
care “constau din mai multe metropolii; Patriarhatele sunt cele 
mai extinse părţi sociale bisericeşti, căci întreaga biserieă ecu- 
menică răsăriteană, după urmata desbinare a bisericei răsăritene 

- şi apusene, numără numai patru patriarhate, în -care toate cele- 
lalte părți sociale mai mici şi mai mari se cuprind, şi au punctul 
lor de culminaţiune. e ” : 

Patriarhatele, ca şi celelalte părţi sociale bisericeşti, sunt in- 
dependente unul de altul, prin urmare coordinate şi egal îndrep- 
tăţite. Deosebirea, ce există între ele, este ordinea scaunelor lor, 

„18 Bingham I. Tom. pag. 179. 

= , ?
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va 'să zică a şederei lor în sinod, că așa, după canoane scaunul 

dintâi compete patriarhatului din Constantinopol, al doilea celui 
din Alexandria, al treilea celui din Antiohia și al patrulea celui 
din lerusalim. Până când patriarhatul Romei eră una cu cele- 
lalte patriarhate, locul dintâi îi competă celui din Roma și apoi 
urmau celelalte scaune după ordinea de mai sus.7? 

Numărul patriarhatelor nu se poate înmulţi 'cu validitate, 
afară de hotărîrea. unui sinod ecumenic; prin urmare ori câte au 

„existat şi există încă şi astăzi, afară de cele patru, sunt antica- 
nonice şi nerecunoscute din partea bisericei ecumenice.s 

Tăierea IV. 

Despre persoanele beneficiate bisericeşti. 

Ş. 260. Persoanele bisericești erau beneficiate dela început. 

Persoanele bisericești erau beneiiciate dela începutul bise- 
ricei şi al tagmei preoțești. Însuş Mântuitorul a pus începutul 
tagmei preoțești în biserica sa prin apostolii şi învățăceii săi, şi 

prin aceea au pus și beneficiilor început, ce se cuvin servito- 
rilor bisericești. El trimițând spre lăţirea cuvântului lui pe învă- 
țăcei, le-a zis lor: <întru aceiaş casă petreceţi, mâncând și bând, 
unde va fi fiul păcei» — Luca X. —; și iarăș: «vrednic este 
lucrătorul de plata sa» — Luca X. — Iar din faptele apostolilor 
ne convingem, cum cristianii vindeau casele şi moșiile lor, și 
banii de acolo câştigaţi îi predau apostolilor spre traiul lor şi 

spre împărțirea milosteniei între văduve şi săraci» — Fapt. apost. 
IV, 35. — După aceea precum arată canoanele apostolești III 
și IV, cristianii având atragere cătră prinoasele dela slujbele dum- 

nezeeşti și inimă miloasă cătră dăruirea episcopilor, presbiterilor, 
diaconilor şi celorlalţi servitori bisericeşti pentru slujbele lor, 
aduceau la biserică afară de pâne, vin și unt de lemn, încă și 
alte roade, precum: miere, lapte, legumi, pasări și alte animale, 

precum au avut ei obiceiu să ducă la biserică prinoase fiind 
încă evrei, sau păgâni, şi aşa dintre darurile creştinilor numai 

pânea, vinul şi untul de lemn se întrebuințau la slujbele dum- 

1 Can. 6, 7, |. — Can. 3, 1. — Can. 28, IV. — Can. 36, VI. — şi 

S-fii 138, 139 și 143. — 8 Vezi tot aceste canoane. — Ş-ul 140.
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nezeeşti, iar celelalte se împărțeau între episcop, presbiteri, dia- 
coni şi ceialalți servitori bisericeşti; de unde urmează invederat, 
că în timpii dintâi ai bisericei lui Christos clerul trăiă din pri- 
noasele creștinilor. 

Ş. 261. Clerul aveă parte din pârga rodurilor ce creștinii aduceau. 

Canoanele apostoleşti 3 şi 4, şi sinodale — VI, 28, — din 

Cartagena 44 — rânduiesc: că în altar nu este iertat a aduce 
alt prinos afară de pâne, vin mestecat cu apă, unt de leran la 
candelă și tămâie, apoi şi struguri spre binecuvântare, iar pârga 
de alte roduri are a se duce la casa episcopului şi de acolo se 
împărțea între clerul întreg. Afară de aceste canoane, Încă şi 
scriitorii bisericeşti, precum Origen! și lrineu2 atestează, că 
pârga de roduri, ce aduceau creștinii cei vechi, eră un izvor de 
subsistenţă a clerului. Mai departe deşi clerul învăţă pe creștini, 
ca să aducă la biserică astfel de prinoase, care se ţin excluziv 
în testamentul nou de slujba dumnezeească, aducându-i aminte 
şi cuvintele psalmistului, carele 'afirmă: «că jertia plăcută lui 
Dumnezeu este duhul umilit, şi că inima înfrântă şi smerită 
Dumnezeu nu 0 va urgisi» — Ps. L. 19, 19. — totuş ei din bună 
voie aduceau afară de cele pentru altar încă şi pârgă din alte 
roduri, însă nu cu scop de ale jertii lui Dumnezeu, ci cu scop 
de a contribui după putinţă la traiul clerului lor. Fiindcă însă 
se întâmplau abuzuri în privinţa Pârgilor, pentru aceea aflăm și 
urme de îndreptarea lor, aşa spre exemplu canonul al 7-lea al 
sinodului din Gangra regulează treaba pârgilor, în care cetim: 
«că, dacă cineva prinoasele aduse bisericei le va primi fără so- 

„otinţa episcopului, sau a aceluia, căruia i-sa încredinţat îngri- jirea despre ele, să fie anatema». Tot acelaş sinod din Gangra 
poruncește: «ca, dacă cineva dă, sau primeşte roduri aduse fără 
episcopul, sau fără acela, carele este pus spre economia binefa- 

. cerei, să fie anatema». Din aceste canoane se poate încheiă, că: 
prinoasele de pârgă erau multe, şi că din cauza aceasta arce 

şi din aceea, ca prinoasele să nu se întrebuinţeze inde ert Şi cu ele să nu se facă abuzuri, sau pus economi teza ub supraveghiarea şi controla epi o» Carl steteau $ | episcopului, și după buna chibzu- 
1 Origines contra Celsui Libr. VII pac PRI : 
2 Jrinaeus Libr. IV. Cap. 32. pag. 400. Edit. Cantabrig.
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ială a dânsului primeau în îngrijirea. lor acelea, și le împărțeau 
preoţilor. 

$. 2602. Ce subsistenţă avea clerul pe timpul goanelor. 

Fiindcă pe timpul goanelor eră cu anevoie, ca să se țină 
slujbe dumnezeeşti, şi cristianii să iee parte la acelea, și să 
aducă prinoasele lor, din care preoțimea să fie putut aveă cele 
de lipsă pentru traiul său: pentru aceea poporul credincios făceă 
de bună voie oferte hebdomadale și menstruale, dintre care 
cele hebdomadale se reduceau la cele necesare, pentru slujbele 
bisericeşti, iar cele menstruale, care cu deosebire se făceau în 
bani, întrau în vistieria bisericei,? şi dintrânsele se cheltuiă spre 
intertențiunea preoţimei.* Acest mod de proviziune pentru sub- 
sistenţa preoțimei sa susținut încă și în veacul al treilea, şi se 
făceă extradarea lef6i preoțești în fiecare. lună, şi după mărtu- 
risirea lui Ciprian, toți preoţii aveau leafă deopotrivă, precum 
şi servitorii bisericești asemenea aveau leafă egală. Încă au mai 
fost izvor de subsistență preoțească și veniturile din moșiile bi- 
sericeşti, care le dăruiau creştinii spre acest scop. Veniturile din | 
moşiile bisericilor au fost neînsemnate, căci gonacii adeseori le 
răpeau acelea. S'a mai întâmplat în părțile apusului, că moșiile 
dăruite pe seama bisericilor se vindeau din cauza goanelor, și 
din frică ca gonacii să nu le confişte, și atunci banii căpătați 
se împărțeau în trei părţi, o parte se lăsă pe seama bisericei, 

.a doua o luă episcopul, iar a treia clerul.s La răsărit nu ştim 
nici un caz, că bunurile nemişcătoare bisericeşti sar fi vândut 
din cauza goanelor, și sar îi împărţit; de unde urmează, că la 
răsărit clerul sa ţinut strâns de canoanele apostolești — 38 şi 
4l, — care opresc înstrăinarea averei bisericeşti; dar ne întă- 
reşte pe noi în asertul nostru și decretul împăratului - Maximin, 
carele deși a ridicat goane asupra creștinilor la începutul dom- 

niei sale, totuş apoi au dat cristianilor voie nu numai a reînoi 
bisericile lor, dar încă a sancţionat și aceea, ca, dacă sar află 
în mânile fiscului, sau în posesiunea vre-unui Oraş, sau să se - 

fi vândut, sau cuiva” dăruit case sau alte lucruri, care să se fi 

3 Ciprian despre milostenie. — 4 Tertulian Cap XXXIX. — * Ciprian 
epistola 66. — * Bingham Tom. Îl pag. 265; 

15
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ținut de dreptul cristianilor, — acele toate să se dee îndărăt cri- 
stianilor în stăpânire». lar că în acest decret al lui Maximin se 

înțelege nu numai restituirea averilor singuraticilor creștini, ci şi a 
averilor particularelor biserici, se dovedeşte prin decretul împăra- 
tului Constantin din anul 313, prin care se demândă într'altele: «Fi- 
indcă se vede, că cristianii nu numai acele locuri, unde se adunau, 
ci şi altele le stăpâneau, care nu se reduc la dreptul lor singuratic, 
ci la dreptul de corporațiune a lor: pentru aceea demândăm, 
ca acelea să li se restitue ior, adecă fiecărei corporaţiuni şi b- 
sericei lor fără îndoială toate, câte au fost ale lor.” 

$. 263. Clerul avea subvențiune dela stat în timpii celor dintâi 
împărați creştini. 

Când împăratul Constantin cel mare a primit creștinismul 
și împărăția lui eră în trancuilitate, şi cristianii puteau să trăiască 
după convingerile lor evlavioase: atunci milosteniile şi prin ele 
şi veniturile bisericilor sau înmulţit prea mult, prin urmare şi 

izvorul veniturilor pentru subsistenţa clerului s'a îmbunătăţit. 
Impulsul cel mai mare cătră milostenii a dat creştinilor. decretul 
împăratului Constantin, carele rânduise: că orișicărui îi este 
iertat a dărui bisericilor şi venerabilelor sinoade averi după 
placul său. Văzând așadară cristianii libertatea conştiinţei prin 
cuvântul împărătesc asigurată, începură să dăruească bisericilor 

bunuri mișcătoare și nemişcătoare, de unde apoi se melioră 
prea mult subsistența clerului. Însuş împăratul Constantin făceă 
bisericilor dăruiri mari din propria sa avere şi din veniturile sta- 
tului. Întraltele a asignat el din vistieria statului pe seama epi- 
scopului Cecilian din Cartagena trei mii de folii — rgrexeriuss. 
police» ? — ca să le împartă clerului din Africa, Numidia şi 
Mauritania, adaugându-i, că, dacă suma. aceasta: de bani nar 
ajunge spre acoperirea lipselor acelui cler, să ceară dela. Hera- 
clida procurator al moşiilor sale. încă atâta, cât va află el de 
trebuință». Tot. împăratul Constantin_a rânduit, ca să se dee 
clericilor, văduvelor şi fetelor, care vreau să petreacă în virgi- 
nitate, bucate din magazinul statului. 10 
    

- 1 Eusebiu Istor. Cart. X..Cap. 5, —8 Eusebiu Istor. Cartea n, Cap 
37 şi 39. —- * Euseb. Istor. Cartea X, Cap 6, un soiu de bani; folis la noi 
îace 10 bănuţi. Trei mii de folii face treizeci de mii de. bănuţi. — *0 Teo- 
doret cartea |, Cap 11. — Sosomen cartea V. Cap 5.
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Astiel de bunătăţi pentru subsistința preoțimei au făcut și 
ceialalți împărați creștini până la lulian împărat, care a oprit a 
se da clerului bucate din magazinul statului, iar lovian împă- 
ratul a iertat a treia parte din bucatele statului, „ce clerul a 

“avut înainte de lulian. În acest înțeles împăratul Marcian a 
statornieit prin lege subvenţiunea statului pe seama subsistinței 
clerului, care lege sa primit de către lustinian în condica le- 
gilor. i! o 

Ş. 264. Clerul ma încetat să fie beneficiat până şi în zilele 
Noastre. 

Tema acestui Ş-f dă anză la multe şi departe mergătoare 
expoziţiuni; însă noi cunoscând problema unui op canonic, 
vom tractă aci pe scurt numai despre aceea, ce se referă la 
dreptul clerului beneficiat; și așa zicem: că clerul după natura 
chiemărei şi a poziţiunei sale nu numai n'a încetat să fie be- 
neficiat din partea poporului credincios, ci s'a susținut ca atare 
până și în zilele noastre, deşi în felurite chipuri, precum adecă 
a fost, și este pozițiunea politică a creştinilor noştri, şi dispo- 
zițiunea regimului statului, căci este cunoscut, că unele regime 
erau şi sunt liberale, şi pentru aceea drepte, iar altele absolu- 

tistice față cu acele prestațiuni, care poporul credincios vrea și 
voieşte să le dee clerului său; apoi avem şi astfel de exemple, 
care arată, că creştinii noștri erau siliţi din partea unui sau altui 
regiin politic, să dee preoţimei de religie străină zeciuială din 
toate sămănăturile lor, rămânându-le lor deâbea doi-trei îileri 
pe seama clerului lor; din contră nu ştim şi nu cunoaştem nici 

un regim, fie acela şi de religia noastră, care să fi fost înda- 

torat pe creştinii de altă religie, ca să dee cierului nostru ze- 
ciuială sau orice alte prestaţiuni. _ 

Clerul nostru îşi are beneficiul său dela creştinii noştri, 
cari bucuros aduc și astăzi prinoase la biserică, răsplătesc cle-. 
rului serviciurile, care li le face în şi afară de biserică, ba încă 

mulți fac şi astăzi bisericilor danii, de unde și clerul capătă 
partea sa. El se mai bucură ici-colea şi de ajutorul statului, 
precum spre exemplu în Ardeal din îndurarea majestăței sale 

11 Cod. lustinian Libr. 1, Titul. UI, de Sacrosantis Ecclesiis lex Xll-a, 

i | 15%.
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cesaro-regești apostolice Francisc Iosif |, iar în Serbia îşi trage 
leafa din vistieria statului. *2 

Ş. 265. Clerul bisericei noastre ecumenice n'a stăruit nicicând 
pentru întroducerea zeciuelei dela sămănăturile creștinilor pentru 

Ssubsistința sa. 

Este cunoscut, că Moise a introdus în testamentul vechiu 
zeciueala pe seama preoților și leviţilor, poruncind israiltenilor, 
ca să dee pârga grâului, a vinului şi a untuluidelemn, a mierei, 
şi din toată roada țarinei, ca preoţii şi leviţii să aibă de unde 
trăi, şi fiii lui Israil au adus zeciuiala între mulţime — Ul Paralip. 
XXĂL, 4, 5. | 
__ Însă de vom consultă testamentul nou, vom află, că acolo 
nu se poruncește, ca creştinii să dee clerului lor zeciuială, ci 
vedem pe Christos învățând: [. că închinătorii cei adevăraţi se 

vor închină Tatălui cu duhul şi cu adevărul, căci duh este Dum- 
nezeu, și cine se închină lui, se cade, ca să i-se închine cu 
duhul şi cu adevărul — loan IV. 23, 24; — II. că așa să fie 
tugăciunea noastră: Tatăl nostru carele eşti în ceruri ş. c. a. — 
HI. că dragostea şi milostenia sunt cele mai mari două virtuţi 

creştinești; — IV. că nimeni neîmpăcat cu deaproapele său să 
nu aducă la altar darul său — Mateiu V. 23; — V. că împăra- 
tului să se dee celece sunt ale împăratului, şi lui Dumnezeti cele 
ce sunt: ale lui Dumnezeu — Mateiu XXII, 17; — VI. că tri- 
mițând Christos în lume pe apostoli spre propoveduirea cuvân- 
tului dumnezeesc, le-a zis lor: «să nu aveți aur, nici argint, 
nici aramă la brânele voastre, nici traistă pe cale, nici două 

12 Ac trebue să observăm încă, că clerul nostru de astăzi ar trebui 

să se bucure de o subsistinţă mulțămitoare, când daniile şi prinoasele evla- 

vioșilor creștini de atâtea sute de ani s'ar fi administrat conform canoanelor 
bisericeşti, şi de nu s'ar fi denegat creştinilor conducerea şi administrarea 
bunurilor: lor parohiale și eparhiale, în înţelesul constituțiunei bisericești. 
Cine poartă vina la toate acestea, va şti ftecare bărbat cult și cunoscător 

"cu împrejurările interne și externe, dela care a atârnat și atârnă şi astăzi 
clerul în privința subsistinței sale. Noi în fine atâta zicem: că dacă clerul 
şi poporul de astăzi dorește, ca să aibă ordinea bună în treaba subsistinței 
clerului său, atunci trebue să observe canoanele, și să delăture orişice pe- 
dici, care le stau în contră, ca de prescrisele canonice să nu se poată îo- 
losi în administrarea averilor sale bisericeşti.
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haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul 

de hrana sa». — Mateiu X, 8, 10. 

De vom consultă mai departe testamentul nou, aflăm, cum 

apostolul Pavel în trimiterea sa către evrei cap, VII face ase- 

mănare între preoţia lui Christos şi a lui Melhisedec, şi amin- 

teşte despre zeciueala, ceeace poporul israiltean o dedeă preo- 

țimei lui Melhisedec după legea lui Moise, însă nu zice că şi 

Christos ar fi susținut pentru preoțimea sa zeciuiala; deci zice 

apostolul cătră evrei: «cei din fii lui Levi, cari iau preoţia, po- 

runcă au să iee zeciuiala dela popor după lege, adecă dela îraţii 

săi, ..... deci de ar îi fost plinirea prin preoţia leviţilor..... ce 

încă mai trebue, ca după rânduiala lui Melhisedec să se ridice 

alt preot (Christos), dar nu după rânduiala lui Aaron; ..... deci 

dacă sa mutat preoția trebuiă să se facă şi mutarea legii> — 

Evrei VII. 15—28. — Din acest citat se vede lămurit, că apo- 

stolul pomeneşte despre zeciuiala, ce poporul israiltean după 

porunca lui Moise o da îiilor leviţilor, cari se preoțeau după 

rânduiala lui Aaron, însă nu zice că Christos ar fi aprobat această 

poruncă a lui Moise, și ar fi rânduit şi pentru creștini, ca şi ei 

după exemplul israiltenilor, să dee preoțimei din legea nouă 

zeciuiala. 

Acelaş apostol scriind Romanilor XIII. 7, despre împlinirea 

datorinţelor, învaţă: «Daţi tuturor celece sunteţi datori, celui cu 

dajdea dajde, celui cu vama vamă, celui cu frica îrică, şi celui 

cu cinstea cinste». Apostolul însă nu învaţă pe romani, ca să dee 

preoțimei zeciuială. Cumcă apostolul acesta mare nu din zeciu- 

iala creştinilor, ci din contribuirea lor de bună voie trăiă, adeve- 

rează el însuș în trimiterea sa cătră Filipiseni IV. 10, 16, 17. — 

scriindu-le: Mult mam îmbucurat întru Domnul, căci iată vaţi 

încit a purtă grije de mine, deşi voi totdeauna a-ţi avut grije 

de mine, despre care deși a-ţi fost sârguitori, dar prilej n'aţi 

avut; căci şi în Tesalonic odată şi de două ori mi-aţi trimis cele 

de lipsă, ..... nu că doară caut darea, ci rodul cel prisositor 

spre îolosul vostru». — Lăudatul apostol Pavel înțelegând, că 

unii dintre Corinteni răbştesc asupra lui, căci primise dela unii 

daruri de milostenie, se văietă în trimiterea sa | cătră Corinteni 

cap IX zicându-le: «Au doară nu sunt apostol? au nu sunt slo- 

bod? au nu pe Domnul nostru lisus Christos l-am văzut? au nu
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lucrul meu voi sunteţi în Domnul? De nu sunt apostol altora, 
iar vouă cu adevărat sunt, că pecetea apostoliei mele voi sun- 
teţi în Domnul. Răspunsul meu cătră ceice mă întreabă pe mine, 
acesta este: au doară nu avem putere a mâncă și a bea?.... 
cine slujeşte în oaste vreodată cu leafa sa? sau cine sădeşte vie, 
şi din roada -ei nu mănâncă? sau cine paşte turma, şi din lap- 
tele turmei nu mănâncă? au doară după om grăiesc acestea? 
că în legea lui Moise este scris: să nu legi gura boului, celce 
trieră; au doară de boi este lui Dumnezeu grije 2... . dacă am 
Sămănat noi vouă cele duhovniceşti, au mare lucru este, de 
vom seceră noi cele trupeşti ale voastre? dacă se împărtăşesc 
alții de puterea voastră, pentruce nu mai bine noi; însă .noi 
aceasta nu o facem după puterea aceea, ci toate le răbdăm, ca 
să nu dăm vre-o zăticnire evangheliei lui Christos; au nu știți 
că ceice lucrează cele sânte, din biserică mănâncă, şi că ceice 
slujesc altarului cu altarul. se împărtășesc? aşa și Domnul a 
rânduit, ca ceice propovăduese evanghelia, din evanghelie să 
se hrănească». 13. 

$. 206. Continuare, 
Din cele expuse până aci se vede, că nici Christos, nici 

apostolii mau introdus în legea nouă zeciuială pe seama subsis- 
tinţei clerului. Și dacă vom cercetă cele întâmplate în veacul al 
doilea şi al treilea în privinţa aceasta, atunci vom află, că nici atunci nu Sa introdus zeciuiala pe seama clerului, căci, precum 
am amintit în Ş-tul 262, pe timpul goanelor erau introduse pri- noasele hebdomadale şi menstruale, ce erau menite pentru slujba dumnezeească și subsistința clerului: Aci nu putem trece cu îă- cerea nici adevărul acela, că se cetește în anticuităţile bisericești, că sântul Augustin, care trăise pe la finea secolului IV, sar fi plâns, că creștinii cei vechi mai bine ar fi dat zeciuiala decât cei de pe timpul lui; adevăr este şi aceea, că unii arhierei Și preoți se nevoiau a introduce în seculul II. şi [II. zeciuiala bi- sericească, însă nau sporit, căci învățăturile apostolești au prins prea mari rădăcini în creştini, şi se opuneau. zeciuielelor, 14 Clerul ortodox, precum se vede din toate, având de regulă pentru subsistința sa învățăturile lui Christos și ale apostolilor, 

:% Bingham pag. 284, Tom. |], — 

  

1 Bingham Tom. 1. pag. 287 și urin.
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precum şi praxa de trei sute de ani, ma petiționat nici la îm- 

păraţii dintâi cristiani, ca pe baza legii lui Moise să îndatoreze 

pe creştini la darea de zeciuială pe seama clerului, dar nu aflăm 

nici în canoanele ecumenice sau locale vre-o urmă, că părinții 

unui sau altui sinod ar îi avut intenţiune de a întroduce zeciu- 

ială clericală; nu aflăm nici la scriitorii bisericei -noastre vre-o, 

amintire despre un ce asemenea; şi așa putem afirmă, că clerul 

nostru a dovedit prin aceasta a sa purtare, că nu va să întro- 

ducă în biserica lui Christos nici atunci absolutism, când ar fi 

putut aveă prospect, că în aceea va îi sprijinit şi susţinut din 

partea regimului civil creștinesc. Ce convicţiune a avut poporul 

creştinesc încă şi în veacul'al V-lea despre zeciuiala preoțească, 

când a trăit sântul loan gură de aur, se vede din a IV-a ho- 

milie a acestui mare dascăl, unde zice: Quid iili (Judaei) non 

faciebant decimas? et rursus decimas praebebant orphanis, viduis, 

proselitis; sed mihi quidam de quopiam dicebat mirabundus, 

hic aut ille dat decimas. Quanto est hoc plenum probro et de- , 

decore, si quod apud ludaeos non habebatur în: admiratione, 

hoc apud cristianos factum est admirabile».:* 

lerarhia bisericei ortodoxe răsăritene ma căutat nici în 

timpii mâi de apoi, ca să întroducă zeciuiala clericală, şi aceasta 

afirmăm şi pentru timpii noștri, şi precum de demult, așa şi 

acum se acomodează împrejurărilor, ca sub cuvântul de subsi- 

stenţă a clerului să nu dee nici o zăticnire evangeliei lui Chri- 

stos, şi căci ştiu şi recunosc creştinii, că celce lucrează cele 

sânte, acela din biserică are să mânânce, şi că ceice slujesc al- 

tarului, cu altarul se împărtășesc; iar Christos a rânduit: ca ceice 

propoveduesc -evangelia, din evangelie să se hrănească. 

_ Tăierea V. 

Despre constituirea clerului beneficiat. 

$. 267. Întroducere. 

Aci trebue să premitem înainte de toate aceea, că Mântui- 

torul nostru lisus Christos, ca întemeietorul bisericei din legea 

15 Chrysost, Omil. IV în Efes. pagina 1058, Tom. V. pag. 896 edit. 

Francof. 1697.
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cea nouă nu ne-a dat în privinţa constituirii feţelor spre servi- 
ciul bisericei sale nici un canon. Și de vom consultă evangelia 
Mântuitorului despre constituirea apostolilor săi, vom află, că 
dânsul a văzut lângă marea Galileii pe Petru şi pe Andreiu 
aruncând mreaja în mare, căci erau pescari, şi le-a zis lor: Ve- 
niți după mine, şi ei îndată au lăsat mrejile şi au urmat după 
dânsul — Mateiu IV. 18—20. — Şi mergând de acolo Christos, 
a văzut pe alţi doi frați pe Iacob şi loan fiii lui Zevedeiu în 
luntre cu tatăl lor, diregându-şi mrejele, şi i-a chemat să urmeze 
lui și ei îndată au lăsat luntrea şi pe tatăl lor, și sau dus după 
el — Mateiu IV. 43. — Christos în asemenea chip a chemat şi 
pe ceialalți apostoli spre a urmă lui, și apoi i-a trimis pe ei în 

toată lumea să înveţe şi să boteze toate popoarele. Aceste lu- 
crări ale lui Christos sunt atâtea dovezi despre constituirea apo- 
stolilor, ce el însuș le-a săvârşit, dar nu sunt şi canoane, adecă 
regule pentru biserică, pentrucă Christos n'a zis apostolilor, că 
și ei astfel să pună pe următorii lor, şi că astfel să se pună 
pentru toți timpii servitorii cuvântului lui. - 

Însă când afirmăm, că Christos nu ne-a lăsat nici un canon 
despre constituirea clerului, atunci totodată afirmăm că ne-a 
Jăsat canon despre însușirile personale, care au de a se cere 
dela toţi aceia, cari vreau să între în cler; acest canon este cu- 
vântarea lui Christos de pe deal — Mateiu. V. — prin care în- 
vață pe apostoli şi poporul adunat, şi prin ei și pe noi despre 
cei fericiţi, şi îi numește «sarea pământului» — «lumina lumii» 
— Şi zicând: că nime nu pune sub obroc lumina aprinsă, ci în 
luminar, ca să lumineze tuturor din casă — îi provoacă pe toţi : 
ca așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând 
faptele voastre cele bune, să preamărească pe tatăl vostru cel 
din ceruri. Prin urmare dacă Christos nu ne-a dat nici un canon 
despre modul constituirei clerului, dar ne-a prescris în suscitata 
sa "cuvântare canon despre însușirile, ce se cer dela cler, și 
aceasta este deajuns, căci acest canon normează apoi și modul 
constituirei clerului pentru toți timpii, ca adecă la asemenea pri- 
lejuri să se constitue în cler aceia, cari sunt sarea pământului 
şi lumina lumei, va să zică: religioşi, morali, învăţaţi şi harnici 
de a învăţă şi edifică și pe alţii astfel, ca văzând faptele . lor 
cele bune, să preamărească pe Tatăl nostru din ceruri. Cum au
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aplicat apostolii acest canon al Mântuitorului la cazuri obveni- 

ente, se va arătă în S-ii următori. 

Ş. 268. Lucrarea apostolilor la deplinirea locului lui luda- 

_“Lmerarea apostolilor la deplinirea locului lui luda o aflăm 

descrisă în faptele lor — Cap |, — unde cetim: cum apostolii 

după înălțarea Domnului Sau întors la lerusalim, precum li-se 

- poruncise, că acolo să aștepte făgăduinţa Tatălui, până când se 

vor îmbrăcă cu putere de sus, şi cum ei acolo petrecând şi adu- 

nându-se dimpreună cu mulţime de popor ca la o sută și două- 

zeci, Petru apostolul sa sculat şi a cuvântat despre trebuința 

deplinirii locului lui Iuda, carele căzuse din numărul lor pentru 

vânzarea Domnului şi despre trebuința punerii altuia în locul 

lui, dintre acei- bărbaţi, cari se adunau la rugăciuni cu apostolii 

în toată vremea; şi au propus dintre acei bărbaţi pe doi, pe losii, 

celce se chiamă Varsava și pe Matia, şi apoi sau rugat lui 

Dumnezeu zicând: «Tu Doamne! celace ști inimile tuturor, arată 

dintre aceşti doi pe unul, pe carele ai ales a luă soartea slujbei 

acesteia, şi a apostoliei, din care a rătăcit luda, ca să meargă 

în locul lui». După aceea Petru a luat sorți şi soartea a căzut 

pe Matia, şi sa conumărat cu cei unsprezece apostoli». 

__ Din această lucrare a apostolitor şi a celor 120 credincioşi 

vedem şi ne învăţăm, cum au aplicat ei la deplinirea locului lui 

luda învăţătura Mântuitorului expusă în Ş.ul precedent, și tot- 

odată ne convingem prin aceea, că ei au aplicat acea învăţă- 

tură a Mântuitorului cu deplină ascultare și conştiențiozitate, căci 

vedem |. cum apostolul Petru atunci, când a făcut confraţilor 

săi și celor 120 credincioşi propunerea pentru deplinirea locului 

lui luda, a vrut să documenteze o năzuială, carea să-i povățu- 

iască pe ei toţi la o lucrare bună, ca văzându-o şi alţii, să prea- 

mărească pe Tatăl din cer; Il. cum acelaș apostol Petru propune 

consoților săi și celor 120 adunaţi, ca să aleagă dintre cei pre- 

zenţi credincioşi pe doi, cari totdeuna vin cu ei la rugăciune, 

şi cum el voiește, ca consoţul lor viitor să fie astfel de bărbat, 

încât să se poată spune despre el, că este sarea pământului și 

lumina lumei; III. cum Petru candidează adunării pe losif carele 

se chiamă Varsava şi pe Matia, recunoscând prin aceasta, că nu - 

el singur, ci apostolii şi credincioșii au dreptul la constituirea
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alegândului apostol; IV. cum Petru se roagă cătră Dumnezeu 

ştiutorul inimilor şi al celor ascunse ale oamenilor, căci recu- 

. moaște, că toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit vine de 

sus, vine dela Tatăl luminilor; şi V. cum Petru spre delăturarea 

oricărei parţialităţi propune adunărei, ca sorțirea să hotărească 

pe celce vrea Dumnezeu să urmeze în locul iui luda. 

Lucrarea aceasta” dintâi a apostolilor şi a celor 120 adu- 

naţi creştini din Terusalim la constituirea unui apostol în locul 

lui luda, este clasică și dătătoare de măsură pentru toți timpii 

în ierarhia bisericei lui Christos, căci aceea este bazată pe în- 

vățăturile principale ale Mântuitorului, şi căci pe deplin corăs- 

punde duhului dumnezeesc, de care trebue să se povăţuiască 

cristianismul în asemenea afaceri spre a merită a îi trupul lui 

Christos, o —_ 

Aci vine de a se însemnă, că după alegerea aceasta n'a 

urmat nici o punere de mână asupra lui Matia, prin care Sar 

fi sânţit ei de apostol, pentrucă lucrarea aceasta a apostolilor 

Sa întâmplat mai nainte de a veni asupra lor făgăduinţa Ta- 

tălui şi îmbrăcarea lor cu putere de sus, va să zică: mai nainte 

„de pogorirea Duhului sânt asupra lor. Alegerea lui Matia sa 

făcut numai decât după înălțarea lui Christos la cer, iar pogo-- 

rirea Duhului sânt după cincizeci de zile dela învierea lui Chri- 

stos. Fapt. Apost; Il. 1—A4. - | 

$. 269. Lucrarea apostolilor ia constituirea de apostoli a învă- 
făceilor Varnava și Pavel, - 

Dovadă autentică în privinţa aceasta ne dă capul IX și 
XIII din faptele apostolilor, unde -cetim: cum Savel suflând de în- 

- groziri şi ucideri asupra învăţăceilor Domnului, au cerut în Tarsu 

dela arhierei cărţi cătră sinagoguri din Damasc, ca pe oricâţi 

bărbaţi şi muieri va află pe drum, să-i lege şi să-i. ducă la leru- 
salim; cum Savel călătorind şi apropiindu-se de Damasc, a 

strălucit peste el fără de veste lumină din cer, de carea 
căzut pe pământ, şi a auzit voce zicându-i: Saule -Saule! ce 
mă goneşti? iar el a zis: cine ești Doamne? la care i-s'a răs- 
puns: Eu sunt Christos, pe carele tu goneşti; cu greu îţi este 
ție, a te opune boldului; și tremurând şi spăriat fiind a zis: 

Doamne! ce'vrei să fac? iar acela i-a zis: scoală-te și întră în
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“cetâte şi ţi-se va spune ţie ce să faci. După acestea sa dus 
Savel la Damasc, și eră trei zile nevăzând, şi nici a mâncat, 

nici a beut. Dar eră la Damasc-un învățăcel anume Anania, 

cătră care a zis Domnul în vedere: ca să caute în casa lui luda 

pe Savel anume Tarseanul, că face rugăciune, și că şi el a 

văzut în vedenie pe un bărbat anume Anania intrând şi pu- 

nând pe el mâna, ca să vadă. Anania sa îndoit a face după 

cele ce i-sa zis în vedenie, căci ştiă, că Savel acela este gona- 

ciul bisericei lui Christos; şi așa a doauaoară i-a spus lui Dom- 

nul zicând: mergi, că vas ales este mie acesta, ca să poarte 

numele meu înaintea neamurilor şi a împăraților, și a fiilor lui 

Israil. Anania a mers la Savel, şi punând mânile pe el, i-a zis: . 

Savele îrate! Domnul lisus, care s'a arătat ţie pe calea, unde 

veneai, ma trimis, ca să vezi, şi să te umpli de duhul sânt, și 

îndată a căzut de pe ochii lui ca nişte solzi, şi a văzut, şi sa 

botezat, şi luând mâncare sa întărit, şi a fost cu învăţăceii cei 

din Damasc câtevă zile, şi îndată a propoveduit în adunări 

pe: Christos, că acesta este fiul lui Dumnezeu. Și fiindcă ji- 

dovii văzând creştinarea lui Savel şi zelul pentru biserica lui 

Christos, sau întărîtat asupra lui şi căutau să-l omoare; atunci 

consoții lui noaptea l-au slobozit pe -el peste zid într'o coşniţă, 

şi așa scăpând din cursele lor s'a dus la lerusalim, unde cerea 

să se lipească de învățăcei, însă aceştia se temeau de el, ne-- 

crezându-i, că este creștin, căci auziseră de mai înainte pentru 

goanele lui; dar Varnava l-a introdus pe el la apostoli, cărora 

le-a şi împărtăşit cele întâmplate despre Savel, şi aşa l-au pri- 

mit apostolii pe el ca pe un învățăcel, căci şi în Ierusalim vor- 

-beă el cu îndrăzneală în numele lui Christos, din care cauză 

elinii îl căutau să-l omoare, însă fraţii l-au dus pe el de acolo - 

în Cesaria, şi de acolo l-au trimis în Tars, de unde apoi s'a . 

“dus el la Antiohia, unde erau proroci şi învăţători, precum Var- 

nava, Simon şi, alții, şi slujind ei Domnului şi ajunând a zis 

duhul Domnului: «<osebiți mie pe Varnava și pe Savel la lucrul, 

“la care i-am chemat pe ei; atunci. ajunând şi rugându-se și pu- 

nându-şi mânile peste ei, i-au slobozit, iar ei s'au dus la Si- 

levhia şi de acolo au corăbiat la Cipru». 

Din această istorisire biblică se vede întrun chip eclatant 

„atât creștinarea şi zelul lui Savel, care s'a chemat Pavel, cât 
i
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şi constituirea lui şi a lui Varnava de apostoli, şi totodată ne 
învăţăm de acolo, că apostolii constituirea de apostoli a lui Var- 
nava și Pavel o au efeptuit fără conlucrarea şi alegerea credin- 
cioşilor din acea cauză fundată, căci însăş vocea Domnului a 
mărturisit despre Pavel, că este vasul ales, şi căci Duhul sânt 

„a zis apostolilor, că pe Varnava și pe Pavel să-i osebească la 

lucrul, l-a care i-au chemat pe ei. Şi aşa toată lucrarea aposto- 
lilor sa concentrat la constituirea de apostoli a lui Varnava şi 

Pavel întraceea, că ei au ajunat, şi rugându-se au pus mânile 
pe ei, adecă i-au hirotonit, căci erau convinși în conștiința lor 
după cele întâmplate, cumcă, potrivit învăţăturei lui Christos, au 
constituit de apostoli pe acești doi învăţăcei, cari au-dat dovezi 
destule, că vor fi sarea pământului, și lumina lumei, şi că fap- 
tele lor aşa vor lumină înaintea oamenilor, încât văzându-le acele, 
vor preamări pe Tatăl din cer. 

$. 270. Constituirea prin apostoli a celor șapte diaconi. 

Motivul şi modul constituirei celor şapte diaconi. îl aflăm 

păstrat pentru toți timpii în capul al VI-lea din faptele aposto- 
lilor, unde. apostolul Luca așa scrie: «În zilele acelea înmul- 

- țindu-se învățăceii, au făcut elinii gâlceavă în contra jidovilor, 
zicând: că văduvele lor nu se împărtăşesc deopotrivă cu cele 

“ale elenilor din ajutorul de toate zilele. Aceasta înțelegând cei 
doisprezece au chemat mulţimea de învățăcei, şi le-au zis: nu 

este cuvios, ca lăsând noi cuvântul lui Dumnezeu, să slujim 
meselor; socotiți drept aceea fraţilor dintre voi şepte barbaţi 
mărturisiţi, plini de duhul sânt şi de înţelepciune, pe cari să-i 
punem peste treapta aceasta, iar noi vom rămâneă întru rugă- 

ciune și slujba cuvântului. Și a plăcut cuvântul înaintea a toată 
mulţimea, și au ales pe Stefan bărbat plin de credință și de 
duhul sânt, și pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Ti- 
mon, şi pe Parmena, şi pe Nicolau nemernicul Antiohiei, și pe 
aceştia i-a pus înaintea apostolilor, şi rugându-se şi-au pus mâ- 
nile peste ei, şi cuvântul lui Dumnezeu creşteă, şi numărul în- 
vățăceilor se înmulțiă foarte în lerusalim, şi mulţi din preoți 
ascultau de credință». 

Această istorisire biblică ne arată, că motivul constituirei 
celor şepte diaconi a fost regularea împărţirei milostenielor, şi 
că modul constituirei acestor șepte diaconi a fost alegerea săvâr-
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şită prin mulţimea de învățăcei, şi că apoi apostolii aflând, că 
alegerea a fost bună, căci aceea-a corăspuns doctrinei lor, au 
sânţit pe cei aleşi prin rugăciune și punerea mânilor peste dânșii. 

Din această lucrare a apostolilor se dovedeşte, că poporul | 
a exercitat dreptul de alegere, iar apostolii. dreptul de consti- 
tuire şi sânţire, dupăce sau încredinţat, că cei şapte bărbaţi - 
aleşi şi propuşi de diaconi sunt astiel de indivizi, încât merită 
numele de sarea pământului și de lumina lumei, și că faptele 
lor aşa vor lumină înaintea oamenilor, încât văzându-le acelea 
vor preamări pe Tatăl din cer; pentrucă deşi biblia ne arată 

nouă numai pe Stefan de un bărbat plin de credinţă și de duhul 

sânt, totuş credem, că şi ceialalți şase au fost bărbaţi plini de 

credință şi de duhul sânt ca şi Stefan, căci apostolii au pretins 

dela obştime, ca să aleagă șapte bărbaţi mărturisiţi plin de duhul 

sânt şi de înţelepciune, şi aşa nu ne indoim, că apostolii au 

aflat în toţi cei şapte aleși însușirile cele ce ei ca condiţiune 
au propus mulţimei pentru o alegere validă. 

Ș. 271. Constituirea episcopilor ca a următorilor nemijlociți ai 
i apostolilor. i - 

Cine au fost următorii nemijlociţi ai apostolilor, cărora ace- 

ştia să le fi încredinţat cârma oficiului “pastoral al bisericilor, 

este cu greu a zice, afară de aceia, pe cari apostolul Pavel îi 

numeşte în trimiterile sale; astfel de mărturisire face Eusebiu 

Panfiliu în istoria sa bisericească cartea III, 4. 

Totuş după o perscrutare amănuntă în istoria bisericească. 

s. e. în a lui Eusebiu aflăm, cum acest istoriograi ne-a lăsat în 

cartea III a istoriei sale documente infalibile despre următorii 

cei nemijlociţi ai câtorva apostoli, unde zice: că Pavel apostolul . 

a avut lângă sine nenumărați coajutători, cari, precum el îi nu- 

meșşte, i-au fost comilitanii lui şi pe cari el i-a făcut nemuritori 

în epistolele sale, recomandându-i pe ei memoriei vecinice a 

oamenilor; dintre cari pe Timoteiu l-a aşezat de cel dintâi episcop 

al Efesului, iar pe Tit de cel dintâi episcop al insulei Creta. 

Mai departe ne învață Eusebiu, cum apostolul lacob, carele ge: 

chiamă fratele Domnului, eră cel dintâi apostol în lerusalim, 

carele şi primise cel dintâi după arhidiaconul ' Stefan martiriu 

dela iudei, şi cum aceasta înțelegând apostolii și învățăceii Dom-
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nului cei încă în vieaţă, sau adunat la lerusalim din mai multe 

părți şi s'au consultat cu toții despre următorul apostolului Iacob, 
și unanim au judecat de vrednic pentru scaunul Ierusalimului 
pe Simeon fiiul lui Cleopa. — Incă ne arată acelaș istoriograf 
cum după martiriul lui Petru şi Pavel a primit Lin, ca urmă- 
torul nemijlocit al acestor apostoli, episcopatul bisericei din 

Roma, cum. după Lin a urmat Anenclet şi după acesta Climent, 
despre carele apostolul Pavel scrie cătră Filipseni IV, 3, aşa: 
«Încă te rog şi pe tine, soțule iubite — Sizigus — ajută celor ce 
sau nevoit impreună cu mine întru buna vestire, și cu Cli- 
ment şi ceialalți împreună lucrători ai mei, ale căror nume le sunt 
în cartea vieţii». — Încă amintește Eusebiu II, 27 — cum în al op- 
tulea an al stăpânirei împăratului Nerone a primit după evange- 
listul Marcu Annian administrațiunea bisericei în Alexandria. 

Acum trecem la vieața sânţilor ca la fântâna sigură de a 
scoate cunoștințe despre următorii nemijlociţi ai apostolilor, şi 
adecă la biografia sântului Policarp în 23 Februarie, unde aflăm 

“că împăratul Domeţian osândise la exil în insula Patmos pe 
sântul loan apostol, carele petreceă cu învățăceii săi în părţile 
-Aziei; atunci apostolul loan mai nainte de plecarea sa în exil, 
a grăbit a pune la Smirna de arhiereu pe învățăcelul său Vucol, 
dându-i de ajutor pe alt învățăcel al său pe Policarp, şi așa 
apoi a plecat în exil cu Prohor învățăcelul său. După acestea 

-Vucol, sosind la Smirna a hirotonit de preot pe Policarp, iar 
"apoi cunoscându-și apropierea morţii sale, a adunat pe toţi 
episcopii eparhiali şi pe tot: clerul și pe toți creştinii, şi le-a 
arătat lor sfârşitul vieţii sale zicându-le, că el-de următorul său 
află pe preotul Policarp a îi cel mai vrednic, pe carele toţi epis- 
copii, clerul și poporul l-a primit de episcop cu mare bucurie. 
lar în vieaţa sântului Ignatiu 20 Decemvrie. ni-se înfăţişează acel 
document. că Evodiu a fost cel dintâi episcop al Antiohiei, după 
carele cu sfatul tuturor apostolilor sa pus sântul  Ignatiu de 
episcop la Antiohia. | e - 

După aceste premise vine întrebarea: că după care formă - 
s'au pus acești următori nemijlociţi ai apostolilor de episcopi? Des- 

„legarea acestei întrebări nu se poate află airea cu siguritate decât 
în afacerile aceloraş apostoli la constituirea de apostoli a lui Matia, 
Pavel şi Varnava, și la constituirea de diaconi a” celor șapte
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bărbaţi, căci, deşi în istoria lui Eusebiu şi în vieaţa sânţilor. nu 
“se aminteşte apriat forma constituire» lui Simeon de următorul 
apostolului lacob în episcopatul din lerusalim, nici ştim despre 
modul constituirei prin apostolul Pavel a lui Timoteiu de epi- 
scop al 'Efesului, și adecă, că el s'a ales și s'a hirotonit după pro-. 
rociele, care sa făcut despre el—l. Tim. |, 18 — de aceeași 
hirotonia lui se chiamă dar, ce sa dat iui prin prorocie — | 

„Tim, IV, 14. iar despre a-lui Tit de episcop la Creta nu încape 
nici o îndoială, că apostolul Pavel la constituit pe el de epi-. 
scop după acele regule, care i-a prescris lui în capul | al tri- 
miterei sale însemnândur-i, ce bărbaţi trebue să pună în chemarea 
şi dregătoria episcopească şi preoțească; şi deşi nu ni-s'a “predat 
de a şti modul constituirei prin apostolul loan a lui Vucol de 
episcop la Smirna, precum nici modul constituirei de episcop la 
Roma a lui 'Lin după moartea cea silnică a apostolilor Petru şi 
Pavel; totuș fiindcă ne este cunoscut din sânta scriptură modul 
acela sinodal, după care ei au ales de apostoli pe Matia, Pavel -. 

__şi Varnava, şi de diaconi pe cei şapte bărbaţi; şi fiindcă din vieaţa . 
-sânţilor, ştim, cum Vucol episcopul, pe care sântul loan apostol 
„l-a pus la Smirna, aprepiindu-se de moarte a conchemat pe epi- 

scopii, pe clerul și poporul, ca împreună cu ei să aleagă pe urmă: 

torul său, şi astfel în colegialitate, adecă în sinod a ales pe - 

sântul Policarp, iar sântul Ignatiu s'a pus de episcop. în Antio: 
hia cu sfatul tuturor apostolilor, — totuş. afirmăm din convin- 

gerea noastră bazată pe aceste documente nerăsturnavere: că ur- . 

mătorii nemijlociți ai apostolior au fost aleşi şi constituiți de epi- 

scopi după acea formă, care am expus-o mai sus la constituirea 

de apostoli ai lui Matia, Pavel şi Varnava, şi la. constituirea de 

diaconi a celor şapte bărbaţi, pescurt după forma sinodală. 

Ş. 272. Dovezi ulterioare din timpul goanelor, despre modul con- 

 stituirei episcopilor pri alegerile clerului și poporului. 

Deși în privinţa dovezilor din timpii goanelor despre mo- , 

dul constituirei episcopilor. nu poate fi nici o îndoială, că. acela 

a fost sinodal și colegial eflux din modul afacerilor apostolilor 

Domnului și al episcopilor, cari au urmat nemijlocit după apo- 

stoli: totuş este necesar a ilustră credința noastră prin dovezi 

- genuine, cumcă în biserica lui Christos modul constituirei epi- 

7 Ea
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scopilor introdus și stabilit prin apostoli şi bărbaţii apostoleşti, 
s'a continuat și s'a susținut încă şi în timpii goanelor, deoarece 
tot clerul și poporul eră pătruns de aceea, că vieața sa biseri- 
cească 6 poate susţineă numai prin dragostea unora cătră alţii, 
şi prin întâlniri, orişicând acele le-ar cere lipsa, va să zică, 
prin adunări şi consultări frățeşti în lucruri bisericeşti, şi că si- 
guranţa bisericei lor este condiţionată dela lucrările înțelepte şi 
frățești în -adunări, ca asttel purtându-se, nu numai să ştie unii 
de alţii, ci să şi conducă, şi să și reguleze în adunări trebile lor 
bisericești, căci acele ating pe fiecare îndeosebi, și pe toţi în- 
deobște; pe scurt clerul și poporul condus de exemplele apo- 
stolilor şi ale bărbaţilor apostolești, care le consideră de regule 
dătătoare de măsură și de obligământ, sa nevoit a exercită la 
constituirea episcopilor săi modul de alegere, deşi, precum se 
poate şti, cu multe greutăţi și pericole de vieaţă, pe timpul goa-. 
nelor înfricoșate, pe care împărații păgâni le-au ridicat asupră-le, şi 
ei nu Sau spăriat de toate acestea, ca numai să susţină în lucruri 

bisericești colegialitatea erezită dela Christos prin apostoli. . 

Spre întărirea premiselor aducem I. testimoniul episcopului 
Ciprian din Cartagena din veacul al treilea, care în epistola sa 
52, iar după alţii în a 54 — ediţia parisiană din a. 1666 — scrie: 

„«că Corneliu s'a făcut episcop din mila lui Dumnezeu după tes- 
timoniul tuturor clericilor. și a tot poporul, cari eră de față 
atunci la sufragiu, şi la colegiul preoților bătrâni şi al bărbaţilor 
buni». În vieaţa sânţilor în 2-lea Ianuarie despre Silvestru epi- 
scop al Romei cetim: că dupăce dânsul a ajuns etatea de 30 de 
ani, sa hirotonit de diacon de cătră Miltiades, sau după alţii, 
Melhiades episcopul Romei, apoi după moartea acestuia s'a înăl- 
țat la scaunul episcopiei din Roma de fofi alegându-se, și a ocâr- 
muit eparhia Romei dela anul 314 până la an. 335. Numele 
acestui arhiereu este eternizat în analele bisericei lui Christos, 
căti lui i-a venit în parte-i de a boteză pe marele. Constantin îm- 
păratul Romanilor, care a fost cel dintâi împărat creșştinesc. 

$. 273. Cum s'a urmat la. constituirea episcopilor în secolii 
sinoadelor ecumenice şi locale? 

Nu este îndoială, că în secolii sinoadelor ecumenice şi locale 
nu sar fi urmat la constituirea episcopilor după modul cel înce-
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put de apostoli, și continuat ca o normă legiuită de bărbaţii 
apostoleşti, şi de întreaga biserică în cele dintâi trei veacuri. 

Dintre cele nenumărate documente, cu care am puteâ ilu- 
stră doctrina noastră, aducem numai câteva din vieaţa Sânţilor: 

1. în 18 Ianuarie cetim despre Atanasiu-cel-mare: că după 
ce Alexandru episcopul Alexandriei murise, a urmat Atanasiu 
fiind ales, de cătră cei credincioși cu un glas în anul 328; 

2. în .25 Februarie despre Târasiu: că dupăce Pavel pa- 
triarhul Constantinopolei s'a retras la mănăstirea «Flor» şi îm- 
părăteasa lrina a adunat în palaturile sale așanumite «Mag- 
navra» toată rândueala duhovnicească şi mirenească, şi tot po- 
porul' spre alegerea noului patriarh, toți au strigat: că Tarasiu, 
şi nime altul nu poate să fie lor patriarh — anul 783; 

3. în 18 Februarie: că Leone, din Italia născut şi crescut 
din tinereţe în învăţarea cărţii, în înţelepciune, și faptele cele 
bune creștineşti, mai întâi a fost arhidiacon la Papa Sixu, iar - 
după moartea acestuia a luat prin alegerea tuturor scaunul bi- 
sericei din Roma — 440—461; 

4. în 12 Februarie: că Meletiu'eră din Armenia cea mare, 
şi iscusit în toate învăţăturile lumești și în sântele dogme ale 
credinței, şi desăvârşit în toate faptele bune și iubit de toți, a 
fost silit de cei bine-credincioşi să primească păstoria oilor 
celor cuvântătoare mai întâi în cetatea Sevastiei, apoi în Veria 
Siriei, şi mai pe urmă scaunul arhiepiscopesc al Antiohiei — 
359—375; îi 

5, în 12 Martie: că dupăce Pelagiu papa Romei a murit 
— 590 — toți cu un glas de papă al Romei au ales pe Gri- : 
goriu/ poreclit «dialog» pentru cuvintele cele frumoase; el a 
fost igumen al' mănăstirei sântului Andreiu nu departe dela 
Roma — 590; ' i 

6. în 13 Noemvri&: că sântul loan gură de aur s'a ales 
de episcop cu. sufragiul comun al clerului şi poporului — So- 
crat. Istoriogr. Cart. VI, Cap. II. | 

În fine ne luăm voie a îndreptă la cartea cea clasică a. s. 

loan gură de aur «despre preoţie» pe toți aceia din cetitorii no- 
ştri, cari vreau să se încredințeze mai pe larg despre dreptul, 
ce compete clerului și poporului la alegeri de arhi- și ierei. 

, 16
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Ş. 274. Clerul și poporul credincios au avut la alegerile epi- 
scopilor egală îndreptățire. 

Cumcă clerul și poporul au avut la alegerea episcopilor 
egală îndreptăţire, aceasta nu iartă nici o îndoială, căci zace 
în natura bisericei creştine, al cărei cap este Christos, iar mă- 

_dularele ei sunt preoţii şi creştinii, cari laolaltă socotindu-se, au 
față cu capul lor una şi aceeaș îndatorire, unul și acelaş drept; 
de aceea începârid dela afacerile apostolilor până la secolii ur- 
mători, ce privește la alegeri de episcopi, nu aflăm nici o deo- 
sebire între participarea clerului și a poporului, precum chiar 
sa văzut de ajuns din cele mai sus expuse; pe lângă care mai 
amintim aci |. pe istoriograful Socrate, care în cartea VI, cap. 
II. descriind alegerea lui loan gură de aur de arhiereu, ates- 
tează: că aceea sa făcut cu sufragiul comun al întregului cler “ 
și popor; Il.pe Teodoret istoriograiul, care în cartea |, cap. VII 
mărturiseşte despre Eustatiu episcop al Antiohiei, că a fost 
silit la arhierie prin sufragiul comun al episcopilor, preoţilor 

şi al poporului întreg; III. pe Leone, papa Romei, carele scrie 

cătră Anastasiu în epistola 68 tom. III. Concil. pag. 1385 — 
Bingham Pars. Il pag. 97—: «când se tractează despre alegerea 

arhiereului, atunci să se propună tuturor acela, pe care con- 
sensul clerului și poporului îl va postulă concordialmente, așa 
încât dacă voturile părţilor sar împărţi în altă persoană, atunci 

cu judecata metropolitului să se prefere altuia acela, care are 

şi ştiinţe și merite mai mari». IV. Can. 5-lea laodicean, care 
„prescrie: că nu se cuvine, ca hirotoniile să se facă în prezenţa 

auditorilor 76 , 
Deci din aceste și alte multe documente, vrednice de con- 

sideraţiune, pe care noi aici nu le putem expune pentru îngus- 
timea locului, urmează, că clerul şi poporul credincios a avut 
la alegerile episcopilor egală îndreptățire. 

$. 275. Ce putere a avut alegerea de episcop prin cler și popor? 

Alegerea de episcop făcută prin cler şi popor a avut nu nu- 
mai putere testimonială, ci și judicială; aceasta se documentează 
I. prin epistola 68, și după alţii 6-lea a lui Ciprian arhiepiscop 
al Cartagenii cătră îraţii din Ispania scriindu-le: «Dumnezeu 

15 Aci sub «hirotoniile> se înţeleg alegerile şi votizaţiile. Vezi $ 69.
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poruncește, ca preotul să se constitue în faţa întregei sinagogi, 
va să zică: Dumnezeu învaţă şi arată, că hirotoniile preoțeşti se 
cuvine a se face numai sub conștiința poporului, carele asistă, 
ca fiind poporul de faţă sau să se descopere păcatele celor răi, 
sau să se vestească meritele celor buni, ca apoi să fie hirotonia 
dreaptă și legiuită ca una, ce s'a examinat cu sufragiul şi judi- 
ciul tuturor», — Bingham, Pars II, pag. 98 —; II. prin cuvintele 
papei Leone din- Roma, care arată atât regula cât şi praxa bi- 
sericei în alegeri de episcopi, când zice: să nu se hirotonească 
nime nevrând şi necerând poporul, ca poporul să nu despreţu- 
iască sau să urască pe episcopul, carele i-s'a dat peste voia lui, 
și pe carele el nu l-a dorit, şi să se facă mai puțin religios, 
decât ce se cuvine. căci nu a putut aveă pe acela, pe carea 

vrut — Bingham Pars. Il, pag. 99 —; III. prin cuvintele împă- 
ratului Valentinian, carele de o crimă mare a imputat lui Ilariu 
episcopului Arelatens, căci peste voia şi repugnaţiunea cetăţe- 
nilor a hirotonit fără cuviinţă pe unii, dintre cari nu s'au primit 
uşor de cătră ceice nu i-au ales pe ei, dânsul și-a contras ar- 
mata şi i-a dus prin răzbele în scaunul odihnei pe aceia, cari 
aveau să predice pacea. Bingham acolo pag. 99. — lar Leone 
papa reprobă acestui episcop llariu fapta lui, și-i arătă, că pe 
altă cale ar îi trebuit să purceadă, admoniându-l: că ar fi fost 

de așteptat. voturile cetăţenilor, testimoniile poporului; și ar fi 
fost de a se căută arbitriul onoraţiorilor şi alegerea clerului; 
acela, carele are să fie al tuturor, trebue să se aleagă de cătră 

toți — Bingham Pars. II, pag. 99. — Deci din toate acestea se 
vede, că alegerea de episcopi făcută prin cler şi popor a avut 
nu numai putere testimonială ci și judicială, și aşa clerului și 
poporului credincios nu sa putut octroă nime de episcop, pe 
care nu l-a ales și nu l-a cerut. | 

Ş. 276. Ce hotărăsc canoanele în privința constituirii episcopilor ? 

„Spre a deslegă' întrebarea: ce hotărăsc canoanele în pri- 
vinţa constituirii episcopilor? — trebue să premitem însăși ca- 
noanele, sau mai bine zicând, unele dintre cele multe canoane, 
care se refer la deslegarea întrebării noastre, căci toate canoa- 
nele de îelul acesta nu ne iartă a le expune aci îngustimea 
spaţiului opului nostru. Deși am tractat până acum acest obiect 

, 16*
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momentos din faptele apostolilor, ale bărbaţilor apostolești, și 

din documentele praxei uzitate în biserică prin mai multe vea- 
curi, care toate, fiindcă se bazează pe sânta scriptură, au putere 
de canoane: totuș, spre a deslegă întrebarea în mijloc adusă, 

bucuros trecem la câmpul cei frumos şi lat al canoanelor, ca 
de acolo culegând cunoştinţa hotăririlor sinoadelor, să putem 
deslegă problema noastră cu conştienţiozitatea recerută. Şi aşa 
dintre cele multe canoane, pe care biserica noastră în privinţa 

întrebării despre constituirea episcopilor le posede, amintim aci 
înainte de toate: că în complexul canoanelor aşa numite apo- 
stoleşti nu aflăm nici un canon, care pe deplin sar refere la 
obiectul nostru, ci numai aproximativ; aşa în canonul 1 apo- 
stolesc aflăm: episcopul se hirotoneşte de doi episcopi, sau de 
trei; în canonul al 34-lea apostolesc se ordinează: Episcopii fie- 
cărei naţiuni se cuvine a recunoaşte pe cel întâi între dânșii, şi 
a-l socoti pe el ca de cap, şi fără judecata lui să nu facă nimic 
mai momentos, iar ei singuratici să facă numai acelea, ce se ţin 

de eparhia lor, şi de sate, care le sunt supuse, dar nici acela 
să nu facă nimic fără judecata tuturor, căci aşa va fi concordie 
şi se va mări lisus Christos şi Tatăl prin Domnul întru Sântul 

Duh, Tatăi şi Fiiul şi Sântul Duh. — Deci acum trecem la ca- 
noanele sinoadelor, dintre care expunem aci: - 

|. Canonul al 6-lea al sinodului |. ecumenic, carele hotă- 
reşte: că nu se cuvine aceluia să fie episcop, carele s'a făcut 
episcop peste învoirea metropolitului său; iară dacă doi sau 
trei s'ar contrariă alegerei obşteşti a tuturor, care a fost cuviin- 
cioasă şi amăsurată legilor bisericeşti, atunci să se ţină hotărirea 
celor mai mulți; anul 325. 

II. Canonul 19 al Antiohiei: Episcop să nu se sânțească 
fără sinod şi prezenţa celui ce este în metropolia eparhiei; toţi 
episcopii eparhiali trebue să se înfăţişeze în sinod, — la toată 
întâmplarea cel puţin trei, iară absenţii din cauză binecuvântată 
au să dee voturile lor în scris, ca constituirea să se facă cua 
tuturor sau prezență sau alegere; însă de sar face întralt chip 
afară de cele hotărite, hirotonia să nu fie validă; iară de se 
face constituirea după canonul defipt, şi unii ar contrazice pentru 
moravul lor de prigonire, atunci să învingă sufragiul celor mai 
mulți; anul 341.
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III. Canonul 28 al sinodului iV.. ecumenic legiueşte: că 
şi metropolitul are a se alege după obiceiu, și se hirotoneşte 

de cătră patriarhul respectiv; a. 451. 
IV. Canonul 12 din Laodicea: Episcopii cu 1 judecata me- 

tropoliţilor şi a episcopilor dimprejur să se constitue, fiind de 

multă vreme cercați în cuvântul credinţei şi în vieţuirea drep- 

tului cuvânt; an. 365. 
V. Canonul 5 al sinodului din Laodicea: nu se cuvine să 

se facă hirotoniile — adecă alegerile — în prezența auditorilor; 

VI. Canonul 13 al acestuiaş sinod local din Laodicea: 

alegerea acelora, cari au a se constitui pentru preoție, nu se 

poate lăsă mulţimei; a. 365.' 
VII. Canonul 59 din Cartagena: dacă cândva spre alege- 

rea de episcop vom veni, şi se va arătă oareşcare contrazicere, 

atunci fiindcă unele ca acestea s'au tractat prin noi, sumeţ lucru 

ar îi, ca numai trei să fie, spre a curăţi pe celce este a se hi- 

rotoni, ci pe lângă numărul cel mainainte zis să se adauge unul 

sau doi, şi înaintea a însuș poporului, pentru care are a se hi- 

rotoni, să se cerceteze întâi feţele acelor, cari contrazic, după 

aceea să se oblească cele propuse de cătră ei și când se va arătă - 

curat şi nevinovat în aspectul poporului, să se hirotonească; a. 410. . 

VIII. Canonul 13 din Cartagena: mulţi episcopi adunân- 

du-se, vor hirotoni pe episcopi, iar de nu se vor adună toţi, 

atunci cu demândarea mitropolitului trei episcopi vor hirotoni 

pe episcop; și dacă vreunul dintre episcopi ar retrage: părerea 

şi iscălitura sa, acela însuş pe sine se va lipsi de cinste. 
IX. Canonul al 3-lea al sinodului ecumenic VII. demândă: 

că toată alegerea tăcută de cătră boieri pentru episcop, presbiter 

sau diacon să rămână neîntărită după canonul 30 apostolesc, 

căci trebue celce urmează a se înaintă la episcopie, să se aleagă 

de episcopi, precum s'a hotărit de cătră s. părinţi din Nicea prin 

„canonul al 4-lea. 

Ș. 277. Ce urmează din celece hkotăresc canoanele sinodale în 

privința constituirii episcopilor ? 

După combinarea conştiențioasă atât a literei, cât şi a spi- 

ritului celor ce se hotăresc în canoanele sinodale în privinţa 

constituirii episcopilor, urmează: 

11 Adecă mulţimei neregulate.
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1. că în decurgerea timpilor s'a arătat necesitatea inevi- 
tabilă pentru regularea unor împrejurări privitoare la constituirea 
episcopilor fără vătămarea principiului şi a praxei timpilor celor 
primitivi, prin urmare fără ştirbire a dreptului, ce clerul şi po- 
porul credincios a exercitat la constituirea episcopilor din timpii 
apostolilor şi ai bărbaţilor apostolești, și din cei dintâi trei se- 

“coli şi care s'au susținut și după aceea; 
2. că esența regulării acesteia se reduce la acea normă, 

care designează participarea clerului, a poporului, a sinodului 
episcopesc şi a metropolitului, şi adecă: clerul şi poporul prin 
reprezentanţii lor ia parte la alegerea episcopului sau cu drep- 
tul de prezentare şi candidare; sinodul episcopesc ia parte la 
alegerea noului episcop cu dreptul de cenzurare a candidaţiei 

“şi a însuşirilor celui candidat, și cu dreptul de a face înșştiin- 
țarea cătră metropolitul despre rezultatul lucrării sale ; şi în urmă 
metropolitul. ia parte la alegerea noului episcop cu dreptul de 

supracenzurare a celor urmate de cătră reprezentanţii clerului şi 
poporului și de cătră sinodul episcopesc, precum și cu dreptul 
de designare şi de hirotonire de episcop a celui vrednic şi 
apt după părerea sa dintre cei candidaţi, dar și cu dreptul de 
neîncuviinţare a actului de alegere, când pe dânsul nu l-ar 
mulțumi nici unul dintre candidaţi. o 

3. că canonul 5 şi 13 din Laodicea, care legiuește: «că 
alegerea celor pentru preoţie să nu se facă în prezenţa auditorilor 
şi că aceea nu se poate lăsă mulțimei», oprește neregulatele gloate 
dela alegerile şi votizațiile acelor, cari se hirotonesc de ierei Şi 
de arhierei, dar nu și pe onorațiorii clerului şi poporului, va să 
zică: pe reprezentanţii lor, căci cetim în tâlcul acestor cahoane 
din Pidalion, «că arhiereii trebue să se aleagă de arhierei şi 
ierei, urmând și alegerile cele dela popor, și că mirenilor celor 
mai înţelepţi şi evlavioși se cuvine ca, împreună cu episcopii şi 
preoții să aleagă pe. celce are să urmeze lor preot sau arhiereu, 
dar nu şi poporului prost și neregulat pentru gâlcevile, ce pot 
urmă în alegerile lor, unii pe unul alegând, şi alţii pe altul» ; 

4. că episcopii eparhiali sunt datori a se înfăţișă în sinod 
la învitarea metropolitului spre examinarea celui candidat de 
episcop din partea clerului şi poporului eparhial, şi a relaționă 
apoi metropolitului despre rezultat; |
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5. că episcopii, cari din nişte cauze: momentoase n'ar puteă 

luă parte la sinod, datori sunt să dea în scris votul lor; - 

6. că la întâmplare, când episcopii adunaţi în sinod pentru 

alegerea de episcop, ar contrazice unul altuia, şi mar îi mai 

mulți ca trei, atunci să se ia încă unul, sau doi episcopi, şi 

aşa fiind înmulțit numărul lor, să se cerce treaba alegerii îna- - 

intea acelui popor, pentru care se alege episcopul, şi numai 

atunci să urmeze hirotonia, când alesul de episcop se va. do- 

vedi curat şi nevinovat în aspectul viitorului său popor credincios; 

7. că nu se iartă nici unui episcop de a-şi retrage votul 

şi iscălitura' sa, ce odată a dat în sinod, căci atunci el însuş pe 

sine se va lipsi de cinste; - 

8. că metropoliţii intocmai ca. şi episcopii se aleg, şi se 

hirotonesc de concernentele patriarh, dacă sunt aleşi din tagma 

presbiterală. Se înțelege de sine, că dacă alegerea de metro- 

polit a căzut pe vre-unul dintre episcopi; atunci hirotonia nu 

mai are loc, căci peste hirotonirea de episcop alta mai înaltă 

nu mai există, deoarece între episcopi şi metropolit, şi între 

metropoliți și patriarh nu este nici o deosebire sacramentală, ci 

numai onorifică şi se referă la ordinea șederii așa, că între epis- , 

copi metropolitul este cel dintâi, precum și între metropoliţi 

patriarhul ește cel dintâi. e 

9. că alegerea de episcop făcută de cătră boieri este inva- 

lidă şi nu se poate efeptui, căci una ca aceasta oprește canonul 

30 apostolesc și cel al 4-lea din Nicea. 

$. 278. Constituirea unora de episcopi prin revelațiune și vocea divină. 

Cumcă sa întâmplat, că unii sau constituit de episcop prin 

revelaţiune şi vocea divină, avem pentru asemenea întâmplări 

documente firme; aşa |. cetim în faptele apostolilor XIII, 2, că 

fiind apostolii adunaţi, și slujind Domnului și ajunând, a zis 

Duhul Domnului: osebiți mie pe Varnava şi Savel la lucrul, la 

care i-am chemat; II. în trimiterea apostolului Pavel cătră Timo- 

teiu cap 1. v. 18: că Timoteiu a fost ales şi hirotonit de episcop 

al Efesului după prorociile, ce s'au făcut despre el; III. Eusebiu 

în cartea VI cap XI serie: că Alexandru episcopul Capadochiei 

Sa ales de episcop al lerusalimului din revelaţiune și vocea di- 

vină, ce unor evlavioşi călugări din lerusalim li-sau arătat în
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somn cu aceea, ca să iasă afară de cetate, şi acolo să întimpine 
pe episcopul, carele le este lor designat dela Dumnezeu; deci 
călătorind Alexandru episcop al Capadochiei la Ierusalim, spre 
a se închină: mormântului Domnului, a sosit până la murii ce- 
tăţii Ierusalimului, și acolo a fost salutat de cătră călugări cu 
toată reverința, şi nu l-au lăsat a se întoarce la eparhia sa din 

Capadochia, ci l-au rugat, ca să le fie lor episcop în Ierusalim, 
căci lor li-sa revelat în somn, ca dânsul să le fie lor episcop; 
ceeace a și urmat, căci Narcis episcopul lerusalimului bătrân 
fiind de 116 ani a răposat în Domnul; IV. asemenea exemplu 

avem în alegerea altui Alexandru așa numit Cărbunariu episcop 
al Comanei, despre carele sântul Grigoriu din Nissa face amin- 
tire în vieaţa lui Grigoriu făcătorul de minuni. Acest Alexandru 
a fost un filozof şi bărbat foarte erudit, şi a primit reli- 
gia creștină, ca să scape de celebritate, și ca studiile sale filozo- 
fice să le poată cultivă în ascuns, s'a aplicat la negoțul de căr- 

buni din prea mare submisiune a inimii, de unde a şi căpătat 
numele de cărbunariu. Sa întâmplat în timpul acela, că scaunul 
arhieresc din Comana. sa văduvit şi cetățenii să trimeată la 
sântul Grigoriu Taumaturg o deputaţiune cu rugarea, ca să vină 

“la ei, şi să le constitue lor episcop. Fiindcă însă votizanţii s'au 
desbinat între sine, şi oarecine din batjocură a propus de epis- 
cop pe Alexandru Cărbunariu, carele dupăce sântului Grigoriu 

Taumaturg i-sa arătat prin o revelațiune specială, că este un 

bărbat de deosebite virtuţi, și carele, ca de așa un bărbat ex- 
celent să nu se cunoască, a îmbrățişat negoțul desprețuit de 
cărbuni, şi dupăce s'a făcut cercetarea dreaptă despre el şi sa 
aflat, că dânsul așa este de excelent în învățături şi virtuţi, 

precum sântului Grigoriu Taumaturg i-sa arătat în .revelaţiune, 

atunci de cătră intreaga biserică sa ales unanim de episcop al 

Comanei, și Grigoriu numai decât l-a şi hirotonit de episcop 
— Bingham Pars II. 85. 

$. 279. Violarea uzului și a canoanelor din partea unor împă- 

rai bizantini la constituirea episcopilor. 

Violarea uzului şi a canoanelor din partea unor împărați bi- 
zantini la constituirea episcopilor a urmat din pretext, ca să se 
împedece turburările, ce se prevedeau, că vor fi la vre-o alegere
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"de episcop, şi aşa pentru evitarea acelor, împărații cu autoritatea 
imperială denumeau pe cel nou episcop. O asemenea întâmplare 
aflăm la istoriograful Sosomen în cartea VII cap. VIII, unde scrie : 

că poporul abiă a început a se consultă asupra alegândului de 
episcop, şi împăratul Teodosiu cel mare şi demândase episcopilor, 
ca numele acelora să i le facă cunoscute în scris, pe care ei îi 

află de vrednici de episcopi, și totuș împăratul fără să fie aşteptat 
părerea episcopilor, a şi denumit de episcop al Constantino- 
polei pe Nectariu, carele a fost numai catehumen, şi încă ne- 
botezat, şi episcopii au fost siliți numai decât a-l boteză şi a-l 
hirotoni — Bingham Pars Il. pag. 112. — Mai departe şi istorio- 
graful Socrates în cartea VII cap XXIX ne învaţă despre o ase- 
mene întâmplare, şi adecă: că după moartea patriarhului Sisiniu 
din Constantinopole din cauză, că oamenii erau răpiți de gloria 
inană în biserică, au plăcut împăraţilor — Teodosiu cel mic — 
a nu înaintă la scaunul constantinopolitan pe nici unul din bise- 
rica Constantinopolei, deși mulți au vrut pe Filip, iar -alţii mai 
puţini pe Proclu, ca să li se hirotonească de episcop, ci a aduce - 
pe un bărbat străin din Antiohia și aşa trecând trei luni s'au 

„adus Nestoriu din Antiohia — Bingham Pars II, pag. 113. 
Cumcă denumirile acestea, și încă altele câteva, care acelaşi 

istoriograi Socrates le-au însemnat, şi au urmat din auctoritate 
imperială, nu se pot justifică prin aceea, că ele nu sau făcut cu 
intențiunea de a violă dreptul de alegere, ce compete clerului şi 
poporului, ci din intenţiunea de a evită turburări la asemenea 

întâmplări, — se înțelege de sine, căci după regula obştească o 
iregularitate nu 'se poate îndreptă prin altă iregularitate, va să 

zică: un exces pătrat în contra vre-unui drept, nu se poate în- 
dreptă prin ait exces pătrat tot în contra aceluiaşi drept. Aceasta 
afirmăm cu atât mai mult, căci precum sa arătat mai sus în 
Ş-tul 276, legislaţia bisericească să îngrijit pentru lecuirea tur- 
burărilor la alegeri, rânduind, ca auditorii şi gloatele neregulate 

să fie exchise dela alegeri, şi apoi la întâmplare de turburări mi- 
tropolitul şi episcopii întrun număr înmulţit să cerceteze-treaba 
alegerii înaintea acelui popor, pentru care se alege şi se constitue 

noul episcop, şi numai atunci să urmeze hirotonia, când alesul se 

va dovedi curat și nevinovat în aspectul poporului respectiv. „ŞI 

aşa înfluința stăpânirei politice la turburări asemenea poate să se
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- extindă numai asupra acelei precauţiuni priveghitoare, ca astfel de “ 

turburări născute în adunări bisericeşti să nu degenereze în fapte 
crunte, căci este știut, că vindecarea oricărui rău iscat pre te- 

renul bisericesc, se poate ajunge mai sigur prin întrebuinţarea 
mijloacelor canonice, dară nu volnice, căci cele canonice desiușesc 
împrejurările, şi luminează pe cei rătăciţi, iar cele volnice numai 
iritează spiritele, şi produc răsbunare, ceeace nu poate fi nici în 
interesul stăpânirei politice. 

Violaţiile sus amintite de dreptul de alegere din partea nu- 
miilor împărați sunt în viaţa bisericească nişte iviri rari şi soli- 
tari, şi nu prejudecă nici dreptului bisericesc, nici religiozității 
pomeniţilor împărați în privinţa respectării şi a ascultării de ca- 
noanele sinodali, căci împărații bizantini însuși mărturiseau, că nu 
li se cuvine lor nici un drept de judecătorie în lucruri bisericești, 
— Antorism. pag. 78—80 şi S-ful 19 din acest op — şi aşa și 
îngerința acelor doi împărați în dreptul de alegere al clerului și 
poporului mai mult trebue să se ascrie zelului lor cătră binele bi- 
sericesc, decât intenţiunei de violare a dreptului canonic. 

$. 280. Făcut-a oarecând ierarhia vre-o excepțiune în modul con- 
stituirii episcopilor ? 

Precum îndeobşte oricare regulă generală iartă şi unele 
- excepțţiuni fundate: aşa specialminte și regula generală în privinţa 
dreptului, ce compete clerului şi poporului în alegere de episcop, 
iartă unele excepțiuni, care se justifică din punct de vedere al 
binelui obștesc bisericesc; de astiel de excepțiuni în modul con- 
stituirii episcopilor ierarhia noastră a și făcut întrebuințare la 
cazuri necesari, și adecă: 

|. Când clerul şi poporul eră în Suspiţiune pentru vre-un 
eres. Este cunoscut, că arianismul şi donatismul — doue eresuri 
prejudicioase pentru biserica ortodoxă — au molipsit pe mulți” 
dintre ortodocşi, clerici și cristiani, și că conducătorii acestor ere- 
suri se nevoiau în tot chipul a se întări şia se lăți şi cu deose- 

„bire nu cruțau nici o osteneală Și nici un mijloc, ca cu prilejul 
reîntregirii vre-unui scaun episcopesc să se aleagă unul din parti- 
zanii lor; deci la astfel de împrejurări, ca pacea și integritatea bise- 
ricei ortodoxe nu numai să nu se pericliteze, ci să se susțină, 
ierarhia află de bine a nu concede clerului şi poporului exerci- .
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tarea dreptului de alegere a episcopului, ci ea însăș alegeă în 

sinodul episcopesc pe noul episcop, şi îl trimiteă la acea epar- 
hie fără privire la consensul sau opoziţiunea clerului şi popo- 
rului, ba încă și fără privire la consensul sau opozițiunea celui 
ales de episcop; căci sinodul episcopesc dimpreună cu mitropo- 
litul la un caz, când cel ales sar fi opus a nu merge la acea 
eparhie, aveă drept de a-l sili după canonul 17 din Antiohia, 
prin care se legiueşte: «că dacă vre-un episcop luând hiroto- 
nirea de episcop, şi rânduindu-se a purtă grije de popor, mar 
primi slujba, nici s'ar plecă a merge la biserica cea încredințată 
lui, acesta să fie neimpărtășit, până când fiind nevoit ar primi, 
ori până când sinodul episcopilor nu va rândui altceva pentru 
dânsul». Fiindcă însă sa putut întâmplă cu noul episcop, pe 
care sinodul episcopesc l-a ales pentru ierarhia văduvită, ca 
clerul şi poporul eparhial nicidecum să nu-l primească din cauză, 
că nu este ales prin cler și popor; atunci după canonul al 18-lea 
din Antiohia unul ca acesta episcop, se împărtăşeă de cinste şi 
liturghie, dar eră dator a se feri, de a nu rezolvi lucrurile bi- 
sericei, unde ar merge, și a aşteptă ceeace întregul sinod va 
hotărî pentru dânsul; | 

II. când eră lipsă de episcop pentru locuri îndepărtate şi 
barbare. Aşa Atanasiu-cel-mare a ales cu sinodul episcopesc 
pe Frumenţiu episcop al indienilor, şi în această a lui faptă ma 
aflat nime nici o vătămare a dreptului de alegere. — Apoi şi 
episcopul din Tomi în Scitia, care se priveă ca din părțile po- 
poarelor barbare, se alegeă îr sinodul episcopesc la Constan- 
tinopole şi se hirotoneă acolo de cătră patriarhul în înţelesul 
canonului 28 al sinodului ecumenic IV; 

III. când clerul şi poporul se împărecheă la alegere, atunci 
spre delăturarea împărecherilor și spre ciontarea oricărui rău 

ulterior, metropolitul conchemă sinodul episcopilor, şi se alegeă 
episcopul, și se trimiteă la eparhia respectivă; măsura aceasta 
sinodală aveă totdeauna succes bun, căci clerul şi poporul se . 

mulțumeă văzând, că sinodul le trimise lor un episcop, care eră 
mai presus de partidele învrăjbite; 

IV. când vreun episcop, care nu din vina sa, ci din opo- 

ziţiunea eparhioţilor a rămas fără eparhie, își făceă partidă în 
vre-o eparhie văduvită, ca să-l aleagă pe el de episcop al lor;
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astfel de faptă facționară se osândeă din partea sinodului episco- 
pesc și a metropolitului, și unul ca acesta după canonul 16 din 
Antiohia nu se primea, măcar să-l fi ales pe el şi tot clerul şi 

poporul, ci se rânduiă o altă alegere, şi la caz de opunere a 
clerului şi poporului, alegeă sinodul episcopesc cu metropolitului 

pe noul episcop; 
V. când cineva Sa trimis de cătră metropolitul la vre-o 

eparhie văduvită spre-a pregăti cele de lipsă pentru o alegere 

canonică a viitorului episcop, şi el se străduiă a-şi face partidă, 
ca pe el să-l aleagă, — aşijderea se reieptă astiel de alegere 
fără privire la mulţimea, sau și la totalitatea voturilor. 

Din aceste motive aci enumărate se justifică de ajuns ex- 

cepţiunile ierarhiei făcute dela regula generală a alegerii de 
episcop prin cler” și popor, ca niște măsuri mântuitoare pentru 

suținerea disciplinei şi a ordinei cuviincioase, atât la ceice vreau 
să ajungă la vre-un scaun arhieresc, cât și la cler și popor, ca 
să nu abuzeze cu dreptul lor în privinţa alegerii episcopului lor. 

Ş. 287. Măsurile luate de cătră împăratul Iustinian în privința 
| alegerilor de episcopi. 

Măsurile luate de cătră împăratul lustinian în privința ale- 
gerilor de episcopi sunt acele două porunci;:* care dânsul a 

aflat de bine a le emite pentru regularea formei externe a ale- 
gerilor de episcopi, şi pentru sprijinirea autorităţii ierarhiei bi- 

„sericeşti, și pentru ocolirea excesurilor din partea clerului și a 

poporului. Prin acestea două porunci. rânduește Iustinian: «ca 
oricând va fi trebuință a sânţi pe vre-un episcop, să se propună 
numaidecât preoțimei şi celor dintâi orăşeni, pentru care area 

se constitui episcopul, trei indivizi, şi să li se spună lor prin 

decrete, că sufletele lor se vor periclită, dacă vor face alegerea 
după mită, sau după vre-o promisiune şi amiciţie, sau din ori 

care cauză particulară, ci să aleagă pe unii ca aceia, pe cari îi 
ştiu că sunt ortodocși, că au vieţuire onestă, şi cari cunosc şti- 
ințele, ca apoi metropolitul să poată hirotoni după făcuta ale- 
gere şi.judecata episcopilor pe cel mai vrednic». 

Din măsura aceasta imperială se vede, că clerul şi poporul 
se > bucură î în veacul al șaselea de dreptul de alegere a episcopilor, 

5 Novela 123 "Cap. L şi Nov. 137, Cap. WU.
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căci atunci a trăit acest împărat; însă deși aceste două porunci 
ale împăratului lustinian se pot privi ca efluxul canonului al 
13-lea din Laodicea, totuş fiindcă ele restrâng alegerea liberă a 
clerului şi a poporului, legislaţia bisericească nu le-a primit de 
ale sale, nici le-a recunoscut de canonice, ceeace se vede de 

acolo, că sinodul ecumenic al V-lea deși sa ţinut în zilele ace- 

luiaş împărat Iustinian, nu le-a primit în şirul canoanelor sale, 

dar nici sinoadele ecumenice al Vi-lea și al VIl-lea, care sau 

ținut în veacul al şaptelea și al optulea, nu pomenesc nimic 

despre ele, prin urmare acele măsuri împărăteşti privitoare la 

regularea alegerii de episcopi prin cler şi popor, ierarhia şi le- 

gislaţia bisericească le-a ignorat şi sau ţinut strâns de canoanele . 

cele sus expuse, și de praxa bisericei în privința dreptului ce l-a 

avut clerul şi poporul la alegerea de episcop. 

"$. 282. Despre novela împăratului Emanuil Comnen în privința 

alegerii de episcop. 

Împăratul Emanuil Comnen, carele stăpânise dela anul 1143 - 

“până la a. 1180, a emis o novelă în anul 1166 din 14 Iulie cu 

privire la alegeri de episcopi, prin care rânduește: «că dacă toţi 

alegătorii nu vor fi de una și aceiaş părere, ci unii se vor deo- 

sebi de cătră voturile celor mai mulţi, sau dacă voturile se îm- 

part în număr egal, atunci votul acelora să se prefereze, cu cari 
simte una acela, carele este preşedinte al judecății, cătră carele 

trebue să avem atenţiune, va.să zică: cu cari metropolitul ca 

președintele sinodului episcopilor va îi de o părere. 

Balsamon începând a interpretă canonul al 6-lea al sino- 

dului ecumenic |, în care se hotărește ordinea patriarhilor, şi 

drepturile metropoliţilor la alegerea de episcopi cu aceea, că 

episcopul are a se alege după pluralitatea voturilor episcopilor 

adunaţi în sinod, şi că peste voia metropolitului nime nu se 

poate face episcop ($. 147 şi 148) — istoriseşte întâmplarea aceasta, 

că adecă oarecine a întrebat: «că are-se a se ţinea în privința 

alegerii de episcop de canonul al 6-lea al sinodului ecumenic 

|, sau de novela împăratului? la care unii au răspuns, că în 

treburi bisericeşti nu se poate urmă după novela împărătească, 

ci legile vechi au valoare în lucruri bisericeşti, și acele canoane, 

care s'au sancţionat în conformitate cu legile, dar alţii să fie
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afirmat contrarul, zicând, că novela are putere pentru toată lumea, | 

şi pentru fiecare cauză, şi că este legea generală». Balsamon 
“ după- toate acestea își dă părerea sa în privința acestei chestiuni 
înt”acolo: că lui nu i-se pare, că novela ar aveă loc în alegeri 
bisericeşti, sau în chestiuni bisericeşti, incă nici atunci, când. 

novela mar vătămă tradiţiunea canonică. 
Noi încă părtinim părerea lui Balsamon şi o sprijinim din 

punct de vedere al dreptului, după care compete bisericei le- 
gislația în toate afacerile ei, ce se ţin de sfera bisericească, pre- 

cum și de conducerea și regularea chestiunilor, care cad în com- 

petinţa ei. 
Cumcă biserica noastră ma negligat obligământul său, de 

a aduce canoane spre conducerea şi regularea a orice fel de 
cazuri posibile la alegeri de episcopi, sau văzut deajuns din 

cele ce am expus în S-fii precedenţi; prin urmare suntem siliţi 

a zice: că suslăudata novelă este invalidă, căci nu se potriveşte 
cu canoanele, şi anume cu al 6-lea al sinodului ecumenic |, 

nici cu al 19-lea al Antiohiei; apoi mai este acea novelă şi su- 
perfiuă față cu atâtea canoane, care sau adus în treaba alege-. 

rilor de “episcopi prin legislaţia competentă bisericească. 

Ş. 283. Alegerea de episcop făcută prin stăpânitori lumești și 
boieri este invalidă. 

Despre aceasta ne învăţăm din canonul al 3-lea al sino- 
dului ecumenic VII, care legiueşte: «Toată alegerea făcută de 
cătră boieri pentru episcop, presbiter sau diacon să rămână ne- 
întărită după canonul al 30-lea apostolesc, care zice: dacă vre-un 

episcop lumești stăpânitori întrebuințând, prin aceştia ar luă bi- 

serica, să se depună și să se segregeze împreună cu toţi, ceice 

se împărtășesc cu dânsul, căci trebue celce urmează a se îna- 

intă la episcopie de episcopi a se alege, precum de cătră sânții 

părinţi dela sinodul ecumenic VII din Nicea sa hotărît în ca- 

nonul 6, ce zice: «Episcopul se cuvine mai ales de toți ceice 

sunt în eparhie (metropolie) a se aşeză ș. c. a. 
Canonul acesta din anul 787 documentează deajuns, cum 

ierarhia bisericească a rămas credincioasă acelei modalităţi, care 

biserica lui Christos o a fixat pentru constituirea episcopilor din 
timpii primitivi. şi următori prin canoane pozitive, și cum împinge 

ea dela sine amestecul suprematizător al stăpânirei lumești și al
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aristocrației la alegerile de episcop, presbiter sau diacon și cum 
ea spre asigurarea canoanelor de mainainte defige pedeapsă în- 
doită pentru alegeri făcute de stăpâniri lumești, și aristocrație, 
căci vedem, că părinţii sinodului acestuia ecumenic al VII pe 
baza canonului apostolesc 30 nu numai legiuesc depunerea, ci 
încă şi segiregarea aceluia, care prin stăpâniri lumești și aristo- 
crație sar face episcop, preot sau diacon, iar pe cei părtași la 
asemenea fapte îi segregează dela biserică. | 

S 284. Despre modul constituirei protopresbiterului, preotului şi 
diaconului. 

Protopresbiterul, precum am arătat în Ş-tul 174 şi 175, este 
mai marele; clerului şi poporului districtual, şi priveghitor asu- 
pra purtărei şi împlinirei datorințelor preoţimei şi ale creştinilor, 

și pentru toate aceste este beneficiat. la: presbiterii și diaconii 
precum am expus în Ş-fii 182— 183, sunt acei servitori bisericeşti, 
cari după chemarea lor nu numai stau mai deaproape de poporul 
credincios decât episcopul sau protopresbiterul, ci se poate zice, 
că ei sunt neîntrerupt în mijlocul poporului ca învățătorii cuvân- 
tului dumnezeesc, şi ca întocmitorii tainelor, şi ai altor funcțiuni 
religioase, de care poporul credincios are lipsă mai în toate zi- 
iele; pentru aceste serviciuri. sunt ei beneficiaţi din partea res- 

pectivului popor. 

Părţile acestea ale chemărei protopresbiterului, preotului şi 
- diaconului arată din destul dreptul clerului şi al poporului în 

constituirea protopresbiterului său, precum și dreptul poporului 

în constituirea preotului și a diaconului său. 

Apostolul Pavel scriind lui Timoteiu despre însușirile, care 

trebue să le aibă un candidat de preoţie, zice: «că se cade preo- 
tului să aibă şi mărturie bună dela cei din afară |. Timot. cap. 
III, 7». Este ştiut, că o mărturie, ce se dă dela particulari pe 

cale privată, nu poate aveă acea valoare, ca o mărturie, care a 

urmat după o desbatere serioasă într'o adunare legală, şi bine 

organizată, prin urmare şi mărturia pentru un candidat de pro- 

topresbiter, de preot şi diacon poate să aibă numai atunci va= 

loarea sa recerută legală, dacă aceea a urmat după consultări 

ținute în sinodul districtual, asupra unui constituind protopres-
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biter, sau în sinodul parohial asupra candidatului de preoție şi 

diaconie. De aceea pe baza lucrărilor apostolilor Domnului și 

ale următorilor lor, precum și pe baza canoanelor pozitive sa 

stabilit în biserica noastră dreptul de alegere, prin reprezen- 

tanții clerului și poporului, a tuturor beneficiaţilor bisericești, 

spre încunjurarea oricăror abuzuri la extradarea mărturiei pentru 

acei beneficiaţi. 
” Partea practică a acestei teorii se oglindează în următoarele: 

[. În privinţa constituirei vre-unui protopresbiter, reprezen- 

tanţii clerului și poporului districtual se adună întrun sinod dis- 

trictual sub preşedinţia unui comisar consistorial cu observarea 

formelor prescrise de cătră sinodul eparhial, şi ţin consultări 

asupra reîntregirei scaunului protopresbiteral, și aleg.pe unul sau 

pe mai mulţi, şi actul alegerei împreună cu protocolul sinodal 

îl aștern consistorului eparhial, care censurându-l, atât actul 

cât şi însuşirile personale ale alesului și prezentatului, şi aflând 

toate în ordine bună, submite episcopului eparhial hârtiile res- 

pective dimpreună cu opiniunea sa, apoi episcopul convingându-se, 

că alegerea a îost legală, şi prezentatul este vrednic de digni- 

tatea protopresbiterală, îl denumeşte şi-l hirotesește de proto- 

presbiter, şi înzestrându-l cu. gramata ărhierească, prin care îi 
dă dreptul funcţionărei de protopresbiter, îl trimite la ale sale. 

II. În privința constituirei preotului şi diaconului reprezen- 
tanţii poporului unei parohii se adună întrun sinod parohial sub 

președinția protopresbiterului concernent, pe lângă observarea 

celor prescrise pentru asemenea sinod din partea sinodului epar- 

hial şi după consultări avute purced la alegere, și dupăce o au 

finit protocolul sinodului dimpreună cu actul alegerei se predă 

protopresbiterului preşedinte, care îl transpune consistorului 

eparhial, şi acesta cenzurează actul sinodului şi însușirile alesului, 

şi aflând, că sinodul parohial sa ţinut potrivit prescriselor pre- 
vigente, şi alesul posede calităţile recerute pentru preot sau 

diacon, subșterne episcopului eparhial tot actul spre finala de- 

cisiune. Episcopul încă găsind, că toate sau lucrat după cuviință, 

şi prezentatul posede calităţile necesare, denumeşte de preot 

sau diacon pe cel ales, și hirotonindu-l, şi înzestrându-l cu gra- 

mata arhierească, prin care capătă dreptul de funcționare ca 
preot sau diacon, îl trimite la locul destinaţiunei.
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Ş. 285. Continuarea acestui obiect. 

“Cele expuse în S-ul precedent au bază legală în canonul 
5 şi 13 din Laodicea, prin care se exchid .dela alegeri gloatele 
neregulate, dar nu și creştinii evlavioși şi înţelepţi, precum cetim 
în tâlcul suscitatului canon 13 în Pidalion. 

Cumcă clerul şi poporul respectiv își alegeă pe protopres- 
biterul său, iar poporul parohial îşi alegeă pe preotul sau dia- 
conul 'său încă şi în timpii goanelor celor mai crâncene, care 
ei aveau .să le sufere din partea împăraţilor romani păgâni, se 
vede din o ordinaţiune a împăratului Alexandru Sever, carele 
eră gonaciul cel neîmpăcat al bisericei lui Christos și al cre- 
ştinilor, şi murise la anul 235. Acest împărat păgân, când pro- 
vocă pe poporul său, ca să-și aleagă pe amploiaţii cardinali 
politici, îi aduceă lui de model purtarea creștinilor la alegeri: 
de preoții săi, şi aceea o lăudă ca. o faptă vrednică de imita- 

țiune — Bingham Pars. Il. pag. 89. 

Apoi dacă canonul al 3-lea al sinodului ecumenic VII 
despre care am amintit în Ş-ul mai sus 283, legiuește, că ale- - 
gerea cuiva de preot sau de diacon prin stăpânitori lumeşti şi 
prin boieri este invalidă, şi unul ca acesta făcându-se preot sau | 

„ diacon,'are a se depune şi a se segregă dela biserică cu toți 
partizanii lui; şi dacă precum am arătat în Ş-ul precedent, măr- 
turia din afară, ceeace apostolul cere pentru ceice vreau să - 
între în tagma preoțească și diaconală, nu se poate procură în | 
alt chip corect, decât printrun sinod parohial ţinut în forma 
legală: atunci urmează preafireşte, că clerului şi poporului prin 

reprezentanții săi li-se cuvine dreptul de alegere a protopresbi- 
terului lor, iar unui popor parohial dreptul de alegere a paro- 
hului și diaconului său. Dreptul acesta de alegere de protopres- 
biter, de preot şi diacon nu se poate eludă nici prin consistor, 
nici prin episcop, căci are putere judicială, carea se poate în- 
frânge numai atunci, când sinodul pentru alegerea de proto- 

presbiter, sau de preot şi diacon a abuzat cu dreptul său de 

alegere, sau când prin purtarea sa s'a documentat de nevrednic 
spre exercitarea dreptului de alegere; precum am arătat mai 
pe larg despre asemenea momente în Ş-ul 280. 

- 17
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Ş. 286. Oare este în biserica noastră dreptul de patronat în pu- 
nerea beneficiaților bisericeşti? 

Deși cu privire la cele ce sau expus în acest tractat despre 

modul constituirei beneficiaţilor bisericeşti, se vede a fi de prisos 
a mai face întrebarea, că este, sau nu în biserica ortodoxă râ- 
săriteană dreptul de patronat în punerea beneficiaţilor bisericești, 
deoarece din destul s'a arătat dreptul de alegere, ce compete 
clerului și poporului în constituirea beneficiaţilor bisericeşti: 
totuș aflăm de necesar a tractă și această întrebare, căci este 
de mare însemnătate în dreptul canonic. Deslegarea acestei în- 

trebări trebue să se iee din principiile genuine ale cristianis- 
mului; de aceea înainte de toate vom cită unele pasage din 
sânta scriptură și apoi din canoane, pomenind şi organismul 

bisericei lui Christos, ca cu atât mai sigur și mai nerăsturnabil 
să fie rezultatul logicei noastre. Însă mai nainte de a cită acele 

pasage din biblie sau din canoane, este de lipsă a defini: ce 
este şi cum trebue să se facă -milostenia în înţelesul creştinesc? 
căci dacă vom ști aceasta, atunci vom şti deslegă şi întrebarea 

susatinsă în înțelesul cel adevărat creştinesc. 

Așadară înainte de toate să vedem: ce este milostenia în 
înțelesul creştinesc? Milostenia în înţelesul creştinesc este acea 

lucrare a inimei creștinului, prin care el năzuește să facă dea- 
proapelui, sau deaproapilor săi, sau şi spre scopuri religioase 
sau şi filantropice vre-un bine şi ajutor în direcțiunea trupească 
sau sufletească. La întrebarea: cum trebue creştinul să facă mi- 
lostenia sa? răspundem: «creștinul trebue să facă milostenia sa 

din inimă curată şi cu credința, că precum el milueşte pe alții, 
aşă şi Dumnezeu îl va milui pe el» Mat. V. 7. Ă | 

Cumcă aceste două definiţiuni catehetice sunt efluxe din 
învăţătura creștinească, ne vor convinge citatele, care le vom aduce 
din sânta scriptură spre câştigarea principiilor genuine privitoare 

la deslegarea dreaptă a întrebării noastre de sus; şi adecă |. la 

evangelistul Mateiu cap VI. v. 1—2 cetim cuvintele Mântuitorului, 
care le-a îndreptat cătră ascultătorii săi, zicându-le: «Luaţi 
aminte, milostenia voastră să nu o faceți înaintea oamenilor, ca să 

„vadă ei, iară de nu, plată nu veţi aveă dela Tatăl vostru, carele 

este în .ceruri. Deci când faci milostenia, nu trâmbiţă înaintea
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ta, precum cei fățarnici fac, în adunări, şi în uliţi, ca să se mă- 

rească dela oameni; adevăr zic vouă: că-şi iau plata sa; iar tu 
când faci milostenia ta fă-o întru ascuns, și tatăl tău, celce vede în- 
tru ascuns, acela va da ţie la arătare»>. — Il. Cumcă valoarea 
milosteniei în biserica lui Christos nu se măsură după mărimea 
ei, ci după moralul, care l-a produs milostenia, ne învăţăm în 
privinţa aceasta dela însuș Christos, care a văzut pe bogaţi arun- 
când darurile lor în vistieria bisericei, şi a văzut şi pe o vă- 
duvă săracă, aruncând acolo doi fileri, şi a zis apostolilor: ade- 
văr zic vouă, că această văduvă săracă mai mult a aruncat decât 

toți ceialalţi, căci aceştia au aruncat din prisosinţă darurile lor, 
iar această văduvă din sărăcia sa a aruncat toată averea, ce a 

avut» Luca XXI, 1—4. — III. Apostolul învață pe Corinteni — 
|, cap. 10, 31, 32, zicându-le: «ori ce veţi face, toate spre mă- 
rirea lui Dumnezeu să le faceţi, fără sminteală să iți bisericei 
lui Dumnezeu». 

Acum urmează să consultăm şi canoanele; aci aflăm 1. că 
canonul 4-lea âl sinodului ecumenic IV legiueşte: că nu poate 
zidi nimenea mănăstire sau casă de rugă fără voia episcopului; — 
II. că can. I-lea al sinodului local I—Il rânduește: fiindcă unii 
zidind mănăstiri, şi consânţindu-le lucrurile lor, dar după constin- 
țire nu numai le stăpânesc acele, ci şi le vând, și pe alţii îi pun 
stăpânitori peste  ele+ -pentru aceea se rândueşte, ca fieștecare 
mănăstire să se zidească cu consiliul şi ştirea episcopului locului, 
să se scrie în condica mănăstirei toate lucrurile afierosite ei, dim- 
preună cu numele ctitorului sau al ctitorilor, şi această condică 

să se păstreze la episcopie, pentruca ctitorul să nu poată înstreină 
ceva din cele consânțite mănăstirei; nici poate ctitorul să se facă 
pe sine sau pe altul cineva de igumen într'ânsa, fiindcă dacă 
peste acelea, celece dăruește cineva vre-unui om, nu mai poate 
porunci mai mult, cum acela ar puteă stăpâni peste acele, celece 
odată le-a cousânţit lui Dumnezeu, şi că celce sar încumetă a 

face în contră, se socotește ca un îur de cele sânte, şi se su- 
pune osândei lui Anania şi Saptira»: — III. că în canonul 8-lea 
a] sin. ecumenic IV se supun episcopului eparhial după tradi- 

țiunea sânţilor părinți preoții și călugării dela bisericele mănă- 

stirilor, ptohotrofielor — case hrănitoare de săraci — ale ghiro- 
comielor — case hrănitoare de bătrâni — ale nosocomielor — 

17*
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spitalelor — cu aceea, că ceice vor răsturnă în orice chip acea- 
stă constituţiune, și nu se vor supune episcopilor lor, de vor îi 

preoţi, să se supună certărilor canoanelor, iar de vor îi monahi 
sau mireni, să se exchidă dela cuminecătură». Balsamon tălmă-" 
cind acest canon, pune această întrebare: că ce se va răspunde 
la aceia, cari dintre preoți sau călugări vor zice: că einu sunt 
subordinaţi patriarhului sau episcopului eparhial, căci ei se țin 
de o biserică liberă, provocându-se și la ordinaţiunile statutelor 
făcute de cătră fundatori, pe lângă ale căror biserici sunt ei așe- 
zaţi? Balsamon desleagă această întrebare zicând: că aci se va 
răspunde cu bună seamă nimic; căci dacă şi vre-un fundator 
de mănăstire, sau biserică va decretă în statutele sale, sau în 

ordinaţiunea sa, ca preoţii sau călugării dela biserica sau mă- 

năstirea, pe care el a zidit, să nu se supună episcopului epar- 
hial, astfel de fundatori să nu se asculte, căci au stabilit un ce 
în contra dumnezeeșştilor şi sântelor canoane, şi au scris aşa ceva 
ce nu poate să stee;» — IV. că în canonul al 3-lea al sinodului 
ecumenic VII cetim: că alegerea de episcop, preot sau diacon 

prin stăpânitori lumești şi boieri este invalidă. 

În fine din consultarea organismului bisericei aflăm, că nu: 

se iartă nici unui membru domnie sau prerogativă asupra altuia, 

cu atât mai puțin se poate iertă domnie sau prerogativă asupra 
unui întreg element social; căci ca creştini trebue să ştim, că 

toți suntem mădularele trupului lui Christos, şi că toți suntem 
datori bogații ca şi săracii să facem milostenie după putinţă, ca 

şi Dumnezeu să ne fie milostiv, şi că toţi fără deosebire de 
bogat și sărac avem un început şi un sfârşit, toți suntem din 

pământ şi în pământ ne vom întoarce. Şi întradevăr arfio pă- 
rere vătămătoare şi dejositoare pentru religia creştinească, când 

Sar presupune, că cineva pentru aceea să aibă prerogativă asu- 
pra drepturilor generale ale celorlalţi creștini, căci el fiind mai 

bogat decât mulți alţii, face bisericei şi mănăstirei, sau și spre 
alte scopuri bisericești şi filantropice mai mari dăruiri decât 

alții! Pentrucă încă este întrebarea, dacă milostenia cea mare a 

bogatului este primită de Dumnezeu mai presus decât cea 
mică a săracului? căci am văzut din cuvintele lui Christos, 
că milostenia de doi fileri a văduvei sărace a fost mai bine 
primită de Dumnezeu decât darurile bogaţilor; apoi voeşte
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Christos, ca nime să nu trimbiţe milostenia ce o face, în adu- 
nări şi pe strade, căci așa fac numai fățarnicii, ci fiecare să facă 
milostenia pe ascuns, şi fără să-ştie dreapta ce a făcut stânga, 
şi Dumnezeu va răsplăti apoi la arătare. 

Deci din combinarea naturei milosteniei creștineşti a învă- 
țăturilor lui Christos despre milostenie, şi valoarea ei, apoi din 
combinarea canoanelor privitoare la binefaceri la zidirea bise- 
ricilor şi a mănăstirilor, și în fine din combinarea organismului 
bisericei lui Christos se desleagă de sine însaş întrebarea sus- 
atinsă întracolo: că în biserica noastră, a cărei ierarhie a ob- 
servat strâns cuvintele. Mântuitorului despre milostenie, ma 
fost nicicând, nici este, nici poate să fie dreptul de patronat. 

Cunoaştem noi novela 123 _din capul al 18-lea a împăra- 
tului lustinian, care zice: «carele va zidi biserică şi pe preoţi 
îi va înzestră, acela are dreptul: de denumire a preoţilor dela 
acea biserică». Însă cunoaştem și aceea, că legislaţiunea biseri- 
cească ma acceptat această novelă a împăratului lustinian. 
Asertul nostru se adeverează prin acea împrejurare faptică, că 
sinodul ecumenic al V-lea, ce sa ținut în zilele acestui îm- 

părat, n'a primit în afacerile sale novela amintită, dar nici ce- 
lelalte sinoade, care sau ținut mai târziu, s. e. sinodul ecu- 
menic VI şi VII şi cel local I-II din Constantinopole, şi cel 
din biserica sântei Sofii, ceeace cu bunăseamă ar fi urmat, 

când ar îi văzut ierarhia, că suslăudata novelă imperială are 
vre-o bază publică. | 

Însă deşi ierarhia şi legislaţia bisericei noastre nu iartă 
dreptul de patronat ca un ce, ce este în contra principiilor cre- 
ştinismului; totuș €a are toată atențiunea cătră binefăcătorii cei 
mari ai bisericilor și mănăstirilor, îie aceia vii ori morți, căci ea 

„săvârşeşte în toate zilele pentru ei rugăciuni la serviciuri dum- 

nezeeşti. Ma 
Apoi şi ceialalţi creştini au cătră. ctitorii bisericeşti și mă- 

năstireşti toată venerațiunea, documentează cătră dânşii cu tot 

prilejul o cinstire deosebită, şi le dau lor întâietatea șederei 
în şi afară de biscrică, precum şi în celelalte adunări și afaceri 
economico-bisericeşti. Toţi ctitorii bisericești şi mănăstirești, cari 
fac milosteniile lor din inimă adevărat creştinească, sunt mulțumiți cu 
rugăciunile, care ierarhia. le săvârşeşte cătră Dumnezeu pentru
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ei, şi cu onoarea, ce le dau lor creștinii, şi nu pretind sieşi 
nici o prerogativă, ci cu umilinţă mulțumesc lui Dumnezeu, 
căci au putut să facă ceva bine spre scopuri religioase şi filan- 
tropice din averile lor, rugându-se lui Dumnezeu “cu vameșul, 
ca să le fie lor milostiv. 

Tăierea VI. 

Despre averile eparhiilor, metropoliilor și patri- 
arhatelor. 

$. 287. Principii canonice privitoare la averile scaunelor arhiereşti. 

Fiindcă canoanele nu fac nici o deosebire între averile 
eparhiilor, ale metropoliilor şi patriarhatelor, căci acele sunt de 
una și aceiaş natură, adecă sunt «averi ale Domnului»; pentru 
aceea și noi vom tractă despre ele în concret, și pentru oco- 
lirea repetiţiunilor de cuvinte ne vom servi cu numele de «averi 
ale scaunelor arhiereşti», în loc de averi ale eparhiilor, metro- 
poliilor şi patriarhatelor. - 

Acestea lăsându-le înainte, zicem, că principiile canonice 
privitoare la averile scaunelor arhiereşti le aflăm în următoa- 
rele canoane: ă 

|. în canonul 38 apostolesc: <A tuturor lucrurilor biseri- 
ceşti episcopul să aibă purtare de grije, și ocârmiiască-le pe. 
ele fiindu-i Dumnezeu cercetător; însă să nu-i fie lui cu pu- 
tință a înstrăină ceva din ele, sau a dărui rudelor sale cele ale 
lui Dumnezeu; iar de ar fi săraci, dee-le lor ca unor -săraci, dar 
nu sub pricinuirea acestora să vânză cele ale bisericei».; 

II. în canonul 40 apostolesc: «fie arătate propriile lucruri 
ale episcopului, dacă va aveă ale sale, şi arătate cele domneşti, 
ca să aibă stăpânire episcopul săvârşindu-se, pe ale sale, cărora 
va voi, şi cum va voi, a le lăsă, şi nu cu pricinuire de lucruri, 
bisericeşti să cază cele ale episcopului, când va fi având mu- 
iere şi copii, sau rudenii, sau casă, căci este drept înaintea lui 
Dumnezeu și a oamenilor, ca nici biserica să nu sufere vre-o 
pagubă pentru neştiința lucrurilor episcopului, nici episcopul 
sau rudele lui cu pricinuirea bisericei să se jefuiască, sau să 
cază în vorbe oamenii lui, şi moartea lui cu ocări să se îmbrace»;
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III. în canonul 41 apostolese; «Poruncim, ca episcopul să 
aibă stăpânire peste lucrurile bisericei, că dacă sufletele cele 
scumpe ale oamenilor lui i-sau încredințat, cu mult mai mult 
de a porunci pentru bani, încât după a lui stăpânire toate 

-să se ocârmuiască, şi celorce au trebuință, să li se dee cu frica 
lui Dumnezeu şi cu evlavie prin presbiteri şi diaconi. $ă se 

împărtăşească însă şi el din cele irebuincioase, de va aveă tre- 

buinţă, la trebuinţele sale cele de nevoe, și la a fraților celor 

din străini, ca ei în nici un chip să nu fie lipsiţi, căci legea lui 

Dumnezeu a rânduit, ca, ceice stau înaintea altarului, dela al- 

tar să se hrănească, fiindcă nici ostașul nu se lipseşte de sim- 
_bria sa, purtând arme asupra protivnicilor»; 1 

“IV. în canonul 25 al sinodului ecumenic IV: «Venitul bise- 

ricei văduvite să se păzească întreg de economul acestei biserici» ; 

V. în canonul 26 al sinodului ecumenic IV: «Fiindcă în oare- 
care biserici episcopii întrebuințează fără economi lucrurile bise- 
riceşti, pentru aceea fiecare biserică, care are episcop, trebue să 

aibă şi econom din clericatul său, care să economisească cele 

bisericeşti după socotința episcopului său, ca să nu fie fără măr- 

turii economia bisericei, şi din aceasta să se risipească lucrurile 

acesteiaş biserici, şi preoţiei să se pricinuiască detăimare; iară 

de nu o va face aceasta, să fie supus dumnezeieştilor canoane» ; 

VI. în canonul 35 al sinodului ecumenic VI: «Nu este iertat 

nici unui din toţi metropoliţii, săvârșindu-se vre-un episcop, care 

este supus scaunului său, lucrurile lui sau cele ale bisericei lui 

a le luă, sau a şi-le însuşi, ci să fie sub paza clerului bisericei, 

al căreia răposatul se aîlă întâi- -şezător, până la înaintarea altui 

episcop, afară de n'a rămas clerici în acea biserică, că atunci 

metropolitul aceste le va păzi neîmpuţinate, toate dându-le epi- 

scopului, ce se va hirotoni». 

Ş. 288. Continuare 1. 

VII. În canonul îl al sinodului ecumenic VII: «Îndatoraţi 

fiind toţi a păzi dumnezeeştile canoane, şi pe celace zice, a îi 

economi la toate bisericele, cu tot chipul suntem datori a-l țineă 

nestrămutat; și dacă fieştecare metropolit va pune la biserica sa 

  

19 [. Corint. IX, 7, 13.
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econom, bine va fi, iar de nu, atunci episcopul Constantinopolei 
are voie a pune econom la acea biserică; așijderea și metropo- 
liților, dacă episcopii cei supuși lor nu voiesc să aşeze economi 
la bisericile lor. Și însăş aceasta să se păzească și la mănăstiri»; 

VIII. în canonul 12 al sinodului ecumenic VII: «Dacă vre-un : 
episcop sau egumen, ar înstrăină la boieri sau la alt cineva ţari- 
nile episcopiei sau ale mănăstirei, fără tărie să îie aceea după ca- 
nonul sânţilor apostoli, ce zice: că purtarea de grije a tuturor 
lucrurilor episcopul să o aibă, și să le ocârmuiască ca şi cum 
Dumnezeu ar privi; însă să nu-i fie lui iertat a înstrăină din 
acele, sau a da rudelor sale cele ale lui Dumnezeu; iară de vor 
îi săraci, să le dee ca unor săraci, dar nu cu pricinuirea acestora 
să le vânză. lar de ar pune cauză, că aduce pagubă și nu este 

țarina de nici un folos, nici atunci să nu dee locul boierilor, ci 
clericilor sau lucrătorilor de pământ; iar de ar întrebuinţă vicle- 
nia rea, și dela cleric sau lucrător de pământ ar cumpără, vre-un | 

boier țarina, şi atunci vânzarea să fie fără tărie și să se întoarcă 
episcopiei sau mănăstirei, şi episcopul sau egumenul, celce a 
făcut aceasta să se izgonească, episcopul din episcopie, şi egume- 
nul din mănăstire, ca unii, cari risipesc rău celece n'au adunat»; 

IX. în canonul 24 din Antiohia: «Cele ale bisericei bine 

este -a-se păzi pentru biserică cu toată sârguinţa şi buna cuno- 
ştință şi: credinţa cea cătră privitorul a toate şi judecătorul Dum- 
nezeu, care şi a-se chivernisi se cuvine cu judecata şi stăpânirea 
episcopului, căruia îi este încredinţat tot poporul, și sufletele celor 
ce se adună. Şi arătate să fie celece sunt în partea bisericei cu 

ştirea celor dimprejurul lui, a prestiterilor adecă, și a diaconilor, 
„ca să ştie aceștia și să nu le fie necunoscut, care sunt ale bise- 
ricei, încât nimica să nu le fie lor necunoscut, că de se întâmplă 
episcopului să schimbe vieața, arătate fiind lucrurile, celece sunt 

în partea bisericei, nici aceste să cază şi să se piarză, nici cele 
osebite ale episcopului să nu se supere cu pricinuirea de lucruri 
bisericeşti, căci drept şi plăcut lucru este şi la Dumnezeu și la 

oameni, cele osebite ale episcopului, ori cărora va voi el a le 
lăsă, iară cele ale bisericei a le păzi pentru dânsa, şi nici bi- 
serica să nu sufere pagubă, nici episcopul cu pricinuirea bise- 
ricei să nu se jefuiască, sau să cază și în ispită.cei din partea 

» şi el împreună după moarte cu ocară să se îmbrace».
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$. 289. Continuare ÎI. 

X. In canonul 25 al sinodului local din Antiohia: <Episco- 
pul să aibă stăpânirea lucrurilor bisericeşti, ca să le chiverni- 
sească pentru toți, cei-ce au trebuinţă cu toată evlavia și frica lui 
Dumnezeu; dară să se împărtășească şi el de cele trebuincioase 

de ar aveă trebuinţă, pentru trebuinţele sale cele de nevoie, şi 
pentru fraţii cei străini, cari se ospitează la dânsul, încât ei să nu 
se lipsească: de nimica după Dumnezeescul apostol, ce zice: 
«având hrană și îmbrăcăminte, cu aceste ne vom îndestulă». lar de 
nu Sar îndestulă cu acestea, ci ar schimbă lucrurile în casnicele 

sale trebuinţe, şi veniturile bisericei sau rodurile ţarinelor fără 
ştirea presbiterilor și a diaconilor, le-ar încredință în mâna cuiva 
şi în mâna prietinilor, sau a rudelor, sau a fraţilor, sau a fiilor 
săi ar da stăpânirea, spre a se păgubi pe ascuns prin unii ca 
aceștia socotelele bisericei, acesta să dee seamă sinodului epar- 
hiei; iar dacă şi altcum episcopul sar arătă, sau și cei împreună 
cu el presbiteri, că adecă cele ce se ţin de biserică, din ţarini 

sau şi de ori-ce avere bisericească la sine le trag, şi prin aceea 
fac scurtare săracilor şi socotelei bisericei, şi încriminaţia şi in- 
famie grămădesc asupra cuvântului bisericei, și asupra acelor, 
cari astfel chivernisesc, — atunci şi aceştia toţi să capete corec- 
ţiune, dupăce sântul sinod a examinat fapta»; 

XI. In canonul 40 al sinodului local din Cartagena: <Au 
plăcut, ca episcopii, presbiterii, diaconii, sau ori şi cari clerici, 
neavând nimica, dar sporind în timpul episcopiei, sau a cleri- 
catului lor, ar cumpără ţarini sau orice sate pe numele lor, să 
se învinovăţească ca unii, cari au făcut răpire asupra lucrurilor 

domnești, de nu după-ce aducânduli-se aminte; le vor aduce bi- 
sericei. lar de le-ar veni lor chiar din dăruirea cuiva, ori din moş- 
tenirea rudeniei, din acestea vor iace, ceeace vor vrea; iară după 
ce au voit (ale da) vor voi ale întoarce înapoi, ca nişte netreb- 
nici se vor judecă nevrednici de cinstea bisericească»; 

XII. In canonul 89 din Cartagena: «S'au otăriît, că dacă 
vre-un episcop va lăsă moştenitori rudenii — — — mai mult 
decât pe biserica, unuia ca acestuia să i se zică după moarte 
anatema, şi numele lui nici decum să nu se pomenească de iereii 

lui Dumnezeu, nici să se poată desvinovăți, dacă va muri fără
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diată, fiindcă episcop făcându-se, este dator ca după cuviinţă 
să-și facă rânduirea lucrurilor sale potrivită cu epangelma sa»; 

XIII. In capul 57 din pravila românească: «Toate cele ce le-a 
“avut episcopul înainte de a se face episcop, le poate da unde 
va vrea şi le poate împărți în viaţă şi la moarte; iar cele ce le-a 
agonisit ca episcop, acele sunt ale bisericei, adecă ale eparhiei, 
sau ale metropoliei, şi despre acele nu poate face testament, 
Dacă însă sar întâmplă, ca episcopul să fie primit oare-care lu- 
cruri dela părinţii săi, sau dela unchi, fraţi sau dela alte rudenii 

ale sale, aceste le poate împărți între aceştia, şi poate face cu 
ele ce va vrea. Mai departe după moartea episcopului nimene 

să nu înstrăineze ceva din lucrurile lui, ci acele pe lângă consem- 
nare să le primească economul în prezenţa clerului, şi să le pă- 
streze până la venirea altui episcop, şi apoi să le predee acestuia. 

$. 290. Despre natura averilor scaunelor arhiereşti. 

Natura averilor scaunelor arhiereşti este una şi aceiaşi cu 

" natura averilor bisericilor şi ale mănăstirilor,” prin urmare ele 
sunt averi «domneşti» ca acestea; ele sunt neînstrăinavere, și 

arhiereul respectiv are numai potestatea, sau mai bine zicând 
îndatorirea de a priveghiă preste acele, de a se folosi din ele la 

lipsele sale necesarii, şi ale întrebuință pentru acoperirea lipselor 
fraților străini călători, şi pentru darea de milostenii la săraci 

prin presbiteri și diaconi cu evlavie, fiindu-i Dumnezeu cercetă- 
tor. De aci apoi urmează, că un arhiereu este dator să pri- 
vească veniturile, ce le are din eparhie, metropolie, sau patriar- 
hat ca nişte roade ale țarinei «Domnului», care sunt inimele cele 

miloase ale creştinilor, şi ale întrebuință spre acoperirea lipselor 
sale, spre milostenie la săraci, iar prisosul lor a-l întoarce în vi- 

stieria scaunului său arhieresc, căci precum arată canoanele citate 

arhiereul mare dreptul de-a dispune cu averea, ce și-a făcut ca 
atare, şi numai acea avere a sao poate da şi testă cui va vrea, 

carea în urma vre-unei donațiuni sau moşteniri dela rudele sale 0, 
a herezit. Mai departe prescriu canoanele, că arhiereul este da- 
tor să arete eparhiei, metropoliei. sau patriarhatului respectiv 
averea sa proprie, când primeşte scaunul arhieresc spre deose- 

2 Vezi S-îul 253.
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birea averii scaunului său arhieresc de averea sa privată, asupra 

căreia poate dispune cum va vreă; din contră dacă arhiereul 

nu va arătă clerului și poporului respectiv averea sa privată, 

atunci şi-a perdut dreptul de dispoziţiune și de proprietar și 

întră în posesiune însuş scaunul arhieresc. 
Canoanele precum am văzut, au făcut proviziune şi pentru 

acel caz, când un scaun arhieresc s'a văduvit, şi rânduesc, ca 

clerul şi economul să îngrijască pe timpul văduviei scaunului 

arhi€resc, ca nu numai averea cea străbună (de mai nainte) a 

eparhiei, metropoliei și a patriarhatului, ci şi veniturile curente 

ale scaunului arhieresc să se păstreze în întregime, să se con- 

scrie, şi nime, încă nici metropolitul să nu le bântuiască, ci 

toate nevătămate să se predee episcopului viitor. 

$. 297. Despre administrațiunea averilor scaunelor arhierești. 

De. vom constiltă canoanele expuse, aflăm, că la început 
averile scaunelor arhiereşti erau încredințate arhiereilor respec- 
tivi, cari le şi administrau acelea, şi. numai în privinţa făcân- 

delor cheltuieli din ele erau oareşicât restrânşi, și adecă arhie- 
reii puteau cheltui de acolo spre acoperirea lipselor sale proprii, 
spre acoperirea lipselor fraţilor călători şi spre milostenii la să- 
raci; însă ei singuri nu puteau împărți milosteniile din averile 
scaunelor lor arhiereșşti, ci erau îndatoraţi a face aceasta prin 
presbiteri şi diaconi. Apoi nu le eră lor iertat să mestece averea 
lor privată cu averea scaunului arhieresc, ci trebuiă să ţină des- 
chilinit averea lor privată de cătră averea bisericească, ca la caz 
de moarte să nu se prejudece nici unei nici altei averi, nici să 

se dee prilej la disenţiuni. 
Noi în dispoziţiunile canoanelor apostoleşti, în privinţa, ave- 

rilor scaunelor arhiereşti, vedem o imitaţiune de literă din îap- 
tele apostolilor,2! cari : dupăce poporul nu sa mulțumit cu îm- 
părțiala milosteniei ce o făceau ei, au provocat pe popor, ca 
să-și aleagă sie-şi şapte bărbaţi — diaconi — spre împărţirea 
milosteniei între săraci şi văduve. 

Fiindcă însă canonul al 26-lea al sinodului ecumenic IV 

rândueşte: «că fiecare biserică, care are episcop, trebue să aibă 
econom, şi impută unor episcopi, căci negligă a pune econom 

+ Faptele apostolilor cap VI.
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pentru averile bisericilor» : pentru aceea afirmăm, că canonul 

41 apostolesc încă mai nainte de acest sinod ecumenic al IV-lea, 
care s'a ținut la anul 451, s'a modificat prin uz intracolo ca 
fiecare eparhie să aibă pentru averile sale econom, carele ne- 
mijlocit să aibă grije. pentru lucrurile ei, şi să le administreze 
după judecata episcopului, căci altcum sinodul acesta ecumenic 
n'ar fi avut temeiu de a impută unor episcopi negligarea pu-- 
nerii economului pentru lucrurile bisericești. Așadară vedem, 
că în veacul al V-lea trebuiă fiecare scaun. episcopesc să aibă 
econom; şi deși susamintitul canon al 26-lea al sinodului ecu- 
menic IV demândă numai episcopilor, să aibă econom: totuşy 
noi afirmăm, că acest canon sub numele de «episcopi» înţe- 
lege pe toţi arhiereii, adecă și pe metropoliți, şi îndatorează şi 
pe aceștia să aibă econom pe lângă bisericile lor, şi aceasta 
afirmăm pe baza canonului al 11-lea al sinodului ecumenic VII, 
prin care se ordină: «că, dacă fieştecare metropolit va pune 
la biserica sa econom; bine va face, iar de nu, atunci pa- 
triarhul are dreptul să-i pură econom, şi dacă vre-un episcop 
ar negligă aşezarea economului la scaunul său, atunci me- 
tropolitul are dreptul, de a octroă unui asemenea episcop pe 
economul. 

Însă noi pe baza doctrinei princjpiale şi cardinale a bise- 
ricei noastre, în urma căreia nici un suflet de creştin'sau de preot 
sau și de arhiereu, fie el și patriarh, nu este esemt dela ordinea 
cuviincioasă, pentrucă numai în chipul acesta pot să se facă toate 
în biserica lui Christos spre zidire, și după cuviinţă, şi buna rân- 
duială, precum sfătuieşte apostolul,22 — cutezăm a afirmă și aceea, 
cumcă deși n'avem canon, prin care un patriarh sar îndatoră 
să aibă la biserica sa, va să zică, la scaunul său. patriarhal un 
econom: totuș nu încape nici cea mai mică îndoială, că patri- 
arhul întocmai ca şi oricare dintre metropoliți şi episcopi, este 
dator a avea econom pentru lucrurile străbune ale patriarhatului, 
și aşă ne vine a zice, că în canonul 26 al sinodului ecumenic 
IV sub numele de cepiscopi> se înţeleg pe cât și metropoliții, 
pe atâta și patriarhii. Apoi dacă apostolii sau supus ordinei 
bune, dela care a depins îndestularea poporului pentru împărțirea - 

22 1, Corint. XIV, 26 şi 40.
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milosteniei nu mai mult prin apostoli, ci prin cei şepte diaconi, 
atunci şi patriarhii sunt datori să se supună ordinei bune, dela 
care depinde îndestulirea clerului și a poporului credincios în 

privința averii respectivului scaun patriarhal; iară în caz contrar 
se cuvine sinodului patriarhal dreptul, de a octroă patriarhului 

pe econom pentru păstrarea averii străbune a acelui scaun. 

Din aceste premise se vede, că în timpii sinodului ecumenic 
VII, care sa ţirut la anul 787, arhiereii erau îndatorați să aibă 
pe lângă bisericele lor și economi, însă în decurgerea timpilor 
pretutindenea, unde biserica nu.eră împedecată prin împrejurări 
extranee în lucrările sale, şi unde arhiereii nu negligau prescri- 
sele canonice, şi îndatorirea lor, — sa aflat de lipsă, ca în loc 
de un econom să se așeze pe lângă scaunele arhierești o epi- 
tropie constătătoare din câţiva membri ai clerului și poporului 
respectiv, carea este însărtinată a administră în conţelegere cu 

arhiereul averile străbune sale scaunului lor arhieresc, şi a da si- 
nodului bisericesc rațiociniu despre starea lor, şi totodată îngri- 
jeşte în caz de moarte a arhiereului respectiv pentru averea bi- 
sericei, și pune în lucrare și diata răposatului arhiereu potrivit 
prescriselor canonice. Eforia aceasta este un așezământ propriu 
bisericesc purces din imitațiunea faptelor apostolilor, cari nu unul, 
ci şapte bărbaţi — diaconi a propus poporului pentru împărțirea 

_milosteniei, ca prin aceea să aibă lucrul şi controla sa cuviin- 

cioasă; aşa și la averile scauneior. arhierești nu ajunge în timpii 
noştri un econom, ci se cere din cauze binecuvântate o eforie 
aşezată de cătră sinodul bisericesc, care în conţelegere cu ar- 
hiereul respectiv să administreze averea «Domnului», ce este 

la fiecare scaun arhieresc spre a corespunde înaltului și sân- 

tului scop, pentru care acelea sau înființat. | 

$. 202. Averea privată a vreunui arhiereu trebue să se deose- 

bească de cătră averea scaunului arhieresc, dacă arhiereul are 

de cuget să facă diată validă după moartea sa. 

Canoanele citate în Ş-fii mai sus arată din destul, că averea 
scaunului arhieresc trebue să se deosebească de cătră averea pri- 
vată a arhiereului, dacă acesta voiește să facă diată validă după 

moarte despre averea sa privată, căci altcum amestecându-se ace- 

ste două averi, cu greu se va puteă află starea cea adevărată a
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uneia și a alteia, de unde apoi se pot naşte disharmonii; de 
aceea cu tot dreptul se cere, ca nousânţitul arhiereu, ducându-se la 
scaunul său arhieresc, şi vrând a primi sub potestatea sa lucru- 

rile mişcătoare şi nemișcătoare ale scaunului arhieresc, să des- 
copere sinodului bisericei averea sa, ce o a dus cu sine, și 
asupra acestui act să se facă un instrument cu subscrierea celor 

de faţă, ca apoi să-i rămână nevătămat și netras la îndoială drep- 
tul de dispoziţiune asupra averii sale proprii după moarte.? 
Aşijderea dacă arhiereul pe timpul arhieriei sale a moştenit vre-o 
avere dela rudele sale, sau a moştenit-o în urma vre-unei do- 
naţiuni, trebue să o arete sinodului bisericei, şi să facă despre 
actul acesta un instrument cu întărirea subscrierilor celor de 
faţă, şi atunci poate face dispoziţiuni în vieaţă și după moarte 
şi asupra acestei averi; din contră arhiereul pierde dreptul de 
dispozițiune asupra averii sale, ce pretinde, că este a lui proprie, 
şi privată. Nu mai puţin diata unui arhiereu este invalidă și atunci, 

dacă el va lăsă rudelor sale după moarte mai mult decât scau- 

nului său arhieresc, căci apriat ordonă canonul 89 din Carta- 
gena: «ca unui asemenea arhiereu să i-se zică după moarte 

anatemă, şi numele lui să nu se pomenească de iereii lui Dum- 
nezeu». Balsamon în interpretaţiunea acestui canon zice: «că 
astiel de arhiereu se socotește a fi murit fără diată — ab intes- 
tato —, căci ca un arhiereu eră dator să facă diată după dig- 

nitatea şi profesiunea sa». Această profesiune cuprinde în sine 

|. jurământul, pe care arhiereul ca monah l-a depus, că el pen- 
tru toată vieața sa se lapădă de părinții săi, şi de rudele sale, 
Ă se lipeşte de Dumnezeu; II. acel jurământ, pe care arhiereul 

l-a depus cu prilejul hirotoniei' de arhiereu, apromiţându-se în 
faţa bisericei, şi dând dela sine în scris, cumcă dânsul după 

Dumnezeu pe turma sa cuvântătoare o va iubi și o va griji 
peste toate; prin urmare solenel sa legat, că el nu va da din 
averea sa mai mult nimănui decât bisericei și turmei sale, al 
cărui arhiereu este, și a fost. 24 

În fine averea aceea, ce arhiereul şi-o cruță şi adună pe 
timpul arhietiei sale, din veniturile sale, nu se poate privi de - 

averea privată a arhiereului, căci precum monahul sau igu- 
„menul orişice avere îşi face la mănăstire din slujbe bisericești, 

% Vezi Ş-iul 159, — 2 Vezi S-tul 161 și 162.
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nu este a lui, ci a mănăstirei după jurământul monahal, prin 
care sa lipsit pe sine pentru toată vieața sa de orice drept de 
posesiune şi de dispoziţiune, şi sa deobligat la sărăcie mate- 
rială: aşa şi un arhiereu orice-și cruță şi-şi agoniseşte din ve- 
niturile sale arhiereşti, aceea o cruţă și o agonisește nu sieşi 
ci bisericei, al căreia arhiereu este; și tocmai în această împre- 
jurare şi resignațiune morală se cuprinde sublimitatea chemărei 
unui. arhiereu, la care s'au deobligat cu jurământ, şi pătruns 
fiind de aceasta apostolul scrie lui Timoteiu episcop al Efesului: 
«Câştig mare este buna credință cu îndestulare, că mam adus 
nimic în lumea aceasta, și arătat este, că nici vom puteă duce 

ceva, ci având de mâncare și îmbrăcăminte, cu acestea înde- 
stulați să fim; iară ceice vreau să se îmbogăţească, cad în is- 
pite și în curse și în pofte multe fără de treabă și vătămătoare, 
care cufundă'pe oameni în perire şi perzare, că rădăcina tu- 
turor răutăţilor este iubirea de argint, care unii poftindu-o au 
rătăcit dela credință, şi sau pătruns cu dureri multe. lar tu omul 
lui Dumnezeu fugi de acestea şi urmează dreptatea, evlavia, cre-: 

dinţa. dragostea, răbdarea și blândeţele; luptă-te lupta cea bună a 
credinței, apucă-te de vieaţa de veci, la care și chemat ești, şi 
ai mărturisit mărturisirea cea bună înainte. a multe mărturii». 

7



Partea II. 

Dreptul canonic extern. 
<Mai întâi de toate poruncile este: 

«auzi Israile! Domnul Dumnezeul tău 

«este un Domn, și să iubeşti pe Domnul 

«Dumnezeul tău din toată inima ta, şi 
| «din fot sufletul tău, şi din tot cugetul 

= | «tău, şi din toată puterea ta; și a doua 

«asemenea acesteia : să iubeşti pe dea- 
«proapele tău ca însuți pe tine; mai . 

«mare de aceste nu este altă poruncă». 

— Marcu XII. v. 29—31, 

Ă | _ CAPL 

Despre dreptul cânonic extern faţă cu statul. 

Tăierea 1. 

Despre biserică în stat, şi despre stat în biserică. 

Ş$. 293. Deosebirea bisericei de stat. 

Deşi biserica este în stat, căci aceiaşi cristiani sunt tot-: 
odată şi cetățeni ai statului: totuş biserica se deosebește de stat 
atât în privința urzirei sale, cât şi a problemei și a mijloacelor 
recerute pentru ajungerea scopului ei. 

Ce se ține de urzirea, de problema şi de mijloacele rece- 
rute pentru ajungerea problemei bisericei creştine, numai pre- 
scurt zicem atâta, că ea sa întemeiat prin Domnul nostru lisus 
Christos, şi sa răscumpărat prin scump sângele lui; că problema 
ei este a produce în creștini religiozitatea şi moralitatea potrivit 
învățăturilor lui Christos, şi astfel a pregăti pe credincioși pentru 

dobândirea -mântuirei sufleteşti, sau după cuvintele lui Christos, 
pentru moştenirea împărăției lui Dumnezeu; că mijloacele ei pentru 

18
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ajungerea problemei sale sunt propovăduirea cuvântului lui Dum- 
nezeu, a credinţei, dragostei și nădejdei, a celor zece porunci 
dumnezeeşti și nouă bisericeşti, și administrarea celor șepte mi- 
sterii ale testamentului nou, toate acestea pe temeiul sântei scripturi. 

lar ce se ţine de urzirea statului, de problema și mijloacele 
pentru ajungerea problemei sale, aşijderea amintim aci numai 
pe scurt atâta, că statul s'a întemeiat prin însoţirea familiilor sub 
un domnitor — împărat, rege, principe; că problema lui este 
garantarea susţinerii ordinei bune între cetăţeni și scutirea lor în 
privința vieţei, onoarei, averei şi ocupaţiunei oneste şi folositoare, 
adecă conservarea statului juridic; că mijloacele statului pentru 
ajungerea problemei sale sunt legile politice şi criminale.! 

Din asemănarea celor expuse aci urmează preafireşte, că 

biserica lui Christos se deosebește de stat aşa, ca și sufletul de 
trup, acesta este supus statului, iar acela bisericei; totuș pot, şi 
trebue să poată subsistă amândouă lângă olaltă,. căci, precum 
vedem că trupul şi sufletul, deși sunt două elemente heterogene, 
dar totuș chibzuesc un om, carele în privința sufletului este 
membrul bisericei sale, iar în privința trupului eşte cetățean al 
statului: aşa şi biserica lui Christos și statul pot și trebue să 
poată subsistă una lângă alta, pentrucă problema şi mijloacele, 
spre ajungerea problemei bisericei lui Christos și a statului nu 
stau în nici o colisiune, nici sunt una alteia periculoase fără 
privire la forma regimului de stat; încă nici atunci, când bise- 
rica se află întrun stat necreștinesc. 

$. 294. Deosebirea bisericei de cătră stat o au recunoscut îm- 
părații cei dintâi creștini. Ă 

Deosebirea bisericei de cătră stat o au recunoscut împă- 
raţii cei dintâi creștini și adecă Constantin cel mare,3 Valenti- 

1 Vezi S-ul 19 din acest op. — 2 Fie aceea absolutistică, constituțio- 
nală, sau republicană. 

! „___3 Visum est ipso Constantino Magno, qui cum culpae quorundam Episcoporum ei delatae essent, et ipse ab Episcopis causas inter ipsos motas 
dijudicare postulatus, respondit eis: Deus vos constituit Sacerdotes, et po- testatem vobis dedit, de vobis Quoque judicandi, et ideo nos a vobis recte judicamur. Vos autem non potestis ab hominibus judicari, propter qnod Dei solius inter vos exspectare judicium et vestra jurgia, quaecungque sint, ad illud divinum reserventur examen. Vos etenim nobis a deo dati estis dii, et conveniens non est, ut homo judicet deos, sed ille solus, de quo scriptum est: Deus stetit in Synagoga deorum, in dio aut s dis- cernit>. Ruffin Hist, ecel, Libi. I£ Ge. 2, mesio autem deo
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nian,+ Marcian, 5 Iustinian € şi alţii, căci ei au mărturisit în scris 
de mai multeori sărbătorește, că lor riu li se cuvine nici un 
drept în lucruri bisericeşti. Și ce este încă mai mult, împăratul 
lustinian eră pătruns de acea convicţiune, că legile civile trebue 
să se compună în înţelesul canoanelor bisericeşti.” De aci apoi 
a urmat, că deşi împărații cristiani au adus după cerințele îm- 
prejurărilor unele. legi privitoare la feţe şi obiecte bisericești: 
totuș acele erau acomodate previgentelor canoane bisericeşti şi 
erau ca nişte efluse naturale din acestea, și înfățișau icoana în- 
tărirei, cinstirei şi a susţinerei instituţiunilor bisericeşti din partea 
autorităţii supreme de stat. 8 _ 

$. 295. Necesitatea inevitabilă a statului * pentru de a avea religie. 

În privinţa necesităței inevitabile a statului pentru de a 
aveă religie, sunt felurite păreri; unii cred, că statul se poate: 
susțineă şi aduce la periecționare în ajungerea scopurilor sale 
prin ajutorul intereselor sociale, ale comerțului, al industriei şi 
al acelor ştiinţe şi arte, care servesc spre înaintarea acestor sco- 
puri materiale ale statului; alții mai adaugă pe lângă aceste şi 
moralul abstract. Noi cu părerile acestea nu ne putem împretini 
din acea cauză simplă, dar temeinică, că cetăţenii, din cari statul 

este compus, au a duce o astiel de vieaţă pământească, prin care 

1 In causa îidei vel ecclesiastici alicuius ordinis eum judicare debere, 
qui nec munere impar sit, nec jure dissimilis. Non est meum judicare inter 

Episcopos. Beveregius Tom. II. pag. 110. 

_ 5 Împăratul Marcian a, luat parte la sinodul ecum. IV, și a propus 

cele trei obiecte din canonul al 3-lea, 4-lea şi 20-lea spre pertractare zicând : 

«aflu cu cuviinţă, ca asemenea obiecte să se tracteze prin sinod, dar nu 
prin. legea împărătească». Bevereg. II. pag. 109. 

"e Novela 83, Cap. |.: Illud palam est, si reum esse putaverit eum, 

qui convenitur, Praesul provinciae, et poena judicaverit dignum, prius hune 

spoliari a Deo amabili Episcopo sacerdotali dignitate, et ita sub legum 

fieri manu, ..,.. Si ecclesiasticum sit delictum, egens castigatione et mulcta, 

Deo amabilis Episcopus hoc discernat, nihil communicantibus, Provinciae 
ludicibus, neque enim volumus, talia negotia omnino scire civiles ludices: 
cum oporteat talia ecclesiastice examinari, et einendari animas delinquentium 
secundum sacras et divinas regulas, quas etiam nostrae sequi non dedig- 
nantur leges. 

1 Novela 83. — * Vezi $-iul 19. — ? Noi aci sub «stat» înțelegem 
oricate stat creştinesc. “ 

- 
18*
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să mulțumească şi trebuinţele lor sufleteşti, şi să-şi asigure odihna 
sufletească, ceeace se ajunge numai aşa, dacă şi statul va avea 
religie, căci dacă statul ca complexul cetățenilor nu va aveă re- 
ligie, atunci religia. cetăţenilor este periclitată, şi cetăţenii n'au 
nici o garanţă din partea statului pentru odihna lor sufletească. 
De aci urmează, că statul nu poate ignoră religia cetățenilor săi 
fără paguba sa şi a cetăţenilor săi; şi ca să poată mulțumi pe 
aceia, trebue să aibă şi el însuş religie şi să dee religiei, sau 
mai bine zicând, religiozităţii sale expresiune chiar şi faptică 
în afacerile sale cu atât'mai mult, cu cât îndeobşte este ştiut, 
că principiile religiei cetățenilor săi sunt cele mai eficace pen- 
tru binele comun al statului; şi aşa învederat este, că statul are. 
necesitate inevitabilă de a aveă religie, şi de a o respectă căci 
ea sprijineşte statul în ajungerea scopurilor sale pe baza insti- 
tuţiunilor dumnezeești, care arată I. «că toată stăpânirea este 
dela Dumnezeu»; 1 și iară: «tot sufletul să se supună stăpâni- 
rilor mai înalte, căci nu este stăpânirea fără numai dela Dum- 
nezeu, şi stăpânirile, care sunt, dela Dumnezeu sunt rânduite; 
de aceea, care se opune stăpânirei sale, acela se opune rân- 
duelii lui Dumnezeu, acela face sie-şi judecată»;11 II. că stă- 
pânirile sunt necesarii, pentrucă <unde nu este stăpânitor, acolo 
poporul se periclitează»;:2 III. că cetăţenii să dee superiorilor 
săi onoarea cuviincioasă, căci învață apostolul:15 «căâlece sun- 
teţi datori, daţi tuturor, celui cu frică frica, și celui cu onoare 
onoarea»; IV. că cetățenii să nu-şi îacă cu volnicie judecată, 
căci învață însuș Mântuitorul zicând: «nu judecaţi, ca să nu 

Îiți judecaţi»;1: V. că cetățenii sunt datori a prestă dajdea și 
vama; «daţi dajde celui cu dajdea, și vamă celui cu vama» ;15 
VI. că cetăţenii să facă rugăciuni pentru superiorii lor, căci 
apostolul scrie cătră Timoteiu: 16 «Rogu-te mai înainte de toate, 
să îaci rugăciuni, cereri, promisiune şi mulțămire pentru toţi 
oamenii, pentru împărat și pentru ceice sunt în dregătorii, ca 
să petrecem vieață lină şi cu odihnă întru toată creștinătatea şi 
curăţenia» ; VII. ca să nu părăsească pe împăratul lor în ne- 

  

* loan XIX, v. 11. — 11 Romani XIII, v. 1—2, — 12 Pild,_lui So- 
lomon Cap. XI, v. 14. — *3 Romani XIII, v. 7. —"4 Mateiu VIL. v.1 — ** Romani XIII, v, 7. — + 1. Timoteiu Cap. UI, v. 1—3,. -
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norocirea lui, căci zice înțeleptul Solomon:!7 «ceice mau stă- 

pânire, cad ca frunzele»; VII. că sunt datori a apără patria 

de inimici, căci religia le zice cetăţenilor: «Muierile voastre 

şi pruncii vostri..... să rămână acasă, iară voi toţi, cari puteţi _ 

să mergeţi sprinteni cu îraţii voştri şi împreună 'cu ei să fa- 

ceți răsboiu.l€ 

Ş. 296. Ce valoare să aibă biserica în stat şi înaintea statului 2. 

Principiile bisericei. trebue să aibă în stat și înaintea sta- 

tului acea valoare, carea o poartă ele în sine dela însuş înte- 

meietorul lor, carele este Dumnezeu. Statul are chemarea, a 

studiă principiile bisericei, căci fără cunoştinţa lor nu va ști să 

le apreţuiască pe acele, nici va ști distinge între doctrinele bi- 

sericeşti, şi a vre-unui abuz și volnicii, de care, poate îi, unul 

sau altul dintre servitorii bisericei sau făcut vinovat, ci poate 

cădeă în acea eroare, ca abuzarea în funcţiune a vre-unui ser- 

vitor bisericesc să o atribue principiilor bisericii; mai departe 

fără studiarea principiilor bisericii nu va cuteză a iertă cetățe- 

nilor săi nici o mișcare liberă în administrarea, conducerea şi 

organizarea trebilor lor bisericeşti, căci necunoscându-le i-se pot 

păreă suspecte şi păgubicioase pentru el; din contră statul cu- 

noscând principiile bisericei, care sunt îndreptate spre cultură şi 

luminare, nu numai nu va împedecă nizuinţele și sacrificiile 

cetăţenilor săi, pe care ei pentru cultura şi luminarea lor vreau 

să le facă pe terenul bisericesc prin înfiinţarea de institute li- 

terare şi alte însoţiri spre asemenea scopuri iilantropice, ci încă 

le va sprijini, căci va şti aprețui rezultatul lor, dela care şi el 

își va trage folosul, - 

„În fine statul este dator a susținea nevătămată vaza bise- 

ricei şi faţă cu cetățenii, şi a stărui, ca şi cetăţenii să aibă evlavie 

cătră biserică prin păzirea poruncilor dumnezeești, ştiind, că 

numai creştinul bun poate fi şi cetățean bun după cuvintele lui 

Christos, carele învaţă: daţi cesarului cele ce sunt ale cesarului, 

şi lui Dumnezeu, celece sunt ale lui Dumnezeu. 

13 Pild. lui Solomon XI. v. 14. 

13 [isus Navi Î, v. 14. 2
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Tăierea II. 

Despre poziţiunea bisericei faţă cu statul, şi a statului 

RE i faţă cu biserica. 

$. 297. Ce pozițiune are să-și iee statul față cu biserica ? 

Din deosebirea ce este între biserică și stat, și din valoarea 
__ce trebue statul să dee bisericei, se arată de sine și poziţiunea, 

ce statul are să-şi iee faţă cu biserica. Cumpăna statului în pri- 
vința pozițiunei sale faţă cu biserica, trebue să se afle în acel 
adevăr, că Christos este capul trupului bisericei !? şi biserica ca 
atare este subordinată lui Christos;2 că domnitorul este capul 
statului, şi că statul este subordinat domnitorului. Mai departe, 

că precum Mântuitorul ma învăţat nimic în contra statuii, sau 
spre stricarea lui, ci pozitiv a învățat ascultarea și supunerea 

cătră stat: așa şi statul este dator a-și luă faţă cu biserica astfel 
de poziţiune, prin care să documenteze, că el se reţine de toate 

acele măsuri, prin care sar puteă vătămă principiile dumneze- 

ești ale bisericei creștine şi convingerile religioase ale cetățe- 
nilor săi, cari ca creştini mărturisesc, că Christos este pacea 
lor,21! că în trup umblă dar nu se ostenesc trupeşte, căci ar- 

„mele oștirei lor nu sunt trupești, ci puternice prin Dumnezeu.2 
Din această sinoptică deducere, căci o deducere mai circum- 
stanțială aflăm de prisos în veacul nostru cel luminat, urmărim 

aceea, că poziţiunea statului cătră biserică trebue să fie amă- 
surată sânţeniei învățăturilor dumnezeeşti, și corăspunzătoare 
problemei celei sublime a bisericei, și odihnitoare pentru su- 
fletele creştinilor; sau cu alte cuvinte: poziţiunea statului cătră 
biserică trebue să fie cea mai cordială şi cea mai corectă. 

$. 298. Ce pozițiune are să-și iee biserica față cu statul? 

Cumcă biserica și principiile ei înaintează scopul statului, 
aceea s'a arătat în S-ii precedenţi; de aci cu logică bună se 
poate deduce și poziţiunea, ce are să-și iee biserica cătră stat, și 
adecă biserica are să-şi ice față cu statul o poziţiune sprijinitoare 

  

9 Colos. 1, 18, — 2 Efes. V, 23. — a Efes. II, 14. — 22 Corinteni 
X, 3 şi 4,



279 

prin expresiuni genuine, cordiale şi corecte luate din principiile 

bisericei după sânta scriptură, și aşa prin servitorii ei să înveţe 

cu fapte şi cu cuvinte pe creştini ascultarea şi veneraţiunea su- 

periorilor statului, plătirea dajdei, apărarea statului în contra ini- 

micilor interni şi externi, iar servitorii bisericei trebue să fie cu 

conştienţiozitate curată pentru poziţiunea bisericei, ce-i compete 

ei faţă cu statul, și să nu o pericliteze aceea prin învățături după 

înţelepciunea trupească, carea este moarte, ci să o întărească prin 

înțelepciunea duhului, carea este vieaţa2* și cu vrednicie să 

săvârşească chiemarea lor, la care sunt chiemaţi,2* căci Moisi a 

__zis încă în testamentul vechiu: «că preoţii să fie sânţi lui 

“ Dumnezeu, şi să nu nesânţească numele lui Dumnezeu, pentru 

că ei aduc Domnului sacrificiile, şi lui Dumnezeu darurile, deci 

să fie sânţi». 

$. 299. Cum înțelegem noi aplicarea principiilor bisericei la împre- 

jurările cetățene ale statului ? 

Noi recunoaştem, că principiile bisericei nu se pot luă din 

partea statului ca niște principii cu valoare juridică, afară de acel 

stat, care primeşte teocraţia de formă a regimului. Dar ne luăm 

voie a mărturisi şi aceea, că principiile bisericei trebue să aibă 

înaintea statului valoare de veneraţiune şi de imitaţiune, aşa încât 

în fixarea principiilor sale de stat, şi a drepturilor și a îndato- 

ririlor cetăţenilor săi, să-și iee de punct de mânecare principiile 

bisericei cristiane, ca adevărurile vecinice descoperite prin însuși 

Dumnezeu spre binele omenimei întregi. 

Noi ne măgulim cu aceea convicţiune, că mai multe state 

creştine din Europa au recunoscut în faptă, că nimic mai bine 

nu pot să facă pentru deslegarea problemei lor, decât ca în aceea 

să urmeze principiilor bisericei creștine. Când principiile con- 

ducătoare ale statelor creștine în privinţa dreptului general public 

le-am examină cu privire la originea lor, oare mam află, că acela 

are prototipul său în principiile bisericei creştine ? sau când am 

analiză în privinţa originei principiile moderne ale statelor cre- 

tine din timpii noștri despre egala îndreptăţire, despre ştergerea 

prerogativelor, a sclăviei şi a feudalismului, despre purtarea egală 

2 Romani VIII, 6. — 2 Efes. IV, 1. — 2% [Il Moisi XXXI, 6, —
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a sarcinelor şi uzuarea egală a bunătăţilor statului, — oare n'am 
află, că toate acestea principii moderne ale statelor civilizate au 
prototipul lor în principiile bisericei cristiane? A 

In legătură cu acestea mai avem a observă: că noi suntem 
şi de aceea convicţiune, că un stat creștinesc nu poate ignoră în- 
vățăturile morali ale bisericei lui Christos, care le ştim din evan- 
ghelia lui Mateiu, 26 câci statul va vedeă de acolo, cum Mântui- 
torul lumei împărtăşeşte popoarelor poveţe spre fericirea lor, și 
adecă să fie sarea pământului, și lumina lumii, să împlinească 
legile, să fie drepţi, să nu ucidă, să nu se mănie, ci să se îm- 
pace cu inimicii şi să-şi păzească omenia, să ducă căsătoriţi 
viață curată, să nu jure strâmb, să fie cu răbdare față cu slăbi- 
ciunile altora, şi să iubească nu numai pe amicul ci și pe inimicii 
săi, ca să se facă apoi fii Tatălui, carele este în ceriuri Ş. a& 

Și aşa deşi Christos a fixat principiile bisericei pentru 
mântuirea sufletească, ce se refere la religie, și la creștini dar 
nu absolut și la stat și cetățeni; fiindcă însă biserica şi statul, 
creştinii şi cetăţenii trebue să steie unii cătră alții în aceeași 
corelațiune armonică şi amicală, în care vedem sufletele şi tru- 
purile noastre: pentru aceea încheind acest tractat, ne desco- 
perim întracolo, că noi aplicarea. principiilor bisericei creştine la afacerile statului nu altmintrelea o înțelegem, îără așa că dela 
stat nu se poate pretinde, ca el să aplice în afacerile sale prin- 
cipiile bisericei cu valoare juridică, ci să apreţuiască moralitatea 
lor, carea să-l povăţuiască, ca el astfel de legi să aducă, care merită sustarea lor cu valoare juridică în stat fără cea mai mică 
derogare a autorităţii sale înaintea cetățenilor. 
$. 300. Ajutorul Peciproc al bisericei cătră stat, şi al statului 

cătră biserică. N 
Celce are cunoștință lămurită despre biserică şi stat, acela 

va recunoaşte, că ajutorul reciproc al bisericei cătră stat, și al statului cătră biserică este un ce natural, şi provine din aceea le- gătură strânsă între biserică Şi stat, care-nu se poate ignoră, 
căci biserica este în stat şi statul în biserică, creştinii sunt ce- tățeni şi cetățenii sunt creştini. De aici urmează ajutorul re- ciproc al bisericei şi al -statului, şi se poate asemănă prea bine 

** Mateiu V, v, 1—49, | 
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cu ajutorul sufletului cătră trup, şi al trupului cătră suflet; acolo 

funcţionează omul creştin, iară aci omul cetățean. 

Ar fi de prisos a discută acea împrejurare, că care dintre 

aceste două institute face: unul altuia mai mare sau mai mic . 

folos prin ajutorul său? căci discuţiunea unei asemenea împre- N 

jurări, purtând în sine sămânţa unei polemii seci, mai mult ar 

periclită decât ar înaintă conliicrarea harmonică a bisericei şi a 

statului în privinţa ajutorului lor reciproc; deci totul se concen- 

trează întraceea, că biserica este chemată dela însuş -dumne- 

zeescul său Întemeietor, a ajută pe stat; precum şi statul este 

chemat a ajută biserica, pentrucă lucrarea acestui ajutor reciproc 

produce fapte bune deopotrivă pentru biserică şi stat. 

. Biserica fără privire, că statul îi dă sau îi deneagă ajutorul 

său, este datoare a sprijini statul, căci Christos a demândat ne-— 

condiționat: «daţi cesarului, celece sunt ale cesarului», iar apo- 

stolul Petru învață pe creştini zicând: «pe toți să cinstiţi, frăția 

să iubiţi, de Dumnezeu să vă temeţi, pe împăratul să-l cinstiţi, 

slujilor: plecaţi-vă stăpânilor cu toată frica nu numai celor buni 

şi blânzi, ci și celor grei la fire, căci aceasta este plăcut înaintea 

lui Dumnezeu, de rabdă cineva scârbă pentru cunoştinţa lui 

Dumnezeu, pătimind cu nedreptul, că ce laudă este, dacă răb- 

daţi și vă pedepsiţi pentru greșeli? ci dacă binetăcând şi păti- 

mirid răbdaţi, aceasta este dar la Dumnezeu». *? Răbdarea aceasta 

trebue să fie concomitată de acea_speranță îmbărbătoare, că va 

trece timpul denegării ajutorului spre scopuri bisericeşti din 

“partea statului, şi vor veni alte timpuri mai drepte, căci cuvân- 

tul lui Christos este un adevăr vecinic, zicând apostolilor: ade- 

vărat zic vouă, până ce va trece cerul şi pământul, o iotă, sau 

cirtă nu va trece din lege, până ce toate-se vor face>.% 

Ş. 301. În ce să stee acest ajutor reciproc? 

Ajutorul bisericei cătră stat are.să stee 1. în săvârșirea de 

toate zilele a rugăciunilor prescrise în tipic pentru domnitorul 

și dinastia lui, pentru ostaşii lui şi pentru toţi cetățenii; 2. în 

propoveduirea cuvântului lui Dumnezeu, privitoare la împlinirea 

datorinţelor creştinești şi cetăţene; 3. în admoniţiuni religioase 

2 ] Petru II, 27—29..— 2 Mateiu V, 18,
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pentru supunerea şi ascultarea de superiorii lor cetăţeni; 4. în 
săvârşirea doxologiei pentru împăratul în ziua aniversală a na- 
şterii lui; 5. în săvârşirea rugăciunilor la cazuri extraordinare 
de epidemie, de răscoală internă, de resbel extern, şi alte ase- 
menea cazuri. 

lar ajutorul statului cătră biserică are să stee-1. în recu- 
noaşierea faptică a libertăţii conştiinţei și convicţiunei religioasă 
a cetățenilor săi; 2. în reținerea dela orice amestec în lucruri 
dogmatice şi curat bisericești; 3. în respectarea dogmelor și 
celorlalte instituțiuni pozitive bisericeşti, precum și a hotăririlor 
stăpânirei bisericești; 4. în respectarea dreptului canonic intern; 
5. în sprijinirea bănească a subsistenței clerului și a institutelor 
şcolare şi filantropice; şi 6. îndeobște în iertarea desvoltării vieţii 
bisericeşti şi religioase a cetățenilor săi. 

In fine zicem: că precum biserica se îndatoreşte a da sta- 
tului ajutorul său moral fără nici o condiţiune, căci aceasta de- 
mândă sânta scriptură; aşa și statul se îndatoreşte a da bisericei 
ajutorul său material fără nici o condiţiune, va să zică fără „de 
a-şi pretinde de acolo vre-un drept de patronat, căci atunci ie- 
rarhia este chemată a nu primi un asemenea ajutor condiţionat 
din partea statului, şi a priveghiă pentru nevătămata observare 
a aşezămintelor Mântuitorului din biblie — Vezi Ş-ful 286.
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- CAP 1. 

Despre libertatea bisericei în stat şi compot: 

'tabilitatea bisericilor creștine între sine. 

Tăierea IL 

Despre libertatea bisericei din partea statului. 

$. 302. În ce are să stee îndeobște libertatea bisericei din partea 
i statului ? 

Libertatea bisericei îndeobşte din partea statului are să 

stee în putinţa organelor bisericești, de a învăţă cuvântul lui 

Dumnezeu, de a zidi biserici cu toate acele frumseţe, ce sunt 

în uz, de a săvârși public funcțiunile religioase, de a înființă 

şcoli, fundaţiuni filantropice și alte fundațiuni necesare pentru 

ajungerea scopului bisericei, de a vieţui conform principiilor bi- 

sericei, de a ocârmui, administră şi conduce în inţelesul învă- 

țăturilor canonice pozitive toate afacerile bisericeşti, şcolare 2? 

şi fundaţionale precum şi de a exercită puterea legării şi a des- 

legării păcatelor şi transgresiunilor bisericeşti, şi în fine a aduce 

hotărtri în lucruri bisericeşti nesmintit şi neîmpedecat prin nişte 

legi preventive din partea statului și organelor lui; şi peste toate 

acestea libertatea bisericei generalminte din partea statului are 

să stee în legea civilă, care prescrie organelor statului respec- 

tarea şi sprijinirea sentinţelor ocârmuirei bisericeşti. 

Din definirea aceasta a libertăţii bisericij față cu statul, de . 

care unii prea mult se tem, şi dela care alții prea mult sperează, - 

nu se poate înţelege nici o acţiune volnică sub pretext de bi- 

serică, căci astiel de libertate se osândește în sânta scriptură, 

unde cetim: «Aşa este voia lui Dumnezeu, ca voi binefăcând, 

2 Care se susțin din partea comunelor bisericeşti, sau sunt institute 

clericale și pedagogice, Ă ”
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să înirânaţi necunoștința oamenilor celor nepricepuţi, ca unii, 
cari sunteți liberi, dară nu ca şi cum aţi aveă libertatea acope- 
remânt răutăţii şi ca slugile lui Dumnezeu»; iar într'alt loc: 
«voi spre libertate vaţi chemat fraţilor! numai să nu întrebuin- 
țaţi libertatea voastră de prilej pentru trup, ci să slujiţi unul al- 
tuia prin dragostea duhului». Carele străbate în legea cea co- 
vârşită a libertăţii, şi rămâne pe lângă ea, şi nu este ascultător 
cu uitare, şi împlinitor al lucrului, acela va fi ferice prin fapta 
sa,?2 şi totodată va umblă cu vrednicie în dregătoria sa, în care 
este chemat, și va documentă, că libertatea religiei perfecţio- 
nează pe creștini în virtuțile cele mai nobile, şi îi face capace 
și pentru perfecționare în virtuțile cetăţene, și că prin urmare 
libertatea bisericei nu numai nu este primejdioasă pentru stat, 
ci este mijlocirea unică sigură, ca statul să ajungă la culmea 
cea mai înaltă a perfecțiunei cu instituțiunile şi legile" sale, va 

„să zică, când va adoptă pentru ocârmuirea sa formă liberală, 
ca și în afacerile sale să domnească libertatea. 

$. 303. De ce însemnătate este pentru stat cunoașterea aşeză- 
mintelor bisericeşti spre exercitarea libertății bisericei ? 

Dacă libertatea bisericească bine înţeleasă şi bine întrebu- 
inţată tot mereu reduce la trebuința cunoașterii așezămintelor 
religioase, atunci lesne se poate pricepe, că cunoaşterea așeză- 
mintelor religioase este de mare însemnătate spre exercitarea 
libertăţii bisericei, și că totodată este şi cârmaciul cel sigur spre 
ocolirea primejdiei, perderii şi denegării libertăţii bisericeşti. 

- Aşezămintele religioase se află în sânta scriptură, în scrie- 
rile apostolilor, în canoanele apostoleşti şi în cele ale sinoa- 
delor ecumenice şi locale, în istoria bisericească, precum şi în 
scrierile acelor bărbaţi bisericeşti, pe cari întreagă biserica ecu- 
menică îi cinsteşte de dascăli ai lumii, care toate puse în si- 
stemă înfățișează studiul dreptului canonic. 

Indeobşte trebue să se recunoască, că unde nu doranește 
cunoaşterea așezămintelor religioase și voia bună spre împlinirea 
lor, acolo donineşte în lucruri bisericeşti întunerecul, care prea 
uşor degeneră în volnicie, şi unde domneşte întunerecul şi vol- 

  

50 [, Petru v. IL. 15—16, — at Galateni V, v. 13, 
%2 Jacob 1. 25. — 32 Efeseni IV, 1.—
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nicia, acolo nu este religia cea adevărată, nu este lumina, nu 
este sarea sănătoasă, ci sarea împuţită, care după cuvântul Dom- 
nului, ** se lapădă afară, şi se calcă de oameni. . 

lerarhia bisericească este îndatorată, ca prin faptă și prin 

cuvânt să îndepărteze dela sine orice împrejurare, care ar pu- 

teă periclită exercitarea și susţinerea libertăţii bisericei în stat, 
spre care sfârşit mijlocirea cea mai sigură este cunoaşterea ge- 
nuină a aşezămintelor bisericeşti. Ierarhia este datoare aceasta 
Domnului, carele a-făcut-o pe ea organ al adevărului, și vas 
al descoperirilor sale spre păstrarea lor pentru toate neamurile 
până la sfârşitul veacurilor; dar este datoare ierarhia a săvârși 
acţiunile sale strâns și conştienţios după așezămintele bisericești 
pozitive şi pentru aceea, ca să nu dee statului auză la dene-: 

garea libertăţii bisericei, şi aceasta nu atât din frica periclitării 
libertăţii bisericești, cât din frica pedepsii vecinice, căci lămurit 
zice Christos: «nu tot, celce zice mie, Doamne, Doamne, va 
intră întru împărăţia cerurilor, ci cela ce face voia Tatălui meu, 
care este în ceruri»; 5 iar apostolul Petru zice despre învăță- 
torii mincinoşi: <aceștia sunt izvoară fără de apă, nouri, care 
se poartă de vifor, cărora ceața întunerecului în veac se re- 
zervă,..... şi că mai bine eră ior, să nu fie cunoscut calea 
dreptăţii, decât după ce o au cunoscut, a se întoarce dela sânta 

poruncă, câre sa dat lor.» % 

Nu mai puţin este dator și statul a stărui; ca să cunoască 

aşezăminiele bisericei și să se pătrundă de sânţenia lor, ca astfel 

făță cu biserica să delăture dela sine orice volnicie, ce este fă- 

tul întunerecului, şi să-şi însușească lumina, şi să fie ca sarea 

cea bună, cu care se sară bucatele, căci astiel va merită nu- 

mele unui stat cult și civilizat, care gonind întunerecul dela 

sine, îmbrăţişează libertatea pentru sine și biserică. 

= Deci cunoştinţa așezămintelor bisericeşti spre exercitarea 

libertăţii bisericeşti este de cea mai mare însemnătate pentru 

biserică şi stat. 

$. 304. În ce are să stee specialminte libertatea bisericei din 
partea ierarhiei ? 

Libertatea bisericei din partea ierarhiei are să stee special- 

minte în nizuiala de a 'susţineă în sânțenie și genuitate așeză- 

a Mateiu V, 13. — 25 Mateiu VII, 21, — 2 II. Petru, II, 17 și 21.
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mintele bisericeşti prin propoveduirea cuvântului lui Dumnezeu, 
prin întocmirea tainelor, prin săvârşirea funcțiunilor religioase, 
și biserico-administrative, și prin exercitarea puterii cheilor, și 
toate aceste a le tractă cu râvnă și cu înţelepciune: I. cu râvna, 
care să însuilețească ierarhia, ca nu numai bucuros să aducă 
sacrificii, ci bucuros să se şi sacrifice pentru sufletele creştinilor; * 
să nu se teamă de legături şi năcazuri, nici să iubească vieața 
sa (trupul) mai mult decât pe sine însuș (sufletul), şi să plinească 

calea sa cu bucurie, şi slujba, carea a luat-o dela lisus Chri- 

stos, a mărturisi evanghelia darului lui Dumnezeu, 8 știind şi 

aceea, că blăstămat este celce face lucrul Domnului cu lene;% 
râvna aceasta să fie așa de vie, încât să fie capace a produce 
în ierarhie convingerile apostolului, care aşa le exprimă: <întru 

toate năcaz pătimind, însă nu ne strâmtorim, lipsiţi fiind, nu 
desnădăjduim, dar nici desnădăjduim, goniţi, dar nu părăsiţi, 
surpaţi, dar nu prăpădiţi, ..... neprivind noi la celece se văd, 

ci la celece nu se văd, căci celece se văd, sunt trecătoare, iar 

celece nu se văd, sunt netrecătoare»; ** Il. cu înţelepciune; căci 
şi Christos a demândat apostolilor înţelepciunea, zicând, - «fiți 
înţelepţi», însemnându-le și modul înţelepciunei, când a adaos: 
«ca șarpele şi blânzi ca porumbii».:1 Da, Christos voieşte, ca 
apostolii săi să fie înţelepţi ca șarpele, carele dă spre bătaie 
tot trupul său, dar capul şi-l fereşte; deci a vrut Christos, ca 
şi apostolii să dee tot trupul lor spre orișice persecutare și 
măcaz, dar capul lor, carele este Christos şi credința în Chri- 
stos, să le păzească; și că precum şarpele îşi lungeşte trupul 
său având să treacă prin gaura mică, și trecând din nou se 
formează, aşa şi apostolii știind, că calea, ce duce în împărăția 
lui Dumnezeu, este îngustă, să se desbrace din omul cel ve- 
chiu, și să se îmbrace în omul cel nou. lar ştiind Christos, că 
şarpele poate fi și Păgubicios pentru oameni prin răsbunare 
cătră cel ce-l bate, — numai decât a adaos, că apostolii să fie 
blânzi ca porumbii, a căror blândețe este unica în feliul ei, 
şi stă în aceea, că ei nu arată nici o răsbunare cătră stăpâ- 
nul lor, care i-a lipsit pe ei de puii lor, ci se întorc la el în- 
dărăpt; deci Christos a demândat âpostolilor. cu asemănarea 

  

* 11 Cor. XII, 15. — 2 Fapt. apost. XX,'24. — % leremia XLVII, 10. 
% IL. Cor. IV. 8, 9, şi 18. — 4: Mateiu X, 16. |
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blândeţii porumbilor, ca să fie nerăsbunători cătră ceice i vor 
neîndreptăţi pe ei.2 o 

Astfel de râvnă și înțelepciune canonică contestată din par- 
tea ierarhiei, este garanța cea mai sigură pentru susținerea liber- 
tății bisericei, şi pentru aceea binepsimită la Dumnezeu, res- 
„pectată de cătră stat, și edificătoare pentru creştini. 

Ş. 305. Despre libera, şi din partea statului sprijininda executare 
a unor sentințe bisericești extraordinare. 

Noi afirmăm, că ierarhiei îi compete libera exercitare a 
jurisdicțiunei bisericeşti, și la caz extraordinar, când puterea ei 
spirituală nu ajunge să procure sentinței sale executare eficace, 
atunci are a rugă sprijinirea statului, ceeace nu i-se poate denegă. 
Astiel de caz extraordinar poate fi vre-o sentință bisericească 
adusă în contra unor învățături și fapte constatate, ce sunt în- 
dreptate spre răsturnarea principiilor cardinali ale bisericei. Sta- 
tul la asemenea caz nu poate denegă ierarhiei sprijoana sa sub 
pretext: că el mare să facă cu convicțiunea individuală confe- 
sională a cetăţenilor săi; pentrucă aceasta şi noi o mărturisim, 
însă noi n'am pus de substrat al sentinței bisericeşti nici o con- 
vicțiune individuală confesională a vre-unui creştin, ci învăță- 
turile şi faptele lui constatate şi îndreptate spre răsturnarea prin- 
cipiilor cardinale ale bisericei, pe care şi statul trebue să le res- 
pecteze: pentru aceea repeţim, că statul este chiemat a sprijini 
în asemenea caz extraordinar ierarhia, încât puterea ei spirituală 
nu ajunge să procure sentinței sale executare eficace, ceeace 
mai mult se referă la faptă decât la persoană, pentrucă partea 

sentinței bisericeşti, ce priveşte la subiect, ierarhia însăși o poate 
efeptui, s. e. oprirea cuiva dela cuminecătură, sau și totala cuiva 
excomunicare, căci la pedepse trupeşti ierarhia nu se extinde; 
dar nu şi partea aceea a sentinței bisericeşti, carea se refere la 
obiect, poate ierarhia să o efectueze, s. e. împedecarea ținerei 
conventiculilor  spre- lăţirea învățăturei îndreptate spre _restur- 

narea principiilor cardinali ale religiei, sau și lăţirea și publicarea 
unei asemene învățături nebune prin tipar. 

2 Vezi Teoiilact Mateiu X, 16.
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Cunoaștem noi timpii aceia, când unica învăţătură și admo- 
niţiune au fost de ajuns a aprinde în auzitori convingerile cele 
mai învăpăiate creștine. Exemple de ale convingerilor învăpăiate 
creştine în urma unicei învăţături- aflăm în cei doisprezece apo- 
stoli ai Domnului, cari la o singură provocare au părăsit pe pă- 
rinții lor şi au urmat lui Christos, făcându-i pre ei din pescari 
de pești pescari de oameni, cari apoi după însărcinarea dela 
Christos au propoveduit cuvântul lui cel dumnezeesc, şi au rămas 
credincioși și statornici în acele convingeri creștine, care sau- 

stârnit în ei prin învățăturile lui Christos, și această credință o 
au pecetluit ei până şi cu moarte mucenicească, urmând das- 
călului lor şi în privinţa aceasta. Alt exemplu de soiul acesta 
aflăm în faptele apostolilor, când Pavel propoveduiă în Efes 
evanghelia lui Christos, și cuvântul lui așa puternic străbăteă la 
inimile ascultătorilor, încât mulţi dintre credincioşi, cari se ocupau 
cu fermecătorii și descântece, au adus cărţile lor în preţ de 
cincizeci de mii de arginți, şi le-au ars în public. 

Însă timpii aceștia norocoşi, spre deşteptarea unor convin- 
geri înflăcărate religioase, prea curând începură â apune, căci 
cu cât mai mult se înmulțeă numărul creştinilor, cu atât mai 
mult s'au răcit în unii convingerile lor religioase, din care cauză 
apostolul + se plânge amar cătră Romani scriindu-le: «că mulți 
au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu toți l-au mărit pe el, nici 
i-au mulțămit lui, ci unii s'au făcut înzadarnici întru cugetele lor, 
şi sau Întunecat inima lor cea neînţelegătoare, zicându-se pe 
sine a îi înţelepţi, au nebunit>. 

Nu este așa dară mirare, că ierarhia dela început a pri- 
„veghiat neadormit, ca nu cumva cugetele acelor, cari se ţin în- 
țelepţi, dar în faptă sunt neînţelepți, să pericliteze sânțenia învă- 
țăturei lui Christos, şi pacea bisericei lui, şi totdeodată a adus 
şi măsuri corăspunzătoare pentru nimicirea cugetelor rătăcite. 

Aşa aflăm în veacul Il sinodul ținut în contra cugetelor ce- 
lor false și ireligioase ale lui Montan, despre care Eusebiu serie:45 
«că credincioșii în Azia adeseori şi în mai multe locuri sau 
  

15 Mateiu IV, 19. — «+ Fapt. apost, XIX, 18 şi 19. — 45 Romani I, 
21 şi 22. 

5 Eusebiu Libr. V. Cap, 16.
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adunat, ca să examineze învăţătura lui Montan și a aseclilor lui, 
au declarat-o de ateistică», Așijderea aflăm în veacul al Iil-lea 
unele cugete rătăcite şi anticristiane în privința sacramentului 
botezului prin păgâni, şi după adeverinţa lui Ciprian +7 s'a ţinut 
sinod, şi acest obiect s'a pertractat cu acea hotărire, că botezul 
săvârşit de cătră păgâni este invalid. Alt sinod sa ţinut tot în 
acest veac spre dovedire, că învățătura lui Origen cuprinde mai 

multe cugete în contra adevărului din -evangelie. 
Hotăririle acestea sinodale pentru timpii aceia au îost de- 

stul de eficace în urmările lor, şi ierarhia ma cerut, şi nici a 
putut să ceară dela stat vre-o sprijoană, căci eră sub goanele 
statului păgân, dar nici că a avut lipsă de sprijoana statului, căci 
preoțimea întreagă și toţi creștinii au dat ascultare sinceră și 

cucernică cătră asemenea hotărîri sinodale. 

Ş. 306. Continuarea acestui obiect. 

Dupăce din pronia dumnezeească a străbătut soarele cre- 
ştinismului până şi în palaturile împărăteşti, și statul creştinesc 
se interesă pentru susținerea principiilor religioase și a păcii 
bisericei, atunci ierarhia începă a-şi luă refugiu și la stat pentru 
de a procură mai mare eficacitate unor hotăriri bisericeşti în 
mai momentoase obiecte, și cu deosebire hotăririlor sale privi- 

toare la condamnarea cugetelor anticristiane. Aşa vedem sinodul 
ecumenic | cu rugarea cătră împăratul Constantin pentru nimi- 
cirea cărţii «Talia» a ereticului Ariu. lar impăratul Arcadiu 
(395—408) poruncise a se căută cu cea mai mare stricteță căr- 

țile evnomianilor şi ale montaniștilor, şi a se adună şi arde di- 

naintea judecătoriilor. Apoi sinodul local “din Cartagena ţinut 
la anul 418—428 a îndreptat mai multe rugări** cătră împărații 

Teod6siu cel mic al răsăritului şi Onoriu al apusului, ca să se 

îndure a demândă, ca rămăşiţele idolilor cele de prin toată Africa 

să se curme; ca lucrurile bisericeşti şi ale îeţelor bisericești să 

nu se judece la judecătorii, civile; ca creştinii să nu poată ţinea 

bancheturi cu păgânii şi în zilele de Dumineci jocuri teatrale; 

ereticii să nu aibă voie a desmântă pe creştini dela religia cre- 

ştină. Asemenea sinodul ecumenic al Iil-lea din Efes a osândit 

+1 Ciprian epistola 71 şi 73. — 4 Can. 67, 68, 69, 70, 71 şi 72 din 
Cartagena. 19
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_cugetele cele nebune ale lui Nestoriu patriarhul Constantino- 
polei, şi acelea le-a declarat de eretice, iar împăratul Teodosiu 
cel mic a poruncit arderea cărţilor ereticului Nestoriu;+ aşij- 
derea împăratul Marcian, a dat în contra erezului eutichianilor 

la anul 451 lege, prin care şi din partea statului se-opreşte 
acel erez.5 

Aceste dovezi faptice despre procedura ierarhiei din timpii 
cei vechi sprijinite din partea statului înainte lăsându-le, încheiem 
din parte-ne această temă cu acea convicţiune: că statul și în 
prezent este chemat a da ierarhiei sprijoană spre mai mare efi- 
cacitate a sentințelor ierarhice, aduse în contra cugetelor ne- 
bune şi răsvrătitoare şi răsturnătoare de pacea bisericei şi de 
principiile cardinale religioase prin cărţi şi scrieri publice, şi a 
nu iertă eluderea acelor sentințe nici batjocorirea obraznică a 
celor mai sânte pentru biserica lui Christos, convins fiind, că 
făcând astfel se face părtaş de toată darea cea bună şi de tot 
darul cel desăvârşit, ce vine de sus dela Tatăl luminilor,:! în a 

căruia mână stă și stăpânirea statului.s: | 
. 

Tăierea, II. 

Despre comportabilitatea bisericilor între sine. 

$. 307. Întroducere. 

Nam primit noi în opul nostru acest tractat delicat din pa- 
tima vre-unei predilecțiuni pentru treaba noastră, nu, nicidecum, 

* Cod. Teod. 1 66, despre erezuri: «Dupăce Nestoriu îu osândit ca 
eretic, partizanii lui se opresc a nu se mai chemă cristiani, şi a nu mai luă 

îndeșert acest nume cinstit; dară şi cărţile cele rele ale lui Nestoriu, prin 

care se nevoiește a-și lăți erezurile sale cele de osândă și pe care le combat 
şi hotăririle sinodului ecumenic din Efes, nare nimeni voie a le aveă, ceti, 
ori decopiă, ci acele mai vârtos să se caute cu grije, şi să se ardă în pu- 
blic, Așa se va secă din rădăcină învățătura cea mincinoasă și vlogul cel 
lesne de amăgit va îi ferit de neghina cea spornică a rătăcirei, căci se zice 
întrun edict: ce este mai scump, ca şufletul? ce este mai preţios ca -cre- 
dința? amândouă aceste au pagubă prin astiel de cetiri, şi pe când rațiunea 
prin năluca arătărilor înșelătoare se duce în rătăcire, pe atunci şi celelalte 
lucruri duhovniceşti sunt puse în drum rău şi în direcţiune întoarsă. 

5 Cod. Iustinian 1, 8, despre erezuri. 
5 Jacob |, 17. — 52 Sirach X, 4. i
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din îndatorirea, ce o simţim cătră acest obiect, și provine 
din iubire. Oare poate îi cineva, care să nu mărturisească dim- 
preună cu noi, că iubirea fiind legătura pertecţiunei, 53 este unica 
mijlocire nu numai pentru susținerea păcei și a îrățietăţii între 
creștinii de deosebite biserici, ci şi pentru aducerea tuturor în- 
trun staul, căci vrem să credem, că toate bisericile ne vor 
acordă, cumcă toţi avem un păstor, pe Domnul nostru lisus 
Christos, deşi suntem împărțiți în mai multe biserici, va să zică: 
în mai multe staule, și turme. 

Adevărul acesta mare, că toți avem un păstor, care Îşi 
pune sufletul său pentru oi,&: pe Dorinul nostru lisus Christos, 
trebue să ne povăţuiască la acea convicțiune, că, deşi suntem 
“împărțiți ca creştini în felurite staule și turme, totuș nu ne putem 
desface dela acea îndatorire, ca să păzim unimea duhului întru 

legătura păcei,5 şi să dovedim credința noastră în Christos 
prin fapte; de aceea ne întreabă apostolul lacob 5 pe noi toţi, 
când zice: «Ce folos este îraţii mei! de ar zice cineva, că are 
credinţă, iară fapte mare? au poate credinţa să-l mântuiască pe 
el? că de va fi fratele. sau sora-goli, şi lipsiți de hrana cea de 
toate zilele, şi ar zice lor cineva dintre voi: mergeţi cu pace, 
încălziţi-vă, şi vă săturaţi, şi nu le-ar da lor cele de treaba tru- 
pului, ce folos ar fi? aşa şi credinţa, dacă mare fapte, este moartă 
întru. sine; dar vă zice cineva: tu ai credinţă, iar eu am fapte, 
arată-mi credinţa ta din faptele tale, şi eu îţi voiu arătă credința 
mea din faptele. mele? tu crezi, că Dumnezeu uniil este; bine- 
faci, şi dracii cred şi se cutremură: voieşti dară să ştii o omule 
deşarte! că credinţa fără de fapte moartă este? Avram părintele 

“nostru au. nu s'a îndreptat din fapte înălțând pe Isaac fiul său 
pe jertfelnic; vezi dară, că credința lucră dimpreună cu faptele lui, 
şi din fapte s'a plinit credința: Vedeţi dară, că din fapte se în- 
dreptează omul, iar nu numai din credinţă; ..... că precum trupul 

fără de suflet este mort, aşa şi credința fără. de fapte este moartă». 

$. 308. Continuare. 

Dacă convicțiunea aceasta, că toate bisericile creştine au un 

păstor pe Domnul nostru lisus Christos, şi că ele se vor uni- 

PN 

    
5 ; Coloseni IN, 14. — 5 loan X, 12. — 55 Efes. IV, 3. — 56 Iacob 

2, 14—26, , 

19»
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fică pe lângă acest păstor veşnic într'o turmă şi întrun staul, — 
nu s'a făcut generală, atunci.cauza neexistenței unei asemenea 
convicțiuni generale provine de acolo, că creştinii deosebitelor 

biserici nu cunosc, şi mau studiat cartea. vieţii lor creştine — bi- 
blia —, nici ştiu, că până va îi biblia cartea fundamentală a bi- 
sericilor lor, până atunci ei deşi sunt împărțiți în deosebite 

staule şi turme, totuş au numai un păstor obştesc pe Christos, 

și că biblia este destinată dela însăş pronia dumnezeească, ca 
din deosebitele biserici creştine să facă o biserică universală, 
căci în fine unitatea bisericei trebue să corăspundă unităței păs- 

torului şi cuvântului lui, va să zică: unităței bibliei, precum bi- 
serica. la început a fost una, şi biblia a rămas una, pentrucă 

deşi s'a tradus în limbile tuturor popoarelor creștine, totuș nu 

sa încumetat nime să facă: întrânsa vre-o schimbare, ca apoi 
pe baza unei biblii nouă şi schimbate să se fi putut înființă o 
biserică nouă. Dar cum sar fi şi putut încumetă cineva să schimbe 
ceva în biblie, când ea cuprinde evanghelia lui Christos, care 
este puterea lui Dumnezeu spre mântuire pentru toţi aceia, cari 

cred într'ânsa;% și aşa biblia s'a compus și s'a scris întrânsa 
cuvântul lui Dumnezeu și s'a păstrat nevătămat până astăzi, şi 

se va păstră pentru toţi timpii viitori, ca să credem, că lisus - 
este Christos fiul lui Dumnezeu, şi crezând să 'avem vieață 
întru numele lui, 5 şi că câte sau scris mai înainte, acele s'au 
scris spre invăţătura noastră, ca prin răbdarea, şi mângăierea 
scripturilor să avem nădejdea, 5* care să ne zică: că precum a 
fost un timp, când "Christos a deschis mintea apostolilor săi, 
ca să înţeleagă scripturile, așa și pentru deosebitele biserici va 
veni acel timp, când Christos va deschide mintea lumei, ca să 

înţeleagă scripturile. 60 / 

$. 309. Ce însemnează toleranța pe terenul bisericesc ? 

“ Toleranţa pe terenul bisericesc însemnează purtarea pasivă 
şi indiferentă cătră toţi aceia, cari se țin de alte biserici, precum 
și purtarea indulgentă cătră convingerile religioase ale altora. 
Caracterul și extinderea toleranţei este felurită, căci și principiul, 
din care purcede, şi după care se povățuește, poate să îie diferit; 

* Romani 1, 10. — 5 loan XX, 31. — % Romani XV, 4. | 
"4 Luca XXIV, 44.
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pentru aceea cu cât este principiul toleranţei bisericeşti mai 

drept și mai uman, cu atâta este ea mai suportabilă, iar din 

contră, cu cât este principiul toleranței mai puţin drept şi mai 

puţin uman cu atâta este ea mai apăsătoare și nesuferibilă. Pe 

lângă aceste avem a observă, că toleranța orice principiu uman 

să aibă de bază, nu poate mulţumi biserica tolerată, căci deşi 

toleranța înfăţişează purtarea pasivă şi indiferentă a altei bise- 

rici şi a statului față cu biserica tolerată; fiindcă însă: se ştie, 

că unde este o biserică tolerată, acolo este altă biserică liberă, 

privilegiată şi sprijinită şi din partea statului, atunci urmează, 

că starea unei biserici tolerate este jalnică și expusă sistemei 

de persecuţiune bisericească de cătră biserica liberă și privile- 

giată, pentrucă ca tolerată n'are .garanţa externă a statului de a 

fi scutită în caz de insultări, şi de nepăciuiri. De unde apoi ur- 

mează, că şi creștinii unei biserici tolerate sunt expuși a îi con- 

turbaţi în convingerile lor religioase, și totdeodată ca civi sunt 

sau de tot exchiși din drepturile politice, de care creştinii de 

biserica liberă se bucură, sau sunt prescurtaţi în uzuarea celor 

de frunte drepturi politice. 

$. 310. Ajunge toleranța unei biserici cătră cealaltă ? 

Toleranţa unei biserici cătră cealaltă nu ajunge, deoarece, 

„precum am văzut în Ş-ul precedent, toleranța însemnează pur- 

tarea pasivă și indiferentă a unei biserici cătră ceealaltă, prin 

urmare toleranța înfăţişează o lucrare pasivă, ceeace lesne de- 

generă în persecuţiuni. 

Aci pentru întărirea asertului nostru amintim din biblie *. 

întâlnirea lui Christos cu legiuitorul, carele _ispitindu-l pe el, îi 

zise: Învăţătorule | ce voiu face, ca să moştenesc vieaţa de veci? 

Christos i-a răspuns lui: în lege ce este scris? Legiuitorul răs- 

punse: să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima 

ta, şi din tot sufletul tău, și din toată virtutea ta, şi din tot cu- 

getul tău; iar pe deaproapele tău ca însuți pe tine. La care 

Christos i-a zis lui: drept ai răspuns, fă aceasta, și vei îi viu. 

Legiuitorul vrând însuş să se îndrepteze, a zis cătră lisus: şi 

cine este deaproapele meu? iar Christos știind, cumcă legiui- 

s Luca X, 25—37,
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torul ca evreu crede, că deaproapele lui numai evreii pot să-i 
fie, şi că numai pe evrei este dator a-i iubi, iar pe cei de alt 

neam nu, — i-a răspuns în parabola despre un călător din-le- 

rusalim la Ierihon, carele căzuse între tâlhari, cari au desbrăcat 
pe călător, şi rănindu-l l-au lăsat de abia viu; şi s'a întâmplat, 
că un preot și un levit — amândoi evrei — au trecut pe drumul 
acela unde zăceă călătorul cel de abia viu, fără să li-se fie făcut 

milă de acesta; dar trecând tot pe acolo şi un samarinean, 
acestuia i-s'a făcut milă de cel căzut între tâlhari şi sa apropiat 
de dânsul și i-a legat ranele lui, şi punându-l pe dobitocul său 
l-a dus la o ospătărie, şi l-a predat ospătarului în grije cu obli- 

gământ, că el întorcându-se îndărăt va plăti ospătarului pentru 
toate. După această parabolă întreabă Christos pe legiuitorul: 

care dintre aceşti trei ţi-se pare ţie a fi deaproapele celui ce 
căzuse între tâlhari? iar el a zis: care a făcut milă cu dânsul; 

atunci Christos i-a zis: mergi de fă şi tu așijderea». — De aci 
se vede, cum Christos osândeşte purtarea pasivă și indiferentă 
cătră alţii, arătând totdeodată cine este deaproapele nostru, și 

ca să arătăm cătră deaproapele purtarea activă și cordială: de 
unde urmează, că toleranța unei biserici cătră cealaltă nu ajunge, 
căci nu poartă caracterul iubirei cătră deaproapele. 

Christos extinde doctrina sa dumnezeească despre iubirea 

deaproapelui încă şi asupra vrăjmașilor, când grăeşte popoa- 
relor:î* «Vouă grăesc celor ce auziţi, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 

bine faceţi celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântaţi pe cei ce 

vă blastămă pe voi, şi vă rugaţi pentru cei ce vă fac vouă 

-năcaz», — Oare cuvintele acestea ale Mântuitorului nu sunt 

îndreptate și cătră bisericile diferite de astăzi? şi de s'ar şi 
privi ele între sine ca vrăjmașe, de ce să ne ferească Dum- 
nezeu, oare nu sunt datoare a se iubi, a face bine una alteia, 

a binecuvântă una pe cealaltă și a se rugă una pentru alta? 

Noi zicem la toate acestea: că bisericile diferite creştine de 

astăzi sunt datoare a împlini cu cea mai strictă conştiențio- 

zitate învăţăturile lui Christos, care mai mult pretind dela ele, 
decum este o simplă toleranță; pentru aceea rămânem pe 
lângă convicțiunea noastră, că toleranța unei biserici cătră alta 
nu ajunge. 
  
  

e Luca 6, 27, 28.
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$. 371. Așadară în ce corelațiune au să stee bisericile între sine ? 

Dacă odată religia cristiană în 'urma teologiei speculative 

“a împărţit în mai multe biserici, dar ele toate primesc biblia 

de cartea fundamentală a mărturisirei lor, şi vreau, ca aceea să 

se susțină, “atunci. corelaţiunea bisericilor între sine are să stee 

în astfel de referință, care să fie efluxul principiilor cardinale | 

cristiane, pe care Christos întemeietorul cristianismului le-a 

aşezat, va să zică bisericile între sine au să stee în corelaţiune 

amicală, ferită de orişice supremație sau hegemonie din partea 

uneia asupra alteia. i A 

“ Moralul cel mai eminent, după cuvintele Mântuitorului, 

pentru un creştin este: a iubi pe Christos, şi a împlini porun- 

cile lui;5% această iubire cătră Christos, și cătră împlinirea po- 

runcilor lui, între care se cuprinde şi iubirea cătră deaproapele 

fără deosebire de amic sau de inamic, trebue să o păzească 

bisericile între sine, ca nu cumva altcum făcând să le zică lor 

Christos: 5 «de ce-mi ziceţi mie, Doamne! Doamne! şi nu îâ- 

ceţi ce vă zic eu vouă»; şi iarăș:65 «dacă voi mă iubiți pe mine, 

ţineţi poruncile mele». | 

Deşi se poate întâmplă, ca diferinţa bisericilor să producă 

din partea uneia osândirea celeialalte, şi să o privească de ete- 

rodoxă, şi pentru aceea să o înfesteze; fiindcă însă o aşa bi- 

serică lesne poate să devină în prepus, ca și cum ea mar voi 

să respecteze porunca lui Christos despre iubire şi iertare, pe 

care Christos o a dat evreilor zicând: «dacă voi veţi iertă oa- 

menilor păcatele lor, şi Tatăl vostru cel din ceruri va iertă vouă 

păcatele voastre>,5 și totdeodată să se expună şi înfruntării lui 

Christos, carele poate întrebă: cine te-a pus pe tine domn și 

judecător peste alții? pentru aceea bisericile în privinţa corela- 

țiunii lor mutue nu pot să facă nimic” mai bine, decât a iubi 

pe Christos, şi a împlini poruncile lui, precum și apostolul în- 

vață:s «una între voi gândind, nu cele înalte gândind, ci de 

cele smerite lipindu-vă, nu fiți înţelepţi între voi înşivă, nimărui 

rău pentru rău nerăsplătind, mai nainte gândind cele bune îna- 

intea oamenilor de este cu putinţă, şi încât atârnă dela voi cu 

toți oamenii pace având; nu vă izbândiţi singuri vouă lubiţilor! 

% loan XIV, 15. — * Luca VI, 46. — % loan XIV, 15, . 

e Mateiu VI, 14. — * Fapt. apost. 7, 27. — % Romani 12, 16—21,



296 

şi să nu daţi loc măniei, că scris este: a mea este izbânda, eu 
voiu răsplăti, zice Domnul; de flămânzeşte dară vrăjmașul tău, 
dă-i lui de mâncat, și de însetoșează, adapă-l, că aceasta făcând 
cărbuni de foc grămădeşti pe capul lui. Nu fi biruit de rău, ci 
birueşte cu binele pe rău». 

“În convingerile noastre, care le-am exprimat până aci, ne 

întărește pe noi şi mărturisirea apostolului Pavel despre iubirea, 

ce o a împărtășit Corintenilor 6 scriind aşa: «de aş grăi în lim- 
bile omeneşti şi îngerești, iar dragoste mam, m'am făcut ca 
nişte aramă sunătoare şi chimval răsunător; și de aş avea pro- 
rocie şi de aș şti toate tainele, şi de aş aveă toată credinţa, 

încât să mut munţii, iar dragoste mam nimica sunt; și de aș 
împărți toată avuţia mea, şi de aş da trupul meu să-l arză, iară 
dragoste mam, nici-un folos nu-mi este mie». 

Pe scurt Christos ne-a dat porunca, ca să iubim pe dea- 
proapele nostru ca pe noi înşine,” noi suntem datori ca cre- 
ştini de diferite biserici să împlinim această poruncă a unuia 

al nostru Păstor, carele zice cătră noi: «dacă mă iubiţi pe mine, 

păziţi poruncile mele»,1 căci altcum făcând, ne va înfruntă zi- 

cându-ne: «ce mă chemaţi Doamne! Doamne! și nu faceţi, 

cele ce vă zic».72 

$. 312. Ce chemare are statul față cu diferitele biserici? 

Statul față cu diferitele biserici, a căror existență în com- 
plexul său nu numai nu o neagă, ci vrând-nevrând o şi recu- 

noaşte, are chemare a fi drept; statul va îi drept cătră diferi- 
tele biserici atunci, când pe baza dreptăţii, şi a egalei îndrep- 
tăţiri va consideră și tractă bisericile diferite, şi aceasta o va 

garantă prin lege pozitivă, va să zică: când statul se deobligă 

în urma unei legi pozitive, că nici o biserică nu o va pre- 

fere alteia, şi că pe cetăţenii săi fără privire la bisericile lor, 

de care se ţin, ii va tractă egalminte în privinţa bunătăților şi 
sarcinelor cetățene. 

Prin urmare noi nu aprobăm ideea unei biserici domnitoare 
întrun stat de diferite biserici, de ar fi măcar aceea şi biserica, 

de care se ţine capul statului; noi accentuăm aci «biserica, de 

s |, Cor, 13, 1—3. — 1 Luca 10, 27. — î* loan 14, 15, 
12 Luca 6, 46,
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„care se ţine capul statului», şi nu zicem «biserica capului sta- 

tului, sau “biserica domnitoare», pentrucă noi privim pe capul 
statului de un membru al bisericei, de care se ţine; prin urmare 
noi nu aprobăm ideia unei biserici domnitoare nici atunci, când 
sub numirea aceasta sar înțelege acea biserică, de care se ţine 
capul statului, pentrucă numirea aceasta «biserica dominantă» 
prea uşor se poate exploată în defavoarea bisericelor celorlalte, 
de care domnitorul nu se ţine. Încă şi pentru aceea nu aprobăm 
ideia «bisericei dominante», căci aceea presupune o preferință 
față cu celelalte biserici, prin care acestea se degradează la bi- 

serici dominante, apăsate și tolerate. 
Noi în $-iul 298 am afirmat, că statul trebue să aibă re- 

ligie, şi să' dee religiozităţii sale expresiune chiar și faptică; iar 
aci zicem: că statul ca atare trebue cu religia şi religiozitatea 
sa să stee imparţial faţă cu bisericile diferite ale cetăţenilor săi, 
şi a se arătă cătră ele drept pe baza egalei îndreptățiri, după 

cuvântul din biblie: «lubiţi dreptatea, ceice stăpâniţi pământul». 
— Înţelept. lui Solomon |, 1. 

Statul şi din privire la desvoltarea harmonică a puterilor 

intelectuale ale tuturor cetățenilor săi de diferite biserici este 
chemat a fi cu imparţialitate cătră bisericele cetățenilor săi, căci 
numai astfel măsurile lui luate spre desvoltarea puterilor inte- 
lectuale ale cetăţenilor săi va produce cultura generală a tuturor, 
dela care este condiționată înmulțirea bogăției singuraticilor ce: 
tățeni şi înmulţirea veniturilor statului, altcum şi singuraticii, dar 
şi statul se păgubește, dacă ajută desvoltarea intelectuală numai 
a acelora, cari se ţin de biserica dominantă; de aceea şi zice 
înțeleptul Sirah 40, 15: <avuţia nedreptăţilor ca râul va secă, şi 
va răsună ca trăznetul mare în ploaie». 

Dar şi din privire la convingerile religioase ale cetăţenilor 
trebue statul egalminte să tracteze bisericile creştine, căci con- 
vingerile religioase ale acelora nu numai nu-i împedecă pe ei 
în împlinirea obligămintelor lor cătră stat, ci acelea le dau lor 
încă un impuls şi sbor moral spre cea mai conştienţioasă sa- 
țisfacere a acelor obligăminte cetăţene cu orişice sacrificiu, ce 

ar cere dela ei binele şi prosperarea patriei lor. 

Aşadară dreapta şi egala tractare a bisericilor din partea 
statului este acel capital de cel mai mare preţ, care înfățișează
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pe stat ca pe o familie, ai cărei membri sunt între sine legaţi 
cu legătura perfecţiunei iubirei, ceeace se documentează cu cu- 
vintele lui Solomon, prin care în pildele sale 16, 12 aşa zice: 
«Statul păzind dreptatea, se întăreşte în existinţa sa».73 

î3 Despre proselitism mam vorbit în tractatul nostru înt”adins, căci 
este o ivire anticristiană; dar aîlăm de lipsă a ne exprimă prescurt şi în pri- 
vința aceasta şi zicem: că proselitismul bisericesc numai în acel stat își 
poate ridică steagul său, carele va să facă sieș de acolo capital politic; şi 
că vina proselitismului bisericesc provine totdeauna în linia dintâi dela stat 
şi preoțimea respectivă serveşte statului spre înmulțirea capitalului lui po- 
litic. Proselitismul bisericesc este urgisit de toată lumea şi este -de mirare, 
că statul, care provoacă și sprijineşte proselitismul bisericesc, nu cunoaște, 
că acel capital politic, care şi-l face din proselitism, este numai ideal, dar 
nu real; şi că acea preoțime, care face proselitism, nefericeşte pe toţi aceia, 
pe cari i-a prins în mreaja sa, pentrucă-i 'turbură în conștiința lor pe toată 
vieaţa, îi turbură. în datinile lor religioase, şi mai că se poate zice: îi face 
indiferenți față cu religia lor, căci dela cea veche Sa abătut, şi cu cea 
nouă nu se pot amalgamă, ! E



Partea III. 

Despre legislațiunea, administra- 

țiunea şi ocârmuirea bisericească. 
«Până ceva trece cerul şi pământul, 

«o iotă, sau cirtă nuva trece din lege, până 
«ce toate se vor face». Mateiu V. 18. 

CAP. 1. 

Despre legislaţiunea bisericească. 
  

Tăierea I. 

Despre originea legislațiunei bisericești. 

$. 313. Începutul legislaţiunei bisericești este dela Christos. 

Precum am zis în S-ul 3, că începutul dreptului canonic 
este dela Christos; aşa zicem şi aci, că începutul legislaţiunei 
bisericeşti este dela Christos, căci el cel dintâi a stabilit princi- 
piile pentru înființarea religiei legei celei noue, prin urmare el 
este cel dintâi legislator bisericesc, și legislaţiunea lui se cu- 
prinde în evangheliile celor patru apostoli: Mateiu, Marcu, Luca 
și loan, şi este menită pentru toți vecii, precum Christos însuș. 
a zis învățăceilor săi: că până ce va trece cerul și pământul, 
o iotă sau cirtă nu va trece din lege, până ce toate se vor 

“ face»;t iar apostolul învață pe Efeseni: «că toată zidirea s'a 
făcut prin Christos, -şi se desvoaltă întro biserică sântă în 
Domnul, întru carele și voi împreună vă zidiţi spre lăcaș lui 

Dumnezeu în duhul.? 

Ş. 314, Continuarea legislațiunei bisericeşti. 

În legătură cu Ş-fii 4, 5, 6, 8 și 9, unde am tractat despre. 
originea, adminiculii și izvoarele dreptului canonic, — avem a 

1 Mateiu XXIV, 14. — 2 Efes. Îl. 2],
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expune aci, că continuarea legislaţiunei bisericeşti se află în 
faptele apostolilor, în canoanele aşa numite apostoleşti, şi în 
cele ale sinoadelor ecumenice şi locale, care toate sunt efluxuri. 
naturale din învăţăturile lui Christos, și sunt provocate de îm- 
prejurări faptice, ce se iviră în decurgerea timpilor, şi trebue 
să se decidă și să se reguleze după principiile Mântuitorului 
scrise în cele patru evangelii şi în faptele apostolilor, şi că acum 
vom tractă despre forma legislațiunei bisericeşti. 

> Tăierea II. 

Despre forma legislațiunei bisericeşti. 

$. 315. Forma legislațiunei bisericești prin Christos. 

Forma  legislaţiunei bisericești prin Christos a fost divină 
şi mai pe sus de firea omenească, căci celece învaţă Christos 
acelea nu le învaţă dela sine, ci dela Tatăl, precum singur despre 
sine mărturiseşte zicând: <eu dela mine n'am grăit, ci Tatăl, ca- 
rele ma trimis pe mine, acela mi-a dat poruncă, ce să zic, şi 
ce să grăesc; și știu, că porunca lui este vieața vecinică; deci 
cele ce grăesc eu, precum mi-a zis mie Tatăl, aşa le grăesc>. 
Și iarăş: «nu m'am pogorit din cer, ca să fac voia mea, ci voia 
celui ce ma: trimis pe mine, a Tatălui».+ 

$. 316. Forma legislațiunei bisericești prin apostoli. - 

Forma legislațiunei bisericeşti prin apostoli a fost sinodală 
atât în obiecte dogmatice şi sacramentale, cât şi în cele admi- 
nistrative şi economice; aşa s. e.: 1. apostolii au decis în sinod 
modul primirei păgânilor la creștinism ;5 2. treaba nemulțămirei 
unor creştini cu împărțala milei din partea apostolilor; 3. de- 
plinirea locului lui luda;? 4. constituirea de apostoli a lui Var- 
nava și Pavel.s 

Apostolii faţă cu doctrinele Mântuitorului îndreptate spre 
stârpirea oricărui absolutism, mau putut să-și iee altă formă pentru 
legislaţiunea și guvernarea bisericei, decât cea sinodală cu 
  

* Ioan “XII, 49, 50, — 4 loan VI, 38. — & Fapt. apost. XV. — e Fapt.- apost. XVI. — 7 Fapt. apost. IL. Vezi și $. 318. — 8 Fapt. apost. IX și XIII. 
Vezi și $. 319, Si
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atât mai mult, cu cât lămurit se vede din faptele lor, că ei nu 
sau crezut a îi infalibili, şi că aveau propria experiință despre 
posibilitatea falibilităţii lor. Ştiau ei, cum apostolul Petru a greșit, 
“când rugase pe Christos, să se ferească ca să nu cază în mâ- 
nile jidovilor, . şi Christos aspru a înfruntat pe consoţul lor zi- 
cându-i: «mergi după mine Satano! căci sminteală îmi eşti, că 

-nu gândești celece sunt ale lui Dumnezeu, ci celece sunt ale 
oamenilor». ? - 

Dar nici creștinii mau ţinut de infalibil pe apostoli, ceea 
ce 1. se vede din nemulțămirea lor cu împărțeala milei din 
partea apostolilor; 2. din tragerea la răspundere a lui Petru din 
partea creştinilor din Ierusalim, căci fiind în ludea “a intrat la 
oameni netăiați împrejur, şi a mâncat cu ei; cu care prilej Petru 
spre rectificarea sa nu și-a luat refugiu la vaza dregătoriei sale, 
nici s'a rezimat pe aceea, că el ar fi cel dintâi între apostoli, 
sau că lui i-s'ar cuveni vre-un prerogativ sau. putere de deci- 
siune, sau că părerea lui ar îi infalibilă, ci întrun chip într'a- 
devăr evanghelic şi plin de umilință se apără, şi lăsă să vor- 
bească fapta lui. 10 

Ș. 317. Ierarhia bisericească a adoptat dela apostoli legislațiunea 
bisericească după forma sinodală pentru toți timpii. 

Cumcă ierarhia bisericească a adoptat dela apostoli legis- 
laţiunea bisericească după forma sinodală pentru toți timpii, se do- 
cumentează cu faptele ei, aşa s; e. în veacul II. în formă sinodală 
a tractat ierarhia despre eresul montanistilor;:: despre timpul 
serbărei Paştilor; 12 în veacul III, la Cartagena, și Alexandria de- 
spre dogme, când Origen şi scrierile lui s'a osândit, şi bofezul 
“săvârșit prin păgâni; despre Pavel Samosita la Antiohia, 13 

lerarhia adunată în sinoade pe lângă fixarea canoanelor de- 
spre dogmele credinței, despre misterii, despre administrațiunea 
și economia bisericească și-a extins lucrarea sa sinodală și 
asupra opurilor bisericești, pe care le censură, şi aflându-le de 
drepte, le aprobă, și le însemnă în canoane, şi prin aceasta le 
dedeă lor valoarea de canoane, precum se vede din-canonul al. 
doilea al sinodului ecumenic VI, în care se expun opurile unor 

? Mateiu XVI, 22, 23. — 10 Faptele apost, XI, 1—5. — 1 Fuseb, libr, 
V. Cap. 16, 19. — :: Antorism pag. 120. — 15 Antorism pag. 120—121, p d pag
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scriitori bisericeşti cu valoare de canoane, precum sunt cele ale 
lui Teofil, Dionisiu, Petru şi Atanasiu arhiepiscopilor din Alexan- 
dria, ale lui Grigoriu din Nisa, ale lui Grigoriu teologul, ale lui 
Grigoriu episcop .al Neocesariei, ale lui Basiliu arhiepiscop 
al Cesariei din Capadocia. Din contră părinţii adunaţi în sinoade 

osândeau opurile ce le aflau de nedrepte, aşa sinodul ecumenic 
Il a osândit de eretice învățăturile și scrierile- lui Ariu; sinodul 
ecumenic II pe ale lui Macedoniu; sinodul ecumenic III pe ale 
lui Nestoriu; sinodul ecumenic IV pe ale lui Dioscor şi Eutihiu; 
sinodul ecumenic VI pe ale montaniștilor, şi sinodul ecumenic 

VIi-pe ale luptătorilor de icoane, 

$.378. Forma sinodală a legislațiunei bisericești ce instituțiune este? 

Forma sinodală a legislaţiunei bisericești este o instituţiune 
divină dela însuş Christos, carele a: promis apostolilor, şi prin 
ei și următorilor lor şi tuturor ereştinilor, «că unde sunt doi sau 

trei adunaţi în numele lui, acolo este şi el în mijlocul lor». 

Acest adevăr mare l-a simțit şi priceput-şi ierarhia; pentru 

aceea când sa ivit vre-un obiect bisericesc de mai mare însem- 
nătate, totdeauna l-a tractat în formă sinodală ca instituțiune 
divină, și în credința, că Christos este nevăzut în mijlocul lor, 

şi sa convins din rezultate, că observarea acestei instituțiuni di- 

vine aduce foloasele cele mai mari pentru religiozitate şi mora- 
litate, şi împedecă şi nimiceşte scorniturile ereticilor, şi susține 

în curăţia primitivă şi originalitate învăţăturile mântuitoare ale lui 
Christos. De aceea și episcopul renumit Isidor Pilușoteanul zice: 

«că în cei dintâi secoli de aceea s'a iscat aşa multe eresuri, 
căci nu eră iertat a se ţineă sinoade după trebuință». 14 

$. 379. Oare forma sinodală în treburi bisericeşti se extinde 

numai asupra legislațiunei ? 

Forma sinodală în treburi bisericești se extinde nu numai 
asupra legislaţiunei, ci şi asupra tuturor funcţiunilor elementelor 

sociale din organismul bisericesc, precum sunt: afacerile ţiitoare 
de administraţiunea biserico-economică, şi ocârmuirea bisericească, 
despre care vom expune mai pe larg în următoarele tractate. 

1 Isidor orig. libr. VI de canon concilior.
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“Tăierea III. 

Despre canoane îndeobşte. 

Ş. 320. Nofiunea și definițiunea canonului. 

Cuvântul «canon» este grecesc, și însemnează regulă, în- 
dreptare şi prescrierea de normă. Sub acest cuvânt «canon» se 
înțelege îndeobşte legea bisericească. De unde apoi canonizarea 
însemnează înălțarea hotărîrei bisericeşti la valoarea de canon, 
sau şi conumărareă vre-unei feţe creştine între plăcuţii lui Dum- 
nezeu. Prin urmare canonul însemnează în înțelesul bisericesc 
regula sâu îndreptarea faptelor creştine, și trage după sine 
numai pedeapsa sufletească, dar nu şi trupească; de aceea ca- 
nonul se şi deosebește de legea civilă, ca sufletul de trup; ca- 
nonul pedepseşte încă şi pe creştinul cel mai păcătos cu scop, 
ca să se întoarcă, va să zică să se îndrepte, şi să fie viu; însă 
legea civilă pedepseşte pe cetățeanul criminal încă şi cu moarte. 
Înţelesul acesta al lucrării canonului bisericesc este efluxul na- 
tural al instituțiunilor Mântuitorului, carele a învățat: de va auzi 
cineva cuvintele mele, și nu va crede, eu nu-l voiu judecă pe 
el, că n'am venit în lume, să judec lumea, ci ca să o mântuesc;15. 
şi iarăș: milă voiu, dar nu jerttă, căci mam venit să chem pe 
cei drepți, ci pe cei păcătoși.!e 

| $. 321. Învățăturile Iui Christos sunt tot atâtea canoane în în- 
-. felesul cel mai adevărat al cuvântului. 

Acest asert se adeverează din cuprinsul învățăturilor iui 
Christos, care toate cuprind în sine regulă, îndreptare și pre- 
scrieri de normă pentru o vieață moștenitoare de împărăţia lui 
“Dumnezeu. Aşa s. e. Christos ne-a dat canon despre botez, zi- 
când apostolilor: mergând învăţaţi toate limbile, botezându-i pe 

45 loan XII, 47. — 15 Mateiu IX, 13, — Aci S'ar puteă face obiee- 
țiune cu cuvintele lui Christos dela însuş Mateiu c. X, 34, unde a zis Chri- 
stos apostolilor: să nu vă pară, că am venit să arunc pace pe pământ; n'am 
venit să arunc pace pe pământ, ci «sabie»; căci -sub «sabie» se înțelege 
vecinica osândire a păcătosului aceluia, carele în vieața sa na ascultat de 
învățăturile mântuitoare ale lui Christos, etc.
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ei în numele Tatălui, şi al Fiului şi al sântului Duh.'7 Al doilea 
canon al Mântuitorului despre botez este această învățătură a 
lui: de nu se va naşte cineva din apă și din duh, nu va puteă 
întră întru împărăţia lui Dumnezeu».:* Mai departe canonul 

așezat de Christos pentru sânta cuminecătură se află în cuvin- 
tele Mântuitorului, după care luând el pânea, și mulțămind -o-a 

frânt, şi a dat-o apostolilor zicând: acesta este trupul meu, ca- 
rele se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea mea; 
aşijderea şi păharul după cină zicând: acest păhar este legea 
cea nouă întru sângele meu, care se varsă pentru 'voi.!? Al 

doilea canon pentru cuminecătură: amin, amin, zic vouă: de 
nu veţi mâncă trupul fiului omenesc, și nu veţi bea sângele 

„lui, nu veţi aveă vieaţă întru voi.. Celce mânâncă trupul meu, 
şi bea sângele meu, întru mine rămâne, şi eu întru el. — loan 

6, 53—56; Christos ne-a dat canon și pentru pocăință zicând: 
faceţi rod vrednic de pocăință.:? Christos a dat în mai multe 
rânduri canoane despre dragoste, zicând cătră apostoli: poruncă 
nouă dau vouă, ca să vă iubiţi unul pe altul, precum am iubit 
eu pe voi, şi voi să vă iubiţi unul pe altul, întru aceasta. vor 
cunoaşte toți, că sunteţi ai mei învăţăcei.:! Despre dragostea 

cătră Dumnezeu şi deaproapele a pus Christos acest canon: 

- să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, şi cu 
tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău; aceasta este dintâia şi 

mai mare poruncă, iară a doua asemenea acesteia: să iubeşti 
pe deaproapele tău ca pe tine însuți.:? Despre supunere cătră 

Dumnezeu şi împăratul s'a enunciat Christos în următorul canon: 
dați împăratului cele ce sunt ale împăratului și lui Dumnezeu 

cele ce sunt ale lui Dumnezeu.2 lar despre modul îndreptării 
a vre-unui păcat a pus Christos următorul canon: de va greși 
ție fratele tău, mergi, şi ceartă-l pe el între tine, Şi între el singur; 
deci de te va ascultă, ai dobândit pe fratele tău; iar de nu 
te va ascultă, ia împreună cu tine încă pe unul sau pe doi, 
ca în gura a două sau a trei mărturii să stee tot cuvântul, iar 
de nu va ascultă de ei, spune bisericei, iâr de nu va ascultă 
nici de biserică, să fie ţie ca un păgân şi vameș. 2 Cuvân- 

17 Mat, XXvuI, 19. — 35 loan III, 5. — * Luca XXII, 19—90. 
2 Mat, III, 8. — 2* loan XIII, 34—35, — 22 Mateiu XXII, 37—39. — 2 Ma- 
teiu XXII, 21. — 2+ Mateiu XVII, 15—17.
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tarea lui Christos de pe deal cuprinde şapte canoane despre cei 
fericiţi, 25 şi un canon despre vieţuirea și purtarea apostolilor. 26 

Din aceste câteva exemple se adeverează, că învățăturile 
lui Christos sunt în înţelesul cel mai firesc canoane, va să zică, 
regule şi îndreptări, de care biserica, clerul şi poporul credin- 
cios are a se ţineă strâns, și că prin urmare evanghelia lui 
Christos este plină de canoane. 

Ş. 322. Dacă evanghelia lui Christos este plină de canoane, ce 
a putut îndemnă pe apostoli, și pe următorii lor spre facerea 

canoanelor și din partea lor? 

|. Apostolii au avut îndemnări tundate spre îacerea unor 
canoane, pentrucă au văzut numaidecât la începutul funcţiunii 

lor, că canoanele lui Christos, prin care s'a întemeiat biserica, 

nu ajung spre manuducerea și îndreptarea acelor cazuri speciale, 

pe care creştinii dintâi le-a provocat. Spre exemplu: Christos 
a dat popoarelor canon despre milostenie, ca adecă ei milostenia 
lor să nu o facă înaintea oamenilor, nici să o trâmbiţe în adunări 

şi pe strade, precum fac făţaruicii, și ca să nu ştie stânga ce 
face dreapta, căci numai aşa făcând milostenie vor aveă plată 
dela Tatăl lor, carele este în ceruri.2? Apostolii au urmat acestui 
canon îndemnând la aceea şi pe creştini, cari s'au şi pătruns de 
canonul Mântuitorului, şi toţi ceice aveau ţarini sau căsi, vân- 

zândurle, aduceau preţurile celor vândute, şi le puneau la pi- 
cioarele apostolilor, cari apoi împărțeau milosteniile acestea. Însă 
curând au observat apostolii, că unii dintre creștini cârtesc şi nu 
se mulțumesc cu modul, cum ei împărţesc milosteniile, şi ridică 
pată de părtinire asupra lor; atunci au adunat pe bătrâni şi mul- 
țimea creştinilor, spre a defige alt mod mulțămitor pentru toţi 
de împărţirea milosteniilor, şi au propus ca creștinii să-și aleagă 
şepte bărbaţi spre acest scop, în cari au încredere, iară ei vor 
petrece în slujba cuvântului lui Dumnezeu; ceeace s'a și făcut. 26 

Din acest exemplu faptic se dovedeşte, că canonul Mântuitorului 
despre modul facerii milosteniei n'a fost de ajuns spre compla- 
narea nemulţumirei, pe care o-au arătat acei creștini cătră apostoli 

25 Mateiu V, 2—11. — 2 Mateiu V, 76. 
Mateiu VI, 1—3. — 3% Faptele apostolilor VI, 1—7. 

2 20
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imputându-le lor părtinire în împărțeala milosteniei, şi că apo» - 
stolii din punct de vedere administrativ au îost siliţi a țineă sinod 
“spre îndreptarea acelei nemulțumiri, şi a aduce canon, carele 
să 'reguleze treaba împărţirei milosteniilor. Așijderea din faptele 
apostolilor. avem și alte exemple, care arată, că ei au fost siliți 
de împrejurări a aduce unele canoane deslușitoare de canoanele 
Mântuitorului, precum pentru creştinii trecuți din păgânism, % 

pentru miniștrii botezului, că adecă botezul săvârşit de un eretic 
nu este valid;% pentru însuşirile episcopului. 

II. Asemenea şi ierarhia bisericească a fost provocată și 
îndemnată a stabili canoane în urma împrejurărilor, ce s'au ivit 

„pe terenul vieţii religioase, văzând, că canoanele lui Christos şi 
învățăturile apostolilor nu ajung cu generalitatea lor principală 
spre regularea şi indreptarea cazurilor speciale. Aşa spre exemplu 

Pavel învață pe Corinteni: «fraţilor! când vă adunaţi să îie 
toate spre zidire; şi iarăş: îraţilor! toate să se facă după cuviință 

„şi rânduială». Aci apostolul se exprimă generalminte fără să fi 

zis mai deaproape, ce şi cum este de făcut, ca toate să fie spre 

zidire şi după cuviinţă şi rânduială. Și fiindcă ierarhiei i-sa 
putut întâmplă necesitatea de a stabili prin canoane unele ci- 

nosure, care arată, cum și ce este de făcut; ca toate să fie spre 
zidire, şi după cuviinţă şi rânduială: pentru aceea o asemenea 

lucrare a ierarhiei n'a vătămat principiul învățăturei lui Christos, 

sau a apostolilor, ci numai l-a aplicat la cazuri speciale cu unele 
modificaţiuni, care servesc spre susținerea - celor așezate de 
Christos şi spre mai sigura ajungere a efectului, la care însuș 
apostolul a ţintit, când a enunciat acel principiu. În deslușirea' 

mai departe a acestui obiect nu ne lăsăm pentru aceea, căci în 
tăierea următoare vom tractă despre sinoade și felurimea lor, 
de unde se va vedeă necesitatea lucrărilor lor, prin urmare și 

necesitatea canoanelor, care acolo s'au stabilit: de aceea trecem 

acum la tăierea despre sinoade; 

E Faptele apostolilor XV, — 3 Can. 46 apostolese. — îi Can. î, 3, 
5, 6, 7, 8, 34, 38 apostolesc, şi altele.
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Tăierea IV. 

Despre sinod îndeobşte; despre felurimea sinoadelor; şi 
despre începutul sinoadelor în biserică. 

Ş. 323. Noțiune despre sinod. 

Sinod însemnează în limba elinească «adunare» sau «con- 
gres» şi cu deosebire cadunare pentru tractarea obiectelor re- 

ligioase şi eclesiastice»>; încă se înțelege sub sinod şi «superio- 

ritatea şi autoritatea bisericească». Prin urmare sinodul este adu- 

marea bisericească spre tractarea obiectelor religioase, eclesia- 

stice și eclesiastito-administrative şi economice sau filantropice. 

Ş. 324. Felurimea sinodului. 

|. Sinodul cu privire la obiectul pertractând este sau dog- 

matic, sau biserico-administrativ; acela tractează despre dog- 

mele credinţei, şi despre examinarea dogmatică și canonică a 

nou alesului episcop, şi se compune excluziv din arhierei, ca 

unii cari sunt chemaţi a priveghiă mai deaproape pentru sus- 

ținerea în curăţenie a dogmelor şi învățăturilor cardinale ale 

bisericei,53 ascultând și alți dascăli-renumiţi bisericești ; iar acesta 

tractează despre obiecte eclesiastico-administrative, economice 

și filantropice, precum sunt alegerile întregului personal ieratic 

și biserico-economic începând dela patriarhi până la diaconi, 

dela epitropiile patriarhatelor până la epitropiile singuraticelor 

parohii şi fondurilor bisericeşti, şcolare, mănăstirești şi filan- 

tropice și ale scaunelor arhiereşti, şi se compune din arhierei 

şi reprezentanţii clerului şi poporului. _ 

II. Sinodul: cu privire la membri adunaţi poate îi sau ge- 

neral sau particular; sinod general este acela, la care, s'au adunat 

toţi arhiereii din lumea creștină, de aceea se numeşte şi sinod 

de a toată lumea, sau ecumenic,% far sinod particular se chiamă 

33 Mat. XXVIII, 19. — Can. 34 și 38 apost. — Can. 4, sin. ecum, ]. 

şi Can. 8, sin. ecum, 1V. — 3 Când în statul politic .domnește pentru şcoli 

principiul confesional. — 25 Mateiu XVIII, 17 — fapt. apost. IL, 14—28 şi 

VI, XV. 
35 Nu se cere absolut prezența tuturor arhiereilor la sinodul ecumenic, 

căci cei înipedecaţi din cauze binecuvântate se pot suplini prin locţiitori, 

precum aceasta dovedesc actele sinoadelor ecumenice, 
. 2Q*
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acela, la care s'au chemat arhiereii, sau și reprezentanţii clerului 

și poporului dintro patriarhie, metropolie, sau eparhie, de aceea 
sinodul particular poate să fie patriarhal, metropolitan, sau epar- 
hial, și se poate numi şi local. Între sinoadele particulare şi 

locale pe drept se numără și sinoadele protopresbiterale, paro- 
hiale și mănăstirești, care au însemnătate mare în vieaţa orga- 
nică a bisericei, căci sinoadele parohiale și mănăstirești sunt 
chemate mai întâi să aleagă și să trimită reprezentanţi la si- 
nodul lor protopresbiteral, eparhial și metropolitan, şi încă şi 
pentru sinodul patriarhal. 

Ş. 325. De unde își trag sinoadele începutul lor în biserică. 

Sinoadele îşi trag începutul lor dela însuș Mântuitorul 
lisus Christos; aceasta nici un canonist, fie el cât de speculativ 

nu 0 va puteă impugnă, pentrucă Christos a săvârșit întrun 
mod sinodal, va să zică, în adunări. cu apostolii şi poporul toate 
lucrările sale. Acest adevăr se documentează cu momentele cele 

mai însemnate din vieaţa Mântuitorului, dintre care numai unele 
vom aminti aci, și adecă: Christos, fiind apostolii lui toţi la 
dânsul adunaţi, i-a înzestrat pe ei cu puterea legării şi a des- 
legării; * i-a trimis pe ei în toată lumea să boteze și să înveţe 

popoarele ; i-a întrebat pe ei, că pentru cine îl ţin ei pe dânsul;* 
a înfruntat pe apostolul lacob şi loan pentru nizuiala de întâ- 
ietate între fraţii lor; a lăudat pe Petru pentru credință, şi apoi 
l-a înfruntat înaintea tuturora pentru frica, ce a arătat pentru 
patimile lui Christos zicând: mergi după mine Satano, căci 
sminteală îmi ești, că nu gândeşti, cele ce sunt ale lui Dumnezeu, 
ci cele ce sunt ale oamenilor;:! a așezat cina cea de taină de 
faţă fiind toţi apostolii;:2 și sa suit la cer înaintea lor.:% Christos 

a învățat în sinagoguri, adecă în adunări pe popoare, precum 

aceasta documentează parabolele lui despre sămănătorul, despre 
spini, despre lumina și grăunțul de mustar; despre farisei; 
despre smerenie și sminteală;+c despre căsătorie;:7 despre ri- 
sipirea Ierusalimului și sfârșitul lumii;: despre fericiţi; despre 

37 loan XX, 21—23. —- 55 Mat. XXVII, 18—20. — 5 Mat. XVI, 15. 

— * Marcu X, 36. — 4: Mat, XVI, 23. — 42 Mateiu XXVI, 26, — 4 Marcu 

XVI, 19. — 4 Marcu IV. — 45 Marcu VII. Mateiu XII. — 45 Marcu IX. — 
+? Marcu X. — 4 Marcu XIII, Mateiu XXIV. 

+ Mateiu V.
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milastenie și iubirea de Dumnezeu; 5 despre așezămintele ome- 
neşti;5: despre îndreptarea fratelui păcătos. 52 

Nu numai litera, ci și spiritul acestor învățături ale lui 
Christos dovedesc sinodalitatea afacerilor lui Christos; căci toate 
acestea au avut de scop reformarea radicală a iudaismului dege- 
nerat, carele eră plin de patimi stricăcioase pentru neamul ome- 
nesc, ce se maniiestă în făţărnicii, momele, sumeţie, şi separa- 

tisme, şi totdeodată Christos a avut de scop al învățăturilor 
sale întemeierea unui caracter solid purcezător din convingeri 
morale, ca adecă faptele externe ale oamenilor să corăspundă 
dispoziţiunilor lor interne. Spre ajungerea-unui asemenea scop 
sublim, precum a fost misiunea Mântuitorului, nu sa putut luă 
al mod fără cel sinodal ca unul, carele este și popular; de 
aceea Christos învaţă: unde sunt doi sau trei adunaţi în numele 
meu, acolo sunt şi eu în mijlocul lor;5: şi iarăş lumina nu se 
pune sub. obroc, ci în luminar, ca să lumineze tuturor în casă. 5 

- Pd 

Ş. 326. Apostolii încă săvârșiau afacerile lor cele principiale și 
| administrative în și prin sinoade. 

Cumcă apostolii încă săvârşau afacerile lor principiale şi 
administrative în şi prin sinoade, este afară de toată îndoiala. 
Aşa vedem, |. că ei după înălțarea Domnului la cer sau întors 

la Ierusalim din muntele Eleonului şi au intrat în casa, unde 
locuiau ei, și petreceau acolo cu o inimă în rugăciune, şi în 
zilele acele sculându-se Petru în mijlocul lor, fiind şi mulţime 
de popor împreună că la o sută și douăzeci, a zis: Bărbaţi fraţi, 
se cădeă a se împlini scriptura aceea, pe care mai nainte a zis 
Duhul sânt prin gura lui David despre luda, celce s'a făcut po- 
vățuitor celorce au prins pe lisus, că numărat &ră cu noi, şi 
luase soartea slujbei acesteia ;.. ... căci scris este în cartea psal- 

milor: facă-se lăcașul lui pustiu, şi să nu fie cine să locuiască 
în el, şi episcopia lui să o iee altul; deci trebue dintre aceşti . 
bărbaţi, cari se adunau cu noi în toată vremea..... să fie cu 
noi mărturia învierei Domnului unul dintre aceștia; și au propus 

pe doi, pe Iosif, carele se chemă Varşava şi sa numit lust, 

"5 Mateiu VI, — 5: Mateiu XV. — Mateiu XVIII. — 5 Mateiu II. - 

— 5 Mateiu V. - Ă -
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și pe Matia, şi rugându-se au zis: Tu Doamne! celace ştii ini- 
mile tuturor, arată dintre aceşti doi pe unul, pe carele ai ales 
a luă soartea slujbei acesteia, şi a apostoliei, dintru care a ră- 

tăcit luda, ca să meargă în locul său. Şi au dat lor sorţi, și a 
căzut soartea pe Matia, și s'a numărat împreună cu cei -un- 
sprezece apostoli.55 Lucrarea aceasta a fost sinodul întâi al 

apostolilor; Il. că făcând creştinii elini gâlceavă în contra cre- 
ştinilor jidovi, ca şi cum văduvele lor ar fi fost nesocotite la 
împărțirea milelor, apostolii au chemat mulţimea învăţăceilor, și 

le-au zis lor: nu este cuvios, ca lăsând noi cuvântul lui Dum- 
nezeu, să slujim meselor; socotiți drept aceea fraţilor! dintre voi 
şapte bărbaţi plini de Duhul sânt, și de înţelepciune, pe cari să-i 
punem peste treapta aceasta, iar noi întru rugăciune, şi slujba 
cuvântului vom petrece. Și a plăcut cuvântul înaintea a toată mul- 
țimea, şi au ales pe Stefan, Prohor, Filip, Nicanor, Timon, Par- 
mena şi pe Nicolau, pe cari i-au pus înaintea apostolilor, şi aceştia 
rugându-se și-au pus mânile peste ei, și cuvântul lui Dumnezeu 
creşteă, și numărul învățăceilor se înmulțiă foarte Ia Ierusalim. 5 
Lucrarea aceasta a apostolilor se făcuse în sinod, Şi ne prezen- 
tează sinodul al doilea al apostolilor Domnului; III.:că apostolii 
au săvârşit în sinod constituirea de apostoli a lui Varnava şi Pavel 
— Cap. LX şi XII din faptele apostolilor; — IV. că Pavel şi 
Varnava călătorind din Antiohia la Ierusalim, şi înțelegând că 
Oarecari învaţă pe creştinii din Iudea, că nu se vor mântui, 

” dacă nu se vor tăiă împrejur, şi că din cauza aceasta s'a făcut | 
pricină între creştini, cari din iudaism şi păgânism Sau Întors . 
la creştinătate, și fiind ei rugaţi de cătră mai mulţi, ca sosind 
la Ierusalim, să pună spre deslegare întrebarea aceasta au venit 
la Ierusalim, 'unde au fost primiţi de cătră adunare şi apostoli 
şi de cătră bătrâni, și au spus lor, câte au făcut Dumnezeu cu 
ei, şi cum au deschis păgânilor uşa credinţei; și iară sau sculat 
oarecari din eresul fariseilor, cari crezuseră, zicând: că trebue 
a-i tăiă împrejur, şi a porunci să păzească legea lui Moisi. Și 
atunci s'au sculat apostolii și bătrânii să vadă de cuvântul acesta, 
şi după ce multă cercare sa făcut, şi Petru, Pavel, Varnava şi 
lacob au deslușit întrebarea pusă, că adecă nu este de lipsă, 

55 Fapt. apost, |, 12—26. 
5 Fapt, apost. VI, 1—7,



311 

ca cei trecuţi din păgânism la creştinătate să se tae împrejur, 

căci ajunge, dacă se vor înfrână de pângăriciunile idolilor, și 

de curvie, de sugrumat, şi de sânge, — au aflat de bine apo- 

stolii şi bătrânii împreună cu toată adunarea, să aleagă bărbaţi 

dintre ei, şi să-i trimită la Antiohia cu Pavel şi cu Varnava, și | 

au trimis pe luda, celce se numeşte Varsava şi pe Sila bărbaţi - 

povăţuitori între fraţi, scriind cu mânile lor acestea: Apostolii, 

_şi bătrânii şi fraţii celor ce sunt în Aritiohia, Siria și Chilihia 

fraţilor celor din păgâni bucurie; fiindcă am auzit, că oarecari 

dintre voi eşind vau turburat pe voi cu cuvinte slăbind suile- 

tele voastre, şi zicând, să vă tăiaţi împrejur, şi să ţineţi legea, 

cărora nu le-am poruncit. Sau părut nouă adunaţi fiind îm- 

preună, a alege bărbaţi, și a trimite la voi. cu iubiții noştri Var- 

nava si Pavel, oameni cari şi-au dat sufletele sale pentru nu- 

mele Domnului nostru lisus Christos; drept aceea am trimis 

pe luda şi Sila, cari şi ei cu cuvântul vor spune vouă aceleaşi; 

că sa părut sântului Duh şi nouă, ca mai mult nici o greutate 

să nu punem peste voi, fără numai aceste de lipsă, ca să vă 

înfrânaţi de cele jertfite idolilor, şi de sânge, şi de sugrumat, 

şi de curvie, de care păzindu-vă pe voi, bine veţi face; fiţi să- 

nătoşi. Deci aceștia ducându-se au venit la Antiohia; și adu- 

nând mulţimea au dat cartea şi cetindu-o sau bucurat pentru 

mângăiere, şi Iuda şi Sila fiind şi ei proroci cu cuvântul mult 

au mângăiat pe frați şi i-au întărit». Din istorisirea aceasta bi- 

blică urmează, că şi afacerea aceasta“a apostolilor a fost în tip 

sinodal, la care afară de ei au luat parte și bătrânii cu toată 

adunarea. Aceste trei sinoade apostoleşti dovedesc convinge- 

rile apostolilor, pe care ei şi-le-au făcut din învățăturile şi lu- 

crările Mântuitorului în privința ocârmuirei bisericei, pentrucă 

“vedem, cum ei îndeplinesc nu unilateral, ci în sinod prin ale- 

gere locul lui luda vânzătorul lor confrate; cum ei prejudecă 

în sinod nemulţumirea unora în privința împărtăşirei din milo- 

stenie; cum ei desbat în sinod întrebarea tăietoare în credinţă, 

şi în obiceiurile şi moravurile creştinilor din acei timpi, şi în 

fine cum ei nu singuri, ci cu intrevenirea bătrânilor și a mul- 

țimei creştinilor săvârşesc aceste probleme. Şi pentru aceea 

trebue să se considere aceste sinoade apostolești de îndreptar 

5 Fapt, apost. XV,
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pentru toţi secolii în obiecte dogmatice, administrative şi filan- 

tropice bisericeşti, dacă vrem să susţinem în originalitatea și 
genuitatea sa primitivă, creştinismul, pentrucă altcum urmând 
şi făcând vom degeneră în creştinătate, şi neobservând cele din 
evangelia lui Christos, şi cele din faptele şi scrierile apostolilor 
vom părăsi pozitivitatea creştinismului, şi deodată numai ne 
vom pomeni pe terenul alunecos și păgubitor al raționalismului 
speculativ, carele lasă pe om, om, dar nu-l face şi creștin, 

Noi aci întrerupem expunerea desvoltării graduale a in- 

stitutului sinodal în biserica noastră pe timpul celor dintâi trei 
secoli ai creştinismului, căci aceea se ţine mai deaproape de 
istoria generală bisericească, şi de istoria specială a sinoadelor; 
de aceea trecem la sinoadele, ce sau ţinut dela secolul al IV-lea 
până la al IX-lea, care înfățișează cauzele binecuvântate, care 
au dat ansă la aducerea canoanelor, fără vătămarea celor din 

sânta scriptură, şi care reprezentează legislaţiunea, ce este în 
deplină valoare până şi astăzi în întreagă biserica noastră ecu- 
menică, unde ea nu se împedecă în vieaţa sa din partea sta- 

tului politic, și domneşte libertatea religionară în înţelesul cel 
adevărat. 

Tăierea V. 

Despre sinoadele bisericeşti dela secolul al IV-lea până la 
al IX-lea. 

Ş. 327. Câte sinoade are biserica noastră ? 

Biserica noastră ecumenică are cu valoare obligătoare 
pentru întreaga sa extensiune şapte sinoade ecumenice, şi două- 

sprezece locale, ale căror canoane cuprind în sine îngrijirea 
pentru cler şi poporul credincios în privinţa susţinerei dogmelor 
din sânta scriptură în curăţenia și genuitatea lor, precum şi mă- 

suri cuviincioase, ca în biserică să se facă toate spre zidire, 
după cuviință şi ordinea bună. 

$. 328. Care sunt acele șapte sinoade ecumenice în biserica noastră ? 

Acele şapte sinoade ecumenice în biserica noastră sunt: 
Sinodul dela Nicea 1 ţinut în zilele împăratului Constantin 

cel mare la anul 325, spre resfrângerea iscodirilor lui Ariu,
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preotul bisericei alexandriene și a partizanilor lui, cari impugnau 
dumnezeirea lui Christos. La acest sinod ecumenic |. sa sta- 

bilit și formulat credința creştinească despre Dumnezeu Tatăl și 
despre dumnezeirea fiiului lui Dumnezeu întrun simbol cu şapte 
articoli; apoi sa statornicit timpul sărbătoarei paștilor sau a în- 
vierei lui Christos pentru toţi secolii, luând de bază timpul păti- 
mirei și al învierei lui' Christos; s'a recunoscut scaunul Jeru- 
salimului deopotrivă cu celelalte scaune patriarhale, s'a 

amplificat canonul 1 apostolesc despre hirotonirea noului epi- 

scop săvârşindă prin doi sau trei episcopi cu aceea, că alegerea 
noului episcop are a se face în sinodul metropolitan, şi numai 
acea alegere se pune în lucrare, pe care mitropolitul o va în- 
tări; ca de douăori întrun an, înainte de postul cel mare şi 

pe timpul de toamnă să se țină sinod mitropolitan, precum 

aceasta o prescrie - canonul 37 apostolesc;*! Sau mai aprobat 

obiceiurile cele vechi în privinţa jurisdicţiunei metropolitane și 

a extensiunei vechi a metropolielor, şi a sinoadelor metropoli- 
tane, precum şi a patriarhatelor din Roma, Alexandria şi An- 
tiohia; 5? sau aşezat şi căsătoria clerului în contra unor nizueli 
pentru celibat. Numărul arhiereilor celor adunaţi la acest sinod 

au fost 318, şi 86 preoţi, diaconi şi monahi învăţaţi;** şi sau 

aşezat 20 canoane. Cei mai de frunte arhierei au fost: Alexandru 

episcopul Constantinopolei, Viton şi Vicenţiu presbiteri eu epi- 

scopul Corduvei din Ispania, ca locţiitori ai lui Silvestru papa 

Romei, apoi Alexandru al Alexandriei având sieș de ajutor pe 

diaconul său Atanasiu, carele apoi i-a urmat în scaunul arhie- 

resc, precum. şi Eustatiu al Antiohiei şi Macariu al lerusalimului, 

Paînuţiu şi Spiridon şi ceialalţi. 

ş. 329. Sinodul ecumenic II. 

Al doilea sinod ecumenic sa ţinut la Constantinopole la 

anul 381: pe timpul marelui Teodosiu. Părinţii cei mai însemnați 

au fost Nectariu al Constantinopolei, Timoteiu al Alexandriei, 

Meletiu al Antiohiei. Ciril al Ierusalimului, Grigoriu Teologul, 

55 Mateiu XXVII, 1. 7. XXVIII 1. —-Can. 7 apostolese. — 5 Can. 7 

|. şi tâlcul lui în Pidalion, şi al lui Zonara în Beveregiu. 

Can. 4 sin. [. ecum. — % Can. 5, |. — 2 Can, 7, sinod, | ecum. 

s Vezi sinacsariul Duminecei VI după Paşti în Penticostar, 

7
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Grigoriu Nissanul şi alți mulți episcopi dela răsărit cu numărul 

150, iar dela apus n'a fost nici unul, nici locțiitorii papei 

Damas, carele ma trimis nici epistola sa sinodală după obi- 
ceiul vechiu, căci presimţise, că scaunul arhieresc din Constan- 
tinopole are a primi în biserică pozițiune deopotrivă cu cea. 

din Roma, deși apoi a acceptat toate canoanele acestui sinod, 
în care 1. sau tractat eresul lui Macedoniu şi s'a osândit ca 

un hulitor de Duhul sânt; 2. pe lângă cei şapte articoli ai si- 
nodului ecumenic | sa mai adăugat în simbolul credinţei alţi 
cinci _articoli, şi adecă despre Duhul sânt, carele este Domnul 

de vieaţă făcător, şi purcede din Tatăl, şi este împreună cu 

Tatăl și cu Fiiul închinat și mărit, carele a grăit prin proroci; 

despre biserică, că este una, sântă, sobornicească şi aposto- 
lească; despre mărturisirea botezului întru iertarea păcatelor, a 

învierii morţilor și a vieţii veacului, ce va să fie; 3. sau adus 

canonul 2-lea, ca episcopii să nu turbure bisericile celece nu 
cad sub jurisdicţiunile lor,. întărindu-se totdeodată şi canonul 
adus în privinţa aceasta de cătră sinodul ecumenic I; 4. prin 

canonul 3-lea se dă scaunului arhieresc din Constantinopole 

întâietate după scaunul arhieresc din Roma; 5. sa prefipt prin 
canonul 6-lea norma pârilor în contra episcopilor; cu totul s'a 

făcut în acest sinod şapte canoane. 

Ş. 330. Sinodul ecumenic III. 
Al treilea sinod ecumenic sa celebrat la Efes în Asia în 

zilele împăratului Teodosiu-cel-mic la an. 431, fiind adunaţi peste 

200 arhierei; conducătorul lor a fost Ciril al Alexandriei, tot- 
deodată şi împuternicitul -papei Celestin din Roma, carele apoi 
trimise de locţiitori ai săi pe Arcadiu și Proect episcopi, și pe 
Filip presbiter. Convocărei acestui sinod au dat ansă eresul 

lui Nestoriu patriarhul Constantinopolei, cârele începuse a în- 
văţă, că unul este Christos fiiul lui Dumnezeu și altul este Chri- 

stos fiul Mariei în contra articolului al II şi LII din simbolul cre- 

dinţei dela Nicea. Deci sa osândit Nestoriu ca un eretic, și s'a 

pus subt anatemă, iar episcopii aceia, pe cari Nestoriu i-a con- 
turbat în scaunele Jor, căci erau ortodocşi și nu primeau eresul 

lui, s'au declarat de nevinovaţi şi drepteredincioşi; s apoi în 

ea Can. 1—7, Ul.
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urmă metropoliei din Cipru i-s'a restituit independenţa sa de 
cătră metropolitul din Antiohia, carele, căci Cipru devenise în 
cele civile sub ducatul din Antiohia, vrea să-și subordineze bi- 
sericeşte metropolia Ciprului sub a sa jurisdicţiune metropoli- 
tană. — Can. 8. — Lucrarea acestui sinod ecum. sa exprimat 

în 8 canoane. - 

Ş. 337. Sinodul ecumenic IV. 

Al patrulea sinod ecumenic sa fost ţinut în Halhidon al 
Vitiniei pe timpul împăratului Marcian la an. 451, la care 620 
arhierei au luat parte sub prezidența lui Anatoiiu patriarhul 
Constantinopolei, şi la care afară de solii papali, au fost Maxim 
al Antiohiei şi luvenal al Ierusalimului. Substratul principal al . 
acestui sinod a fost eresul arhimandritului Euthichiu, şi al păr- 
tinitorului lui episcopului Dioscor din Alexandria, învățând acela, 
că Christos se împărțeşte în două feţe, iar acesta că Christos 
are două firi. Deci sinodul acesta pe baza articolelor simbolului 
dela- Nicea a osândit prin 1 can. acest eres, și a. anatemizat 
pe Euthichiu și pe Dioscor împreună cu aseclii lor, și a primit 
de ale sale canoanele cele aduse de până acum. Apoi trecând - 

la obiecte disciplinare, a osândit prin canonul 2 hirotoniile 
pentru bani; a oprit în canonul 3 amestecul preoţilor în lucruri 
lumești; prin can. 4 tagma monahală sa regulat şi sa subor- 

dinat episcopilor, în ale căror ţinuturi se află mănăstirile lor; 
în can. 5 se opreşte preoțimei a părăsi parohia sa fără scri- 

soarea episcopului respectiv, iar în can. 6 episcopilor a hirotoni 
preoți supernumărari; că după can. 7 scaunul episcopesc este 
forul competent, căruia au clericii să aştearnă pârile lor, ce le 
au în contra altor clerici; că după can. 8 un preot nu se poate 
pune la două biserici, adecă la două parohii; prin can. 12 se 
opreşte episcopilor a năzui la stăpâniri lumeşti spre a se tăiă 

una metropolie în două; prin can. 14 se demândă cetitorilor 
şi cântăreților a luă de soții fete de religia noastră; în can. 15 

şi 16 se expun reguli pentru monahine; se dictează în canonul 
18 și 21 pedeapsa pentru preoții şi monahii vinovaţi de con- 

juraţie; ca metropolitul de douăori pe an să concheme sinod, 
unde va voi can. 1Y; se opreşte preoţilor a răpi după moartea 

episcopului lor lucrurile lui can. 22; că mănăstirile nu se pot 

seculariză can. 24; că metropolitul este dator a stărui, ca eparhia 

-
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văduvită să capete în timp de trei luni episcopul său, şi ca ve- 

nitul eparhiei văduvite, pe baza canonului 58 apostolesc, să se 

păzească întreg de economul eparhiei can. 25; în can. 26 se 

demândă, ca fiecare biserică, ce are episcop, să aibă ecohom 

din clerul său; ca ceice răpesc femei cu nume de căsătorie, şi 

complicii lor, dacă sunt preoţi, să cadă din treapta preoțească, 

iar dacă sunt mireni, să se anatemisească can. 27; prin can. 28 

se întărește canonul al 3-lea al sinodului ecumenic II despre 

întâietatea patriarhului din Constantinopole după a patriarhului 

din Roma; că episcopul nu se poate degradă la treapta pres- 

biterală, căci dacă sa făcut nevrednic de episcopat, atunci nici 

presbiter nu poate să fie, iar dacă pe nedrept sa lipsit de 

eparhie, atunci se răpune cu toată onoarea şi cu beneficiul can. 

29; în-fine se hotăreşte prin can. 30, ca episcopii din patriar= 

hatul Alexandriei să se ţină de obiceiul lor cei vechiu, în urma 

căruia ei nimic nu făceau mai însemnat pe timpul văduviei 

scaunului lor patriarhal. 

Ş. 332. Sinodul ecumenic V. 

AL cincilea sinod ecumenic a fost în an. 553 în timpul im- 

păratului Iustinian la Constantinopole cu 165 arhierei. Deși Vi- 

giliu papa al Romei s'a întâmplat la Constantinopole pe timpul 

acestui sinDd, totuş ma luat parte la el nici în persoană, nici 

prin locţiitori; însă lucrarea sinodului o a primit, ce prin sub- 

scrierea sa proprie a dovedit. Acest sinod a condamnat scrie- 

rile eretice -ale lui Diodor al Tarsupolei, ale lui Teodor al Mop- 

suestiei, şi învățăturile lui Origen despre predestinaţiune, Si- 

nodul acesta n'a aşezat nici un canon, ci a adus numai o ho- 

tărîre sinodală, prin care osândește acele învățături anticreştine 

împreună cu dascălii lor. 

Ş. 333. Sinodul ecumenic VI. 

Al şaselea sinod ecumenic Sa celebrat la Constantinopole 

în trula palatului împărătesc la anul 691, pe timpul împăratului 

Constantin Pogonat cu 227 arhierei, între cari au fost şi loc- 

țiitorii papei Agaton al Romei. Acest sinod sa adunat pentru 
aşezarea de canoane trebuincioase, ce privesc îndreptarea și buna 

% bărbos,
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stare a afacerilor administrative bisericești, de aceea părinţii ace- 
stui sinod numai decât în canonul 1 au întărit credinţa cea tra- 
dițională dela apostoli şi sinoadele ecumenice de mai nainte; 
în canonul 2 expun ei deosebit atât canoanele apostolești, și 
canoanele sinoadelor ecumenice și locale, care s'au ţinut îna- 

inte de acest sinod ecumenic, cât şi scrierile acelor părinţi, cari 
în ortodoxie au strălucit, adăogând pedeapsă pentru toţi, cari 
ar cuteză să schimonosească, sau să răstoarne adevărurile, ce 

se cuprind acolo; mai departe se opreşte preoților a doua că- 

sătorie — can. 3; — şi a ţineă persoane cu prepus în casă, 
can. 4, 5; — şi a se căsători înainte de preoţie can. 6; — se 

opresc preoții şi diaconii de serviciuri lumeşti, şi diaconul numai 
atunci să şeadă mai sus de presbiteri, când funcţionează ca tri- 

misul arhiereului can. 7; — din privire la greutăţi se modifică 
canoanele despre ţinerea sinoadelor metropolitane de douăori 
pe an cu aceia, că odată să se ţină pe an în răstimpul dela 
Paşti până la finea lui Octomvrie can. 8; cârcimăritul se opreşte 
preoțimei can. 9; — precum şi speculaţii băneşti can. 10; — 
creştinii să nu mânânce azimele cele dela evrei, nici să pri- 
mească doftorii dela ei can. 11; — că episcopii trebue să fie 

din tagma monahală can. 12; — celibatul la preoți se osândeşte 
can. 13; — nime să nu se hirotonească de presbiter mai nainte 
de 30 ani, iar de diacon de 25 ani can. 14; — iar de ipodiacon 
de 20 ani can. 15; — că cei şapte diaconi din timpii aposto- 
lilor sau pus numai pentru economia obşteştei trebuinţe, dar 
nu pentru slujirea tainelor, precum se pun diaconii cei de acum 

can. 16; — se opreşte preoțimei a părăsi parohia, şi a trece în 
altă parohie, sau şi episcopie can. 17; — episcopii datori sunt 
a învăţă poporul în toate duminecile și sărbătorile canon 19; — 

dar nu și în străină eparhie can. 20; — simonia se osândește 

can. 22; — se opreşte umblarea la teatre can. 24; — preoțimea 
să poarte haine cuvenite tagmei sale can. 27; — struguri la cu- 
minecătură nu se pot întrebuinţă can. 28; — la cuminecătură 
trebue să se pună în vin şi apă can. 32; — preoții pot fi şi fii 
creștinilor can. 32; — nu se iartă metropolitului să-şi însușască 

lucrurile răposatului episcop, sau ale eparhiei văduvite, ci acelea 
au a rămânea sub -paza clerului până la venirea noului episcop 
can. 33; — se întăresc privilegiile scaunului constantinopolitan față 

cu cele ale Romei, și toate cinci scaunele patriarhale se pun în



„318: 

următoarea ordine: 1. al Romei, 2. al Constantinopolei, 3. al 

Alexandriei, 4. al Antiohiei şi 5. al lerusalimului, can. 36; — 

despre călugări şi mănăstiri can. 40—49; — cei consângeni au 
a se despărți de nuntă can. 53, 54; — se oprește ajunul de 

Sâmbăta afară de una (Sâmbăta mare) can. 55; — în posturi în- 
frânarea dela ouă și brânză, căci sunt fructele acelor dobitoace, 

care în posturi nu se mânâncă can. 56; — în capele casnice 
nu se poate săvârși botez can. 59; — în contra fermecătorilor 
şi vrăjitorilor can. 61, 65; — mirenii nu pot învăță în biserici 
can. 64; — se demândă depărtarea dela sânge şi. sugrumat can. 
66; — cărţile sântei scripturi şi ale sânţilor părinți se opresc a 
se vinde, strică şi rumpe, ci a se arde sau a se pune în loc 

curat cele rupte și învechite can. 68; — nu se iartă căsătoria cu 
fețe eretice can. 72; — cântările, bisericeşti să nu se facă cu 

strigări necuvioase can. 75; — în curtea bisericei şi în apro- 

pierea ei cârcime să nu fie can. 76; — copiii- au a se boteză, 
dacă este îndoială pentru botezul lor ean. 84; — despre femei 

imorale față cu bărbaţii lor can. 87; — a îngenunchiă afară de 
Dumineca Rusalelor se opreşte can. 90; — muierile se supun 

pedepsei, care dau burueni otrăvitoare și pierzătoare de îăt, și 
cele ce primesc acelea can. 91; — în contra răpitorilor de femei 

can. 92; — muierile părăsite de bărbaţi din orişice cauze nu se 

pot mărită, până nu se dovedește moartea absentului can. 93; — 
se pedepsește celce va luă șieși de soţie pe cea logodită cu 
altul can. 98; — arhiereul este dator a luă în considerațiune 
la pedepsiri atât felul păcatului cât și dispoziţiunea păcătosului 
can. 102. — Acest sinod a aşezat 102 canoane. 

Ş. 334. Sinodul ecumenic VII. 

Sinodul ecumenic VII sa ţinut în Nicea Vitiniei în timpul 
împăratului Constantin şi a Irinei maicei sale la anul 783 cu 
350 arhierei, pe lângă cari sau mai adaos alți 17; cari mai nainte 
erau luptători de icoane, încât cu toţii au fost 367; la acest 

sinod încă au fost doi locţiitori ai papei din Roma. Preşedintele 
a fost Tarasiu patriarhul Constantinopolei, iar ceialalți trei pa- 
triarhi neputându-se înfățişă la sinod au fost supliniţi prin Tomal 
singelul şi prin loan ieromonahul. La sinodul acesta fiind 
de îaţă ca la 136 arhimandriţi, membrii aceştia ai tagrmei 

*
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monahale au desvoltat cunoștințe foarte lăţite în teologie, şi cu 
argumente luate din vieaţa bisericei creștine primitive au com- 
bătut pe iconomahi şi împreună cu ceialalţi arhierei au înfruntat 

mincinoâsele acelor învățături despre cinstirea icoanelor, şi au 
aşezat, că cinstirea nu se dă însăș icoanei ca atare, ci sântului 
zugrăvit pe dânsa; cu care prilej “au adus 22 canoane și adecă: 
că canoanele şi aşezămintele de până acum se primesc ca unele, 
care s'au adus de cătră trâmbiţele Duhului, prealăudaţii apostoli, 

„şi de cătră sinoadele ecumenice can. 1; — că celce se hirotoneşte 
de episcop, să se examineze din ştiinţele teologice can. 2; — ale- 
gerile episcopilor, preoţilor şi diaconilor făcute de cătră stăpâ- 
nitorii lumești să fie fără tărie can. 3; — simonia în cele sânţite 
se osândeşte can. 4; — ca metropolitul să nu împedece ţinerea 
sinodului anual fără cauză binecuvântată, can. 6; — în biserici 

- nouzidite are a se pune relicuiile mucenicilor can. 7; — se opreşte- 
a răpi pe copii jidovilor şi a-i boteză, sau a cumpără sclavi afară 
dacă de bună voie se face creștin can. 8; să se confişte scrierile 
ereticilor, can. 9; — alergături zadarnice se opresc preoţimei can. 

10; — se renoiesc canoanele de mainainte despre economii epi- 
scopiilor și metropoliitor, can. 11; — realităţile episcopești și mă- 
năstireşti nu se pot înstrăină can. 12; — din mănăstiri nu se pot 
face case lumești can. 13; — numai hirotesiţi cetitori pot ceti pe 
amvon can. 14; — un preot să nu se aşeze la două biserici can. 
15; — luxul se opreşte clerului can. 16; călugării nu-și pot face 
lăcaşuri volniceşte can. 17; — se oprește muerilor a petrece în 
episcopii şi mănăstiri can. 18; — simonia se osândeşte can. 19; 

mănăstiri nu se pot fundă după volnicie can. 20; — călugărul 

sau călugărița nu-și poate schimbă mănăstirea volniceşte can. 21 ; 
— monahul sau monahina nu se pot reîntoarce în lume can. 22. 

Ş. 335. Unele desluşiri despre dreptul convocării și al președinției 
ia sinoadele ecumenice. 

Deși în timpii cei vechi, precum vedem la istoriografii an- 
tici, mare valoare nu se puneă pe cercetarea cu deamăruntul, că 

cui i-se cuvine dreptul de convocare a sinoadelor ecumenice, pen- 
trucă pe atunci atât canoniştii cât şi istoricii mai mult se ocupau 
cu esenţa, decât cu forma convocării sinoadelor; fiindcă însă în 
timpii noștri speculațiunea unor canonişti pune mare valoare pe a
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consultă cui i:sa cuvenit dreptul de a convocă sinoadele ecu- 
menice, şi a preşedeă în ele, şi apoi îac de aci unele deducţiuni 
spre dejosirea ierarhiei noastre: pentru aceea n'am putut trece 
cu vederea lipsa de a depune aci convingerea noastră în privința 

aceasta, şi adecă: lucru firesc a fost, că pe cât arhiereii, pe atâta 

și împărații creştini, ca şi cei de astăzi, mult se nevoiau pentru 

aceea bisericei, şi văzându-o periclitată sau şi conturbată, căutau . 
a delătură amenințările de felul acesta. Mai departe nu numai 
se poate presupune, ci trebue să se şi creadă, că atât arhiereii 

cătră împărați, cât şi împărații cătră arhierei, se tânguiau reci- 
proc, când observau vre-o turburare religionară, şi se consultau 
asupra modului cum Sar puteă domoli acea turburare ; din astfel 

- de tânguiri şi consultări sa născut apoi nu numai ideia ţinerei 
unui sinod, ci și necesitatea imperativă a ţinerii și convocării 

lui; de aci apoi a urmat discuţiuni şi despre aceea, cum ideia 

sinodului sar puteă efeptui, și sinodul convocă mai ușor şi de- 

lătură greutăţile, pe care arhiereii vor aveă a le întâmpină în 
călătoria lor? Cumcă ierarhia bisericească în timpii aceia, ca şi 
astăzi, dispuneă numai asupra unor mijloace bănești, foarte smerite, 
care nu ajungeau spre înlesnirea greutăților şi a cheltuelilor de 

drum ale arhiereilor îndepărtați, mai cu seamă dacă ne vom în- 

făţişă icoana lumei de atunci >și modul călătoriilor, — este afară 
de toată îndoiala, și așa împărații din zelul cătră ortodoxie întin- 
deau mână de ajutor, ca nu cumva din cauza unor împrejurări 
de călătorie să se pericliteze starea paşnică a bisericei şi a cul- 
turei religioase și morale a poporului credincios, ceeace are în- 

riurință şi în vieaţa statului civil. Și așa având împărații la dispo- 
zițiune toate mijloacele înlesnitoare de călătorie pentru arhiereii, 
cari erau să ia parte lă sinod, împărații convocau sinoadele ecum. 

la rugarea ierarhiei, şi din evlavie luau și parte la ele, şi atunci 

arhiereii fără privire la pozițiunea lor bisericească, puneau pe 
împăratul, carele în biserică se chiamă unsul Domnului, în fruntea 
lor, de unde însă nu urmează, că vre-un împărat ar îi fost preşe- 

dintele și conducătorul sinodului, ci urmează numai atâta, că ie- 
rarhia bisericească precum înlăuntru, așa şi afară de biserică 

ştie să dea împăratului locul acela, care-i compete lui; ar îi și 

un lucru greşit a afirmă de aci, ca şi cum împărații preşedând 
în una sau într'altă şedinţă a sinodului, ar fi vrut prin aceea a
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derogă arhiereilor în poziţiunea lor bisericească şi a-şi arogă sieşi . 
o putere mai presus de cea arhierească în biserică. Asertul 
nostru se întărește prin citațiunea din istoria bisericească a lui 
Eusebiu,“ unde cetim: «că Constantin-cel-imare a primit asupra-și 
întimpinarea feluritelor cheltueli ale arhiereilor, cari aveau să 
călătorească la sinod, şi au poruncit a ţineă gata pretutindenea 
pe seama lor cai și cară, ca să poată călători mai sigur şi mai. 
ușor». Mai departe dacă un scriitor apusean, cum este Baroniu, 
zice: că papa Damas a luat parte la convocarea sinodului ecu- 
menic Il, atunci acest -asert se modifică cu documentul altui 
scriitor apusean Harduin,” carele zice: «că cum sa înţeles 
erezul lui Macedoniu, numai decât împăratul Teodosiu şi papa .. 
Damas i sau opus, și Grigoriu Nazianzianu, și Nectariu urmă- 
torul lui în scaunul patriarhatului constantinopolitan, şi s'a con-. 

vocat sinodul în împărăteasca cetate». De unde lămurit se 
vede, că împăratul a excris al doilea sinod ecumenic, fireşte 
după o consultare avută și cu ceialalți patriarhi. 

$. 336. Continuare. 

Îndeobşte observăm aci, că biserica noastră în privinţa unui 
sinod ecumenic pune de condiţiune caracteristică aceste patru 
împrejurări: 1. ca să se convoace de cătră împărați; 2. ca să 
se facă întrebare despre credinţă, şi să se pună hotar dogmelor; 

3, ca toate dogmele şi canoanele așezate să fie ortodoxe și 

consunătoare cu sânta scriptură; şi 4, ca acele să se recunoască 

de drepte şi bune de cătră toți patriarhii şi arhiereii, pentrucă 
fără învoirea tuturor patriarhilor sinod ecumenic nici se face, 
nici se numeşte.s? 

Pe baza acestor note caracteristice observate de cătră în- 

treaga ierarhie creșştinească în privința sinoadelor ecumenice 
zicem: că biserica noastră cea una, sântă, sobornicească şi aposto- 

lică numai cele de noi mai'sus expuse şapte sinoade le primeşte de 

ecumenice, căci numai acestea sau ținut cu observarea tuturor 

formelor ecumenice, şi adecă, căci canoanele lor sunt consună- 

toare cu sânta scriptură, şi de ortodoxe recunoscute de cătră toţi 

patriarhii şi arhiereii din întreaga lume creștinească de atunci. 

s Libro X. Cap 5. — *? Harduin Tom. li pag. 1410. — 6 Vezi S-ul 19, 
e Însemnarea |. la prolegomenele sinodului ecumenic |.în Pidalion. 

o - a
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Ce se ţine de preşedinţa ordinară la aceste sinoade ecu- 
menice, afirmăm după natura lucrului, că arhiereii adunaţi își 

alegeau sieşi de președinte pe cel dintâi patriarh după ordine, 
care apoi, când împăratul în persoană luă parte la vre-o şedinţă 

_sinodală, concedeă împăratului scaunul cel de frunte în adunare, 

însă lucrarea însăşi a sinodului o conduce preşedintele biseri- 
cesc.70 Astfel și nu altcum stând treaba cu convocarea sinoadelor 
ecumenice, şi cu președinţa împăraţilor în acele, ne mirăm, cum 
de unii scriitori străini pot zice: că în biserica noastră este impe- 
rialism, şi că capul bisericii noastre ar îi domnitorul de stat, când 
asemenea asert este în contra literii canoanelor noastre, dar şi în 

contra adevărului material; pentrucă împăratul Constantin a des- 
chis sinodul |. ecumenic, dar în obiectele sinodului nu s'a lăsat, 
ci tractarea lor o a cedat sinodului sub conducerea preşedinţilor 
bisericeşti.” Împăratul Teodosiu-cel-mare a deschis sinodul Îl- 

ecum. și apoi l-a părăsit.” La sinodul III ecumenic împăratul 
Teodosiu-cel-imic n'a fost.7* Marcian împăratul a deschis sinodul 
IV ecumenic iar locţiitorii- lui. au rămas acolo ca secretari și nu 
sau amestecat în agendele sinodului”: și aşa au fost şi la alte 
sinoade. Apoi Blastar în istorisirea despre sinoade nu face nici o 
amintire despre prezidiu, prin care a dovedit, că de sine se în- 
țelege, că cine poate duce întrun sinod ecumenic prezidiul, adecă 
cel dintâi patriarh după ordinea scaunelor patriarhale. 

$. 337. Câte sinoade locale are biserica noastră și care este cel dintâi ? 

Biserica noastră are nduă sinoade locale, la care se mai 
adaugă trei, dintre care: | 

cel dinţâi este din Antiohia 1. care sa ținut la anul 265 
în contra lui Pavel Samosata, care s'a făcut suspect, căci se 

î* Aşa se întâmplă şi la sinoadele--apusene ecumenice și locale. Si- 
senand regele Ispaniei și Vestgotiei a intrevenit la -sinodui local IV. din 
Toledo la a. 633; la sinodul local V. din a. 638 regele Guintin (Harduin 
Tom. ill. pag. 578 şi 597); Carol-cel-mare la sinodul din Frankfurt la anul 
194 (Harduin Tom. IV. pag. 882). Comisarii regești au fost la sinodul VIII 
şi IX din Toledo la anul 653 şi 655. Harduin Tom. [Il]. pag. 968, 979). 
Filip frumosul regele Franciei la sinodul ecum. XV din Vienne la a. 1311. 
Împăratul Sigismund la sin. ecum; din Constanţ, şi lecţiitorii mai multor 
domnitori la sinodul ecum. dela Trident. — ": Hefele [. Bd. pag.. 269. — 
" Hef€le II Bd. pag. 6. — % Hetfele II Bd. pag. 168. — 14 Hetele II Bd 

„ pag. 403. — 5 La începutul Sintagmei lui Blastar în Beveregiu.
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“ziceă, că el împugnează în dumnezeire cele trei feţe, şi pe Chri- 
stos îl ziceă a fi om obicinuit. La acest sinod au luat parte 
mulţi episcopi din Asia, şi anume Firmilian al Cesariei din Capa- 
'dochia, Grigoriu făcătorul de minuni și Atenodor fratele lui Helen: 
arhiepiscopul Tarsului în Cilicia, Nicomas al Iconiului, Himeneu 
al lerusalimului, şi alți mulţi episcopi, presbiteri şi diaconi, Şi 
Dionisiu cel mare eră învitat la sinod, dar din cauza morbosității 
sale nu s'au înfățișat, şi îndreptând o hârtie cătră sinod, unde şi 
lui Pavel Samosata i dă învățătură, ca să se. poarte cu cuviinţă, 
curând au răposat în Domnul. La sinodul acesta nu s'a aşezat 
nici un canon, căci s'a descoperit că învinuitul Pavel nici când 
ma avut acele învățături eretice, pentru care se învinueşte, ci 
urmează dogmelor dela apostoli, şi aşa membrii sinodului imulţă- 

mind lui Dumnezeu, căci eresul cesționat 1 nu sa adeverit, s'au 

întors la ale lor.?6 

$. 338. Sinodul local II-din Ancira. 

Sinodul local II sa ţinut în Ancira la a. 314, şi după 
alţii la a. 315, la care au fost de faţă 18 arhierei, şi au adus 
25 canoane pentru cejce pe timpul tiranului Macsimin, carele 

a ridicat goane asupra creștinilor, sau lăpădat de Christos din. 

frica goanelor şi a muncilor, iară în urmă s'au întors iarăşi la Chri- 

stos; şi anumit se hotăreşte în | canon: că presbiterii, cari au că- 

zut din creştinătate pentru frica goanelor, vrând să se întoarcă, nu 

mai pot funcţionă ca preoţi; în II canon: așijderea și diaconii 

numai pot servi ca atari; în [Il canon: că nime nu se opreşte 

dela cuminecătură, carele a făcut câte ceva pe voia păgânilor, 

dar credința sa creştinească o a mărturisit înaintea lor, ș. c. a. 

Mai departe s'au adus şi unele canoane disciplinare, aşa aflăm în 

X canon: că câţi vor voi a trăi în celibat, şi ca necăsătoriți a: 

se diaconi, aceia se pot hirotoni de diaconi; viând însă după hi- 

rotonie a se însură, au a încetă de diaconie; în XI canon: că 

fetele cele răpite trebue să se înapoieze celorce mai ntâiu s'au 

logodit cu ele; în XIII canon: se oprește horoepiscopilor a hiro- 

toni presbiteri sau diaconi; în XIV canon: dacă vreun preot sau 

diacon înti”atâta se îngrejogează de carne, încât nici Verdeaţa aceeâ 

m Theodoret 1 i. — Eusebiu VII, 28. — - 

| : 21*
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nu o poate mâncă în care se găseşte carne, acela să înceteze dela 
funcțiunea sa; XV: că presbiterii nu pot înstrăină nimic din ave- 
rea eparhială pe timpul văduviei scaunului episcopesc; în XVI. 
şi XVII canon: că cincisprezece ani se opresc dela cuminecătură 
ceice au căzut în păcat cu dobitoace; în XVIII canon: că dacă 

nousânțitul episcop nu se primeşte de eparhia pentru care s'a 
hirotonit, şi ar merge în eparhiă străină, şi acolo ar face turbu- 
rări, acela să nu aibă cinstea episcopului, ci nu:nai cinstea pres- 
biterilor şi şederea între aceștia; în XIX canon: că ceice au pro- 
“mis fecioriă, şi apoi sau lăpădat de apromisiune, se pot căsători; în 
XX can.: că adulterul sau adultera se opreşte şepte ani dela cumi- 
necătură; în XXI canon: femeile adultere, care omor fătul lor, 
zece ani se opresc dela cuminecătură; - XXII canon: că sinucigă- 
torii, dacă nu mor, să se împărtășească cu cuminecătură numai la 
sfârşitul vieţii lor; în XXIII canon: despre sinucideri fără de 
voie şi în XXIV canon: că ceice-vrăjesc, cinci ani se lipsesc 
de cuminecătură; iar în XXV canon: ca acela, carele sa lo- 
godit cu o fecioară, dar mai nainte au stricat pe sora ei, și în 
urmă s'a cununat cu cea logodită, și el, și ceice au știut des- 
pre aceasta zece ani să nu se lase la cuminecătură. 

Ş. 339. Sinodul local III. 

Al treilea sinod local este cel din Neocesaria ţinut la anul 
„315 cu 23 episcopi pentru regularea trebii de căsătorie, şi s'au 
adus 15 canoane, dintre care s'au otărit în | canon: că preotul dacă 
se însoară, înceată a funcționă, iar dacă va duce ca văduv vieață 
necurată, se scoate cu totul din tagmă; în Il. canon: dacă muierea 
se va mărită după doi fraţi, numai la moarte se poate cuminecă; 
în III canon: că ceice cad în trei nunți, au a se pedepsi; în 
IV canon: despre ceice seduc muieri; în V canon: despre cate- 
humeni; în VI. canon: muierea îngrecată poate oricând să se 
cuminece; în VII canon: că preotul la nunțile celor de a doua 
nuntă să nu meargă; în VIII canon: că mireanul, a căruia muiere 
a preacurvit, nu poate să se facă preot; în IX şi X canon: preotul 
sau diaconul, dacă înainte de hirotonie a păcătuit cu împreunare 
trupească, şi aceasta o va mărturisi după hirotonie, nu i se cuvine 
a lucră cele sfinte; în XI canon: celce se hirotoneşte de preot 
trebue să aibă 30 de ani; în XII canon: dacă cineva va primi
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botezul mai nainte de săvârșirea timpului catehumeniei din 
cauza bolnăvirei, şi apoi se va însănătoşă, nu poate fi preot; 
în XII canon: că preoţii nu pot funcţionă afară de parohiile 
lor; în XIV canon: că horoepiscopii sunt spre închipuirea celor. 
şeptezeci de învăţăcei ai Domnului şi în XV canon: că mai 
mulţi de şepte diaconi întrun loc nu pot fi. 

Ş. 340. Sinodul local IV. 

Sinodul dela Gangra din Asia-mică cu 13: episcopi este 

al IV-lea sinod local, care sa adunat pentru delăturarea unor 

păreri stângace faţă cu creștinismul, la care Eustachiu episcopul 

Sebastiei din Armenia a dat ansă, învățând: 1. că nici un că- 

sătorit nu poate fi plăcut lui Dumnezeu, din care cauză mulţi 

creştini începură a părăsi soțiile lor; 2. că în urma scălciatelor 

învățături ale lui Eustachiu şi partizanilor lui, prea mulţi cre- 

ştini nu se duceau la biserică ci la conventicle private spre să- 

vârşirea rugăciunilor; 3. că nu puţini dintre creştini îşi schimbau 

îmbrăcămintele lor mirenești cu ccle călugărești; 4. muierile 

începură a purtă vestminte bărbătești; 5. începură a ajună în 

zile de dumineci; 6. osândeau orice bucată de carne; 7. pe cei 

căsătoriţi îi ţineau de păcătoşi; 8. despreţuiau pe toţi preoţii 

căsătoriţi, precum şi. cinstirea mucenicilor; 9. că bogaţii nu pot 

îi plăcuţi înaintea lui Dumnezeu, dacă nu vor da săracilor 

averea lor. Deci sinodul acesta a pus sub anatemă pe Eusta- 

chiu episcopul Sabastiei şi pe toți cei de o credinţă cu el, şi 

au- osândit în canonul 21 această scornitură nenorocoasă. 

Ş. 341. Sinodul local V. 

Sinodul local V. este cel din Antiohia Siriei ţinut la anul 

341 după sânţirea pisericei celei mari, pe care împăratul Con- 

stantin a început a o zidi, dar fiiul. său Constantin o a săvârşit. 

La acest sinod sau adunat 90 arhierei," după adeverinţa altora 

97,1 iar după alţii 120.7 In acest sinod local sau adus 25 ca-. 

noane despre ordinea bună bisericească, şi sa decis în |. canon: 

ca toţi aceia să fie osândiţi, cari ar cuteză a vătămă canoanele 

zi Socrate cartea II. cap. 8. — ' Sosomen cartea III. cap. 5. — 

12 Teofan. ”
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“sinodului |. ecumenic; în Il. canon: ca acei creştini: să se lip- 

sească de cuminecătură, cari „merg la biserică, dar nu se roagă 
cu. ceialalți creştini; în III. canon: că presbiterului sau diaco- 
nului nu-i este iertat-a părăsi parohia, şi dacă la povaţa epis- 
copului său nu se întoarce, se lipseşte de activitate; în IV. 

canon: dacă episcopul osândit de cătră sinod, sau presbiterul 
şi diaconul de cătră episcop, ar cuteză a funcționă, să se de- 

pună; în V. canon: când presbiterul sau diaconul ar denegă 

episcopului obedienţa din volnicie, şi nu sar supune consiliului 
arhieresc, atunci se depune; în VI. canon: că episcopul sus- 

pendat se poate răpune numai prin sinod; în VII. canon: că 

fără scrisoare arhierească să nu se primească nime în parohie 

străină; în VIII. canon: că preoţii pot da la creștini scrisori de . 

recomandaţie; în LX. canon: că episcopii dintro metropolie sunt 

datori a recunoaşte pe rmetropolitul lor; căci acesta are îndato- 
rire a aveă grije de eparhiile sufragane; în X. canon: că pres- 
biterii şi horoepiscopii au a nu trece peste activitatea lor pre- 
fiptă de cătră episcop; în XI. canon: nu se iartă episcopului 

„fără voia metropolitului, nici presbiterului fără voia. episcopului 
a alergă la împăratul nici în lipsa cea mai mare; în XII. canon: 
că nu este vrednic de iertare nici episcopul nici prăsbiterul, 
dacă fiind osândit pe calea legală, va recurge la împăratul; în 
XIII. canon: că episcopului nu i-se iartă a se mută la altă eparhie; 
în XIV. canon: când vre-un episcop de cătră unii arhierei sari 
găsi vinovat, iar de cătră alţii nevinovat, atunci metropolitul să 
cheme încă şi pe episcopii învecinaţi; în XV. canon: când un 
episcop s'ar găsi vinovat de cătră toţi episcopii din metropolie, 
atunci de alţii nu se mai poate judecă; în XVI. canon: că epis- 
copul acela să fie lăpădat, carele ar răpi alt scaun! episcopesc 
văduvit; în XVII, canon: că episcopul are a primi acea eparhie, 
pe care sa hirotonit; în XVIII. canon: iar episcopul acela, 
pe care poporul nu l-ar primi, rămâne în cinste; în XIX. canon: 
că episcopul are a se alege prin sinod și a se “întări de me- 
tropolit; în XX. canon: că de douăori în an să se țină sinod 
metropolitan ; în XXI. canon: că episcopul să nu se mute dela o 
eparhie într'alta; în XXII. canon: că episcopul nu poate funcţionă 
în eparhie străină; în XXIII. canon: că episcopul nu poate așeză 
pe succesorul său; în XXIV. canon: că averea eparhiei să fie
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arătată presbiterilor şi diaconilor; şi în fine în XXV. canon: ca 
episcopul să aibă supraveghiare asupra averei eparhiei.8 

Ş. 342. Sinodul local VI. 

Al VI. sinod local este cel din Sardichia la an. 341 cu 300 
arhierei apuseni şi 70 resăriteni. Acest sinod eră conchemat cu 
scop de ecumenic, însă a rămas numai local din cauză, căci în- 
tre convingerile arhiereilor sa născut disparitate,s: deoarece. 

apusenii părinţi, precum arată canoanele 3, 4, şi 5, cereau, ca papei 

dela Roma să i se deia dreptul denumirei de judecători delegaţi 
la apelaţia vre-unui episcop osândit în sinodul concernent metro- 
politan, iar părinţii resăriteni se opuneau acestei păreri, aflându-o 
contrarie cu canoanele apostoleşti şi cu cele dela Nicea, precum 

şi cu praxa uzuată în biserică. Altă cauză a neînțelegerei a 
fost şi aceea, că unii dintre părinţii resăriteni fiind câtva partizânii 
arhiereilor pretindeau dela apuseni, să nu primească în sinod pe 

Pavel patriarhul Constantinopolei, pe Atanasiu cel mare patriarhul 
Alexandriei, pe Marcel al Anchirei, pe Asclipa al Gazeului, 
învinuindu-i, ca pe nişte caterisiți; însă părinţii apuseni n'au pri- 

mit această învinuire de temeinică; după care apoi unii părinți re- 

săriteni au părăsit sinodul, şi ducându-se la Filipopol au ținut un 
conventicul, caterisind pe acum numiții patru arhierei împreună 
cu luliu al Romei, și pe alți câţiva. Ceialalţi părinți dreptere- 
dincioşi resăriteni şi apuseni, rămânând la Sardicea, au ţinut sinod, 
recunoscând de ortodocşi pe numiții arhierei, şi osândind pe cei 

ce au părăsit acest sinod, unde învăţăturile ariene sau declarat 

de eterodoxe, şi s'au adus 20 canoane pentru susţinerea trebilor 
bisericeşti în buna ordine, şi cu deosebire în 1. canon: că un 

episcop să nu se poată strămută din eparhie mică în mai mare, 

80 Canoanele acestui sinod le-au prețuit şi papii din Roma. Aşa papa 

loan LII. la a. 533 recomândă arhiepiscopului Cesariu din Arles, ca pe epis- 

copul Contumeliu să-l judece după canonul 4 și 15 din Antiohia. Papa Za- 

haria în epistola sa cătră Pipin împăratul Francilor numeşte canoanele an- 

tiohiene «Sanctorum patrum Canones». lar papa Leone IV.- întrun docu- 

ment public zice? că episcopii adunaţi la sinodul din Roma în an. 853 ar ti 

dechiarat unanim: că ce alta pot ei să aducă înainte, nisi ut sancti Patres, qui 

Antioheno Concilio residentes tertio capitulo (Canoane) promulgarunt, et în- 

violabiliter statuerunt. Conciliengeschichte von Dr. Carl losef Hefele I-ter Band 

pag. 486. si Vezi mai pe larg în Pidalion la prolegomenele acestui sinod. |
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căci lăcomia este învederată la asemene cazuri; în 2. canon: că - 

nici la rugarea mulțimei nu se iartă episcopului strămutarea în 
altă eparhie, căci este fătul mituirii; în 3 şi 11. canon: că un 
episcop numai la -recuisițiunea confratelui său episcop poate să 
meargă în eparhia acestuia; în 4 şi 5 canon: că dacă vre-un epis- 
cop sa aflat vinovat prin sinodul metropolitan, să nu se pună 
altul în locul lui, până când cauza lui nu se va revedeă la scau- 
nul. patriarhal; în 6 canon: că episcop acolo să nu se pună, 
unde ajunge un presbiter, şi cum are a se cită vre-un episcop 
încuzat la sinod; în 7. şi 8. canon: se opreşte episcopilor aler- 
găturile la împărați; în 9 canon: că episcopul să aștearnă metro- 
politului prin diaconul său ori ce treabă va aveă; în 10. canon: 
că nimine dintre laici nu se poate înaintă la episcopiă; în 12. 
canon: că episcopul să nu absenteze dela scaunul seu mai în- 
delungat timp; în 13. canon: că presbiterul sau diaconul esco- 
municat nu se poate primi de alt episcop; în 14 canon: pres- 
biterul poate apelă la metropolit dela scaunul episcopiei sale; 
în. 15, canon: că episcopul nu poate primi în eparhia sa pe nici 
un presbiter, diacon sau cleric fără concederea respectivului 
episcop; în 16, canon: că presbiterii nu se pot absentă pre un 
timp mai îndelungat din locurile lor; în 17. canon: că episco- 

-- pului, care” fuge dinaintea goanelor, i se cuvine azil unde nă- 
zueşte: în 18. canon: episcopul, celce părăseşte eparhia sa din 
orişice: cauză, dator este a se întoarce îndărăpt; în 19. canon: 

"că trufia presbiterului și a episcopului se pedepseşte cu lipsirea - 
de treaptă; şi în 20. canon: că episcopii, ceice se află la dru- 
murile ţărei, să întrebe pe episcopii călători la împăratul, şi numai 
atanci să nu-i oprească dela călătorie, când în treaba săracilor, 
văduvelor sau a unor asupriți merg. la împăratul. 

$. 343. Sinodul local VII 
Sinodul local al VIl-lea este cel din Laodicea în Frigia, 

ținut la an. 364, atât pentru așezarea bunei ordine în obiecte bi- 
sericeşti, cât şi pentru delăturarea oricărei îndoieli în privinţa 
credinței despre Sfânta Treime, ce se iviră de cătră oarecari în 
Asia şi Frigia. — În acest sinod local sau adus 60 canoane, şi 
s'au otărit în 1. can. că nunta a. doua este legiuită în 2. canon: 
că cei păcătoşi se primesc la cuminecătură, dupăce au petrecut 

”
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în rugăciuni şi pocăință; în 3. canon: că neofiţii nu se pot  - 
primi numai decât la preoție; în 4. canon: că preoţilor nule „ 
este iertat a face împrumuturi cu camete; în 5. canon: că hi- 

- rotoniile, va să zică alegerile feţelor bisericeşti nu se pot face 
în prezența auzitorilor; în 6. canon: că ereticilor nu se iartă a 

-. întră în biserică; în 7. canon: că ereticii numai dupăce vor ana- - 
_temisi eresul lor, se primesc de creştini; în 8. canon: că-au a 

se boteză -ceice se întorc dela eresul celor ce se zic frigi; în 
9. canon: că mirenii creșştirii mau voie a întră în altar; în 10. 

canon: că fiilor preoților nu,se cade a se însură cu_fete de 
eretici; în 11. canon: că femei să nu se pună în biserici spre 
ținerea ordinei bune; în 12. canon: că episcopii fiind bine cer- 

" cați în cuvântul “credinţei și în viețuirea dreptului cuvânt, să se 
așeze cu judecata metropolitului și a episcopilor; în 13. canon: 

“Că numai cei mai înţelepţi şi evlavioşi mireni pot luă parte la 

alegerile preoţilor şi arhiereilor; în 14. canon: că cele sânte să 
nu se trimeată în alte parohii la Paşti sub cuvânt de binecu- 

xântare; în-15. canon: că numai cântăreții hirotesiţi pot ceti pe 

““amvon; în 16. canon: că Sâmbăta să se cetească și evangelia; 

în 17. canon: că cântăreților li-se cuvine a ceti pe rând; în 18. 

canon: că tipicul stabilit să'se ţină strâns; în 19. canon: că după 

cuvântarea episcopului vine a se săvârși rugăciuni pentru cate- 

humeni; în 20. canon: că diaconului nu i-se cuvine şederea 

înaintea presbiterului ; în 21. canon: că servitorii bisericeşti mi- 

reni nu se pot atinge de sânţitele vase; în 22. canon: că ser- 

vitorul bisericesc nu poate purtă orar; în 23. canon: că nici 

cântăreții, nici cetitorii nu pot purtă orar; în 24. canon: că preo- 

ților, diaconilor şi tuturor feţelor bisericești li-se oprește întrarea 

în cârcimă: în 25. canon: că se opreşte diaconilor şi altor feţe 

bisericești a cuminecă pe cineva cu sântele taine; în 26. canon: 

că nu se cade a primi pe cineva de catehumen fără ştirea epis- 

_copului; în 27 canon: că preoții, diacoriii sau și alți creștini să 

“nu ducă acasă bucate dela ospăţuri; în 28. canon: că în biserici 
nu se cuvine a face ospăţuri, sau a'dormi; în 29. canon: că -- 

creştinilor se opreşte sărbarea Sâmbetei evreeşti; în 30. canon: 

că bărbaţilor nu se cade a se scăldă cu muieri; în 31. canon: 

că nu se cade a se încuscri cu eretici; în 32. canon: că nu se 

cade a primii dela eretici binecuvântare; în 33. canon: că nu 

--se cuvine a se rugă laolaltă cu ereticii; în 34. canon: că se 

C Da i
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opreşte creștinilor a_merge la mormântul vre-unui martir min- 

cinos; în 35. canon: că-creştinii sunt datori a se rugă Dom- 
nului nostru lisus Christos; în 360. canon: că fiecare are a nu 
fi vrăjitor ori descântător; în 37. canon: că nu se cade a luă 

dela evrei sau dela eretici trimiteri sărbătoreşti; în 38. canon: 

că nu se cade a luă asime dela evrei; în 39. canon: că nu se 

cade a țineă sărbători cu păgânii; în 40. canon: că episcopii 
trebue să se înfățișeze la sinoade; în 41. şi 42. canon: că preotul 
sau diaconul să nu călătorească fără concesiunea episcopului; 
în 43. canon: că servitorii bisericeşti să se poarte. cu evlavie la 
slujba dumnezeiască; în 44. canon: că femeilor nu le este iertat 
a întră în altar; în 45. canon: că ceice vin la botez, trebue să 

se pregătească în postul mare; în 46. canon: că ceice vreau 
botezul, să înveţe simbolul -credinței de. rost, şi să-l reciteze 
episcopului sau preotului; în 47. canon: că ceice în boală au 

primit botezul, au a învăţă simbolul credinţei după însănăto- 
șarea lor; în 48. canon: că cei botezați au a se unge cu sântul 

mir numai decât după botez: în 49. canon: că în postul mare 

se face liturgia desăvârșită Sâmbăta şi Dumineca; în 50. canon: 
că toată patruzecimea se cade a o ajună cu mâncare uscată; 

în 51. canon: eă se cade a face pomenirile mucenicilor pe 
timpul patruzecimei în Sâmbete și Dumineci cu liturgii desă- 

vârşite; în 52 canon: că nunțile se. opresc în postul mare; în 

53. canon: că creştinilor se cuvine a petrece la nunţi în cu- 
viință; în 54. canon: că preoții au a părăsi nunțile mai nainte 

de glume şi jocuri; în 55. canon: că preoţilor şi creştinilor nu 

se cuvine a face ospăţuri şi mese luxurioase; în 56. canon: că 

presbiterii numai după episcop pot întră în altar; în 57. can. că 

episcopii în sate și tergşoare nu se pot așeză; în 58. can. că 
în case nu se poate săvârși liturgia; în 59. can. că în biserici 
se poate ceti numai din cărți prescrise; şi în fine în 60. can. cu 

numele se expun cărțile testamentului vechiu și not, din care 
se poate ceti în biserici. . 

$ 344. Sinodul local al VIII. . 

Sinodul local al VIII. sa ţinut la Constantinopole la anul 
Domnului 394, la care au luat parte Nectar patriarhul locului 
ca prezident, apoi Teofil al Alexandriei şi Flavian al Antiohiei,
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şi alţi șeptesprezece episcopi împreună cu toată preoțimea 2. Ansă 
la lucrarea acestui sinod au dat episcopii Agapiu și Vagadhiu, 
carii cereau, să episcopeâscă într'una și aceeaşi vreme amândoi în 
episcopia Vostris. Aci sau adus numai două canoane; prin cel |. 
se legiueşte, ca să nu fie ertat de doi episcopi a se hirotoni 
noul episcop; iar prin al Il. canon că episcopul învinovăţit are 

a fi judecat de sinod. | 

$. 345. Sinodul local al IX. 

Sinodul local al IX. a fost la Cartagena în Africa la anul 

418 şi s'a încheiat la an. 424; prezident a fost Aureliu epis- . 

copul Cartagenei, de faţă fiind 217, după alţii 225, şi după alții 

214 arhierei. Şi Zosim papa Romei trimise pe locţiitorii săi 

în persoana episcopului Faustin și a presbiterilor Filip și Assel. 

Acest sinod sa adunat asupra eresurilor lui Apolinariu, Celestin 

şi Donat, pe carii i-au osândit, şi au adus 14] canoane, și sau 

hotărît în 1. can. ca cele așezate de cătră sinodul ecumenic |. 

din Nicea şi simbolul credinţei să se păstreze neschimbat; în 

„2, canon: ca cristianii să se înveţe despre sfânta Treime; în 3. 

can. ca episcopii, presbiterii şi diaconii să se întrâneze întru 

toate; în 4 can. ca toți'să păzească înfrânare, carii. se ating de 

cele sfinte; în 5. can. speculaţiile se opresc preoților; în 6 can. 

se opreşte preoţimei facerea sfântului mir, şi tunderea fecioa-“ 

relor de călugăriţe, şi deslegarea păcatelor; în 7. can. că pres- 

biterul numai la primejdia vieţii vreunui creștin poate face des- . 

legare de păcate, nefiind de faţă episcopul; în 8. can. că oameni 

prihăniţi nu pot ridică pâri asupra arhiereilor; în 9. can. se 

opreşte episcopului și presbiterului a lăsă la cuminecătură pe 

cei vinovați, înainte: de pocăință;*% în 10. can. preotul osândit 

: de episcopul seu nu poate îuncţionă Ia cele sfinte, făcând altcum, 

se depune; în 11. can. că. preotul osândit de episcopul -său, 

dacă cu mândrie va arătă neascultare, se lipseşte de preoție; 

în 12. can. că episcopul învinovăţit are a fi judecat de 12 epis- 

„COpi, presbiterul de'6 episcopi, iar diaconul de 3 episcopi; în 

13. can. că cel ales de episcop are a se hirotoni cel puţin de 

a Vezi în Pidalion la prolegomena acestui sinod. | 

s În can. 8 şi 9 se rânduește, că numai ceice sunt hirotosiţi prin 

episcop de duhovnici pot ascultă şi deslegă păcatele.
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trei episcopi;5 în 14. can. că episcopul, presbiterul sau diaconul 

să peardă: locul, dacă dela judecătoria - bisericească ar apelă la 
cea. civilă; în 15 can. se iartă apelaţia dela foiul mai mic bise- 
ricesc la un for mai mare bisericesc; în 16. can. dela judecă- 
torii bisericești, pe cari părţile litigante și-au ales, nu se iartă 
apelaţia; în 17. can. că-fii preoților să nu facă jucării, şi teatre; 

în 18. can. se opreşte episcopilor, presbiterilor şi diaconilor a 
îi arendatori, sau procurori; în 19 can. că ceice vreau să se 

preoțească, sunt datori să se căsătorească, sau să mărturisească 
fecioria; în 20. can. se opreşte clericilor a fi cămătarnici; în 21. 

can. că celce se 'hirotoneşte de diacon, să fie de. 25 ani; în 
22. can. că cetitorii se nu se închine poporului în biserică; în 
23. can. că Mâuritania să nu fie supusă metropolitului Numidiei, 
ci să fie metropoliă coordinată cu Numidia din cauza îndepăr- 
tărei uneia de alta; în 24. can. că nousânțitului episcop şi pres- 
biter să i se pună în urechi cele hotărite de sinoade; în 35. 
can. că morţilor să nu li se dea cuminecătură; în 26. can. că 

” în fiecare an au a se adună episcopii în 1 persoană sau prin loc- 
țiitorii lor la sinodul metropolitan; în 27. can, se expune norma 
“judecătorească la învinovăţirea vre-unui episcop; în 28. can. se 

prefige norma judecătorească lă învinovăţirea  presbiterului 
şi a diaconului; şi că pricinile celorlalți “clerici episcopul 
locului le decide; în 29 can. că fiii clericilor să nu -iee în 
căsătorie „fete păgâne și eretice; în 30. can. că episcopii sau 
presbiterii murind să nu lase de erezi pe eretici şi păgâni; în 
31. can. -că episcopii Alfricei să nu călătorească „peste mare la 
locuri depărtate; în 32. can. că numai scripturi canonice -să se 
cetească în biserici; în 33. can. că toţi preoţii să se. înfrâneze de 
cătră soțiile lor, când vreau să săvârşească slujba dumnezeiască; 

- în 34. can. că episcopul numai dupăce “a dovedit necesitatea 
împerativă la sinod, poate să vândă câteceva din averea epar- 
hiei; în 35. can. că preoții lipsiţi de: preoţie nu se pot pedepsi 
și cu alte pedepse; în 36. can. că. episcopii vecini judecă pe 
preoții şi diaconii, cari nu se mulţămesc cu judecata episcopului 
lor; în 37. canon că episcopul sau presbiterul aduce asupra sa 
hotărirea osândirei, care fiind suspendat va cuteză să se cumi- 
  

_% Între cari unul se înțelege meiropolitul concernent, 

—
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nece; în 38. canon că părţile litigante au voiă a-şi alege loc 
pentru ascultarea mărturiilor și pentru aducerea sentinţei, dacă 
locul ordinar le vine lor suspect; în 39. can. că presbiterii şi 
diaconii nu pot refuză episcopilor lor cinstea mai mare, de care 

episcopii lor vreau să-i facă-părtaşi; în 40. can. că episcopii sau 

presbiterii nu pot înstrăină ţarinile episcopiei, sau ale parohiei; 

“ în 41. can. că presbiterii nu pot înstrăină fără ştirea episcopului. - 

nimic din averea parohială; în 42. can. că episcopii şi preoții 

să nu lase de sub stăpânirea lor pe fiii săi, până nu se,vor în- 

credință prin purtarea lor, că sunt harnici de a trăi de sine; în 

43. can. că de episcop şi preot sau diacon să nu se hirotonească 

nime, până ce pe toţi casnicii lor nu-i vor face creștini; în 44. 

can. că afară de pâne şi vin să nu se aducă nimic la sfintele 

taine; în. 45. can. nu se iartă preoţilor sau călugărilor întrare în 

mănăstirile călugăriţelor; în 46. can. că episcopul scaunului în- 

tâi, să nu se zică exarh sau primate, sau ceva în acest chip, ci nu- 

mai episcop al scaunului celui dintâi; în 47. can. că preoții să nu 

mănânce nici să bea în cârcimă, fără numai fiind călători; în 48. 

can. că parastasele după prânz au a se face numai cu rugăciuni, 

dar nu şi cu liturgie, căci preotul după ce a prânzit, numai poate 

liturgisi; în 40. can. că episcopii sau preoţii să nu facă în biserică 

ospăţuri; în :50. can. că episcopul- râuduește celorce se pocăiesc 

timpul pocăinţei şi al deslegărei; în 5]. can. că călugărițele au să 

"se păzească una pe alta; în 52. can. că catehumenii bolnavi, cari 

şi-au perdut glasul, nu se pot boteză până când ei însuşi nu vor 

recăpătă glasul spre mărturisirea voinţei lor de a se boteză; în 

53. can. că se cade a primi în ortodoxie pe toți, Carii se pocăiesc 

şi se întorc cătră Dumnezeu; în 54. can. se iartă cetirea patimilor 

mucenicilor în biserici la-ziua serbărei lor; în 55. can. se face în- 

trebarea pentru pruncii botezați de cătră donatişti; în 56. can. că 

liturgia să nu se facă după prânz; în 57. can. că botezul şi hiro- 

tonia nu se poate repeţi; în 58. can. că episcopul se hirotoneşte 

de cătră trei episcopi; în 59. can. că înaintea a însuși poporului 

are a se ispiti învinovăţirea vreunui nou ales episcop, şi dupăce se 

va arătă nevinovat înaintea poporului, să se hirotonească de epis- 

cop ;în 60. can. că în tot anul are a seţineă sinod metropolitan; în GI. 

can. că în sinod are a se cercetă starea fiecărei eparhii; în 62. can, 

se opreşte înmulţirea volnică a eparhielor și a-parohielor; în 63. ,
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can. se oprește episcopilor primirea clericilor şi a preoților din 
eparhii străine fără cartea dimisională ; în 64. can. că şi metropo- 
litul Cartagenii nu poate primi în eparhia sa clerici străini fără 

învoirea episcopului respectiv eparhial; în 65. can. că nici o pa- 
rohie nu se poate rumpe cu volnicie din trupul eparhiei, de care 
s'a ținut; în 66. can. că cei în pruncie botezați de cătră donatişti, 

venind la vârstă, de vor vrea, să îmbrățișeze dreapta credință, nu 

se botează de al doilea; în 67. can. se îndreaptă rugarâa cătră 
împărații creștini Onoriu și Teodosiu cel mic, ca să demânde 
nimicirea capiștilor păgânilor în Africa; în 68. can. altă rugare 

se îndreaptă cătră aceiaşi împărați a nu iertă apelaţii dela forul 
bisericesc la cel civil; în 69. can. a treia rugare cătră lăudaţii 

împărați de a se opri creştinilor a nu ţineă ospăţuri și: alte jo- 
curi cu păgânii; în 70. can. a patra rugare cătră numiții împă- 
rai a nu fi iertate producţiile teatrale Dumineca şi în alte zile 

de sărbătoare; în 71. can. a cincea rugare, că aceia toți să se 
pedepsească, carii cutează a-apără pe un preot judecat şi osândit 
de sinodul episcopilor; în 72. canon a șesea rugare, că come- 
dianţii şi teatraliştii, cari din păgâni sau făcut creştini, să nu se 

poată sili la producţii în zile de Duminecă și sărbătoare; în 
73. can. că să se vadă, dacă în Italia se fac învățături în biserici 
pentru emanciparea sclavilor, ca apoi astfel să se urmeze şi în 
bisericile Africei; în 74. can. se aduc măsuri contra osânditului 

episcop Echitiu, carele sa dus în Italia, şi acolo nu se linişteă; 

în 75. can. că se .cuvine a se purtă în pace şi blândeţe cu do- 
natiști; în 76 can. se roagă jurisdicţiunile Africei a ajută, ca să 

se afle sectirii macsimianiști, cari turbură pacea bisericii de- 
făimând stăpânirea episcopilor, şi să se pună stavilă înrăutăţirei 

lor; în 77. can. se hotăreşte a trimite episcopilor în Italia scri- 
sori deslușitoare despre necesitatea de a -se primi hirotoniile 
donatiștilor în Africa; în 78. can. se provoacă donatiştii prin 
solii sinodului la reîntoarcere cătră biserica ortodoxă; în 79. 
can. ca nici un episcop să nu petreacă mai îndelungat timp 

afară de scaunul său; în 80. can. că acei prunci, pentru cari 
este îndoială de sunt botezați, trebue să se boteze; în 81. can. 

se rândueşte publicarea serbărei sfintelor Paşti pela toate bise- 
„ricile; în 82, can. se hotărește că dacă un mijlocitor nu va efeptaii 
încetarea împărecherilor întro eparhie văduvită în răstimp de
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un an, în locul lui să se aleagă alt mijlocitor; în 83. can. se 
roagă sinodul de împărați, ca să se îndure a luă sub scutință 
pe săraci faţă cu nedreptăţile bogaţilor; în 84. cân. că episcopii 
sunt datori a se înfățişă la sinod; în 85. can. se rânduește, ca epis- 
copii toţi să se adune la sinodul de peste tot anul; în 86. can. se 
rândueşte alt episcop la Iponia în locul lui Echitiu, care s'a lipsit 
pentru oarecare vină a sa; în 87. can. că clericilor învinuiți se dă 

voie spre apărare; în 88. can. se opreşte episcopilor de a primi că- 
lugări străini, şi a-i face de egumeni; in 89. can. că episcopului, 

carele va lăsă de moştenitori pe rudenii, să i-se zică după moarte 

anatemă, şi nu se poate desvinovăţi, dacă moare fără testament; 
în 90. can. ca să se roage împăratul a susțineă emancipaţiile făcute 
în biserică; în 91. can. nu se iartă zidirea bisericilor prin țarini şi 

i 92. can. rugarea cătră împărați pentru nimicirea rămășițelor ido- 
leşi ori şi unde s'ar află; în 93. can. că preşedintele sinodului are 

a subscrie scrierile şi rugările cătră împărați; în 94. can. că hotărtrile 
sinodale toți membrii să le subscrie; în 95. can. se hotărește, 
ca episcopii să nu facă nimic mai însemnat fără ştirea metropoli- 
tului ; în 96. can. că nici un episcop nu se poate lipsi fără judecată; 
în 97. can. că fiecare episcop trebue să aibă dela metropolit gra- 
mata despre hirotonirea sa; în 98. can. se oprește primirea cleri- 

cilor străini; în 99. can. că episcopii să se nevoiască a lumină pe 
donatişti; în 100. can. soli se trimit cătră donatiști spre luminare şi 
împăcare: în 101. can. ca episcopii, ceice vor hirotoni pe ere- 

tici, precum şi ceice se vor hirotoni de eretici, să se pedepsească 

prin împărătească poruncă cu zece litre de aur;.în 102, can, ca 

prin porunci împărăteşti să se oprească ereticii a nu puteă moşteni 
ceva dela creştini; în 103. can. că ocârmuitorii civili din Africa să 

se roage, ca şi ei să îndemne pe donastici cătră biserica orto- 

doxă; în 104. can. că sinod particular să se țină în fiecare 
eparhie spre prejudecarea deosebitelor îndoieli şi pricini ; în 105. 
can. că apelația nu se admite dela judecători aleși; în 106. can. se 

cer dela împărat cinci executori spre apărarea episcopilor ne- 
vinovaţi; în 107. can. se cer dela împărați şi defensori pentru 

lucruri bisericeşti; în 108. can. că locţiitorii episcopilor dela sinod 
au a se purtă după convingerea lor; în 109. can. că eparhii noue 

se pot creă prin sinodul metropolitan, şi cu învoirea metropo- 

litului ; în 110. can. eă încorporarea unei eparhii în cealaltă nu -
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se opreşte; în 111. can. că episcopilor încuzaţi se dă voie a-și 
alege sieşi judecători aleşi; în 112. can. ca să se scrie papei 
Inocenţiu din Roma, ca între biserica din Alexandria şi Roma - 
să se păzească pacea; în 113. can. că nunțile fără cuvânt de 
preacurvie să nu se desfacă; în 114. can. că numai rugăciunile 
cele prescrise să se facă; în 115. can. că toți preoții trebue să 
se judece de cătră stăpânirea bisericească dar nu civilă; în 116. 
can. că preoţii osândiți fugind din Africa în părţile Italiei și 
acolo primiţi fiind la împărtăşire, se depun din preoţie; în 117. 
can, că episcopul nu poate'călători la împăratul sau la papa Romei 

fără iertarea metropolitului său, sau a sinodului în scris; în 118. 
can. că episcopul nu poate să îie sieși judecător; în 119. can. că 
„numai din voie bună poate cineva să treacă la ortodoxie; în 

_120. “can. se pune sub anatemă acela, care afirmă, că Adam a: 

, 

fi murit ori de ar fi greşit, ori nu; în 121. can. se pune sub ana- 
temă tot acela, care nu crede în iertarea păcatului strămoşesc 

prin botez; în 122. can. se exprimă anatemă asupra aceluia, care 
afirmă, că darul lui Dumnezeu are putere numai pentru iertarea 

păcatelor comise, dar nu şi pentru de a nu mai greși; în 123, can. 
anatemă se hotărește în contra acelora, cari zic, că darul lui Dum- 
nezeu ajută numai în nepăcătuire, dar nu și în facerea faptelor 
bune; în 124. can. se zice şi acelora anatemă, cari învaţă, că 
omul poate să facă bine şi fără ajutorul lui Dumnezeu; în 135. 
can. se pun sub anatemă aceia, cari începutul mântuirii îl con- 
diționează dela puterea omenească; în 126. can. se osândesc aceia, 
cari. afirmă, că sânții nu pentru sine, ci pentru alţii zic: cuvintele 
acelea din rugăciunea domnească: iartă-ne nouă păcatele noastre; 
în 127. can. anatemă se zice și în contra pelagienilor, cari afir- 
mau că sânții nu pentru sine, ci pentru alţii zic cuvintele acelea 

din rugăciunea domnească : lasă nouă păcatele noastre ; în 128. can. 

că donatiştii, cari se întorc la ortodoxie, au a se țineă de. epis- 
copii locului; în 129. can. că donatiştii reîntorşi la ortodoxie, 
rămân în eparhia acelui episcop, care i-a păstorit pe ei trei ani; 
în 130. can. că nici un episcop nu-și poate însuși sieși cu pu- 
terea vre-un popor, ci cu judecata sinodului metropolitan ; în 131. 

can. că episcopii negrijitori să se încuse de cătră episcopii înve- 
cinaţi la sinod; în 132. can. că episcopul, celce nu se îngrijește 
pentru luminarea ereticilor, să se admonieze de cătră vecinii epis- 
copi, și aceştia să nu se cuminece cu 'el, până nu se va îndreptă;
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în 133. can. că episcopul va pierde scaunul său, care ma zis pe 
drept, că a întors pe eretici la ortodoxie; în 134. can. că preoții 
şi diaconii pot apelă dela episcopii lor la sinodul Africei sau la 
primatele lor, dar nu şi la Roma; în 135. can. că călugărițe să 
nu se facă până la 25 ani; în 136. can. că din fiecare metro- 
polie să rămâuă câte trei episcopi la acest sinod, iar ceialalți să 
se întoarcă la ale sale, ca eparhiile să nu rămână fără arhierei 
pe mai îndelungat timp; în 137. can. că între incusătorii preo- 
ților se primesc numai oameni cinstiţi; în 138. can. că liber- 
tinii şi sclavii nu se pot lăsă la pâri; în 139. can. că pârișii, 
dacă mau putut documentă în contra preoţilor incusarea întâia, 

nu se primesc nici la alte incusări; în 140. can. că casnicii in- 
cusătorilor, precum şi aceia, cari .n'au dreptul de incusare, nu 
pot îi primiţi ca martori. 

Ş. 346. Sinodul local al X. 

Sinodul local X este acela, pe care Ciprian episcopul Car- 
tagenii l-a convocat la Cartagena la a. 256 în urma provocării 
celor 18 episcopi din Numidia, cari au cerut a se decide prin- 
i”un sinod acea întrebare: că oare este botezul efeptuit prin 

eretici valid sau nu faţă cu botezul făcut prin preoți ortodocşi? 
căci ei până acum aveau obiceiu a boteză pe toți aceia, cari 

dintre eretici veneau în sânul bisericei ortodoxe. — Sinodul cu 

privire la deschilinirea esenţială, ce este între învăţăturile ortodoxe 

şi eretice au decis pusa întrebare într'acolo: că toţi aceia au a se 
boteză cu botezul bisericei ortodoxe, cari trec dela eretici la 

ortodoxie, precum şi toţi acei creştini ortodocşi, cari din greşală 
Sau botezat de cătră un eretic, deoarece botezul efeptuit prin 
eretici nu se poate privi de valid față cu mărturisirea bisericei 
ortodoxe. Sinodul acesta ma adus nici un canon, ci lucrarea 

sa o a depus într'o hotărire,% pe care apoi preşedintele epi- 

scop Ciprian o a publicat în forma de hârtie sinodală, precurni 

sinodul l-a împuternicit pe el la aceasta. _ 

Ş. 347. Sinodul local al XI. 
Sinodul local XI sa ţinut la a. 861 la Constantinopole în 

biserica sânţilor- apostoli, fiind de faţă 318 episcopi. Preşedintele 

s Părinţii sinodului ecumenic VI în al 2-lea canon numesc hotărîrea 
, 

aceasta canon: | 

22 .
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a fost Foţiu patriarhul Constantinopolei, şi Rodoald al Pontului, 
şi Zacharia al Anagniei episcopi locţiitori ai papei din Roma. — 
Sinodul acesta se poate privi ca continuarea sinodului ecu- 

menic VII, pentrucă precum în sinodul ecumenic VII, aşa și în 
„acest sinod local sau tractat asupra luptătorilor de ieoane, şi 
asupra altor obiecte ţiitoare de buna ordine a lucrurilor și fe- 

țelor bisericeşti. — Mai vine de însemnat, că acest sinod în 
edițiunile canonice ale lui Zonara, Balsamon şi Vlastar se nw 
meşte întâi-doilea din cauză că, când sau adunat, şi sau în- 
ceput desbaterile în contra iconomachilor, aceştia sau înfuriat 
întratâta pentru cele aduse în contra lor din partea episcopilor 

ortodocși, încât au scos și cuțite şi au ameninţat cu ucideri. În- 

verșunarea aceasta a contrarilor au silit pe membrii ortodocși 
a desface sinodul pe un timp mai scurt, şi apoi a doua oară 

“ Sau adunat și au continuat lucrarea osândindu-se iconomachii, 
și statorindu-se 17 canoane, al căror cuprins este următorul: 

1. can. că mănăstirea se poate fundă şi zidi numai cu binecu- 
vântarea arhiereului locului, carele primeşte și cartea fundaţio- 
nală, și o depune la arhivul eparhiei; 2. can că episcopul nu 
poate primi pe nime în călugărie fără a fi de-faţă igumenul şi 
nănașul duhovnicesc; 3. can. că igumenul este dator a întoarce 

la mănăstire pe călugărul fugariu; 4. can. că călugărul fugariu im- 
preună cu celce " primeşte în casă cade sub afurisire, până când nu 

se întoarce la mănăstire; 5. can. că nime să nu se tundă de monah 

fără destulă ispitire de trei ani, afară la întâmplarea vre-unei boale, 
sau decumva ar îi vre-un bărbat cunoscut de evlavios, carele şi în 
lume fiind a avut renume bun, pentru unul ca acesta destul 
este timpul de şese luni spre a se tunde; 6. can. că călugării 

nu pot aveă nimic propriu al lor; 7. can. opreşte episcopilor 
zidirea vre-unei mănăstiri spre stricarea episcopiei sale; 8. can. 

opreşte preoţilor sub afurisire, ca să nu cuteze nici singuri nici 

prin alții a scopi pe cineva; 9. can. opreşte preoților a bate 

cu mâna, dar nici prin alţii a nu bate pe nime, ci a îndreptă 
cu învățături pe -cel rătăcit; 10. can. opreşte întrebuinţarea va- 
selor și vestmintelor bisericeşti spre scopuri lumeşti; 11. can. 
că presbiterii şi diaconii nu pot primi asupră-și 'dregătorii lu- 
meşti, nici ori-ce alt serviciu în casele boierești; 12. can; opreşte 
preoţilor a săvârşi liturgia în capelele caselor boiereşti fără
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binecuvântare arhierească;13. can. că preoții şi diaconii se depun 
din preoție, dacă cu volnicie se vor despărți de episcopul lor, 
şi nu vor pomeni după obiceiu numele lui în rugăciuni mai 
nainte de a cercetă și osândi sinodul metropolitan pe învinuitul 
episcop al lor; iar monahii şi mirenii, cari Sar despărți cu 
volnicie dela episcopul lor, cad sub anatemă; 14. can. că acel 
episcop are a îi lipsit de funcţiune, carele având vre-o prici- 
nuire de învinovăţire asupra metropolitului său, sar despărți de 
acesta şi nu i-ar pomeni la sântele taine numele mai nainte de 
cercetarea și judecarea urmândă din partea sinodului; 15. can. în 
asemenea pedeapsă cade și acel metropolit, carele cu volnicie 
sar despărţi de patriarhul său, și mar pomeni numele lui în 
rugăciuni; 16. can. episcop nu se poate aşeză în biserică, până 
când episcopul este viu, și se află în cinste, fără numai. dacă 
el de bunăvoie se va lăsă de episcopie; 17. can. ca să nu se 
hirotonească cineva de episcop dintre mireni sau monahi în- 
dată și curând. 

Ş. 348. Sinodul local al XII. 

Sinodul local al XII şi cel din urmă, -s'a ţinut În biserica 
sfântei Sofii la: Constantinopole la a. 879, convocându-l patri- . 

arhul Foţiu cu scop de a se împăcă neînțelegerile iscate între 
scaunul Constantinopolei şi al Romei. La acest sinod au luat 

parte 383 arhierei, între cari se numerau şi locţiitorii patriar- 
hului Romei loan prin Petru cardinal și presbiterii Pavel şi Eu- 
geniu — al lerusalimului Teodosiu prin llie presbiterul — al 
Alexandriei, Mihail prin Cosma presbiterul — al Antiochiei Teo- 
dosiu prin Basiliu episcopul Martinopolei. Sinodului acestui i-au 
venit în parte spre decidere două obiecte foarte grele, şi adecă 
|. că sub care patiiarhiă, sub cea a Romei sau a Constantino- 

polei, are să vină Bulgaria cea nou întoarsă la creştinism? şi 
II. că împărecherile iscate pentru depunerea lui Ignaţiu şi ale- 

gerea lui Foţiu de patriarh al Constantinopolei, să se curme. 
Insă toată năzuiala răsăritenilor pentru deciderea dreapță a 
acestor obiecte a rămas fără succesul dorit, căci 1. Roma n'a 
vrut să ceadă patriarhatului Constantinopolei Bulgaria, deşi după 

poziţiunea ei geografică, după meritele arhiereilor răsăriteni, , 
căci aceştia au luminat pe bulgari spre îmbrăţişarea pisericei
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lui Christos, precum şi după stăpânirea politică, căci eră sub 
împăratul roman al răsăritului, se cuveniă patriarhatului con- 
stantinopolitan, precum s'a” şi făcut; 2. căci şi în privința lui 
Ignaţiu şi Foţiu nu sa putut ajunge finala împăcare, pretin- 

zând Roma sieși dreptul de supremul arbitru în treaba aceasta, 
_la care răsăritenii pe baza canoanelor pozitive și sustătoare în 
valoare nu s'au putut învoi. Şi fiindcă cele întâmplate în pri- 

vinţa acestor două obiecte se ţin mai de aproape de istorie: 
pentru aceea le trecem aici cu vederea, și amintim numai despre 

lucrarea legislatoriă a acestui sinod, care a adus trei canoane, 

dintre care în cel |. a legiuit. ca spre încetarea smintelelor şi 
prigonirilor iscate între Nicolau şi Adrian, papii din Roma, şi 

între Foţiu al Constantinopolei, câţi mireni, preoţi, sau episcopi 
Sau afurisit de papa loan al Romei, aceia să fie afurisiți şi de 
Foţiu, patriarhul Constantinopolei, şi asemenea câţi mireni, preoți 
sau episcopi sau aiurisit de Foţiu, să se socotească de afurisiţi 
şi de cătră papa Romei, fără strâmtorarea privilegielor scaunului 

Romei prefipte în canoanele de mai nainte; în al 2-lea, că ar- 
hiereii, cari vor voi a se lăsă de eparhiele lor, şi a se retrage 

la vre-o mănăstire, să nu se mai poată reîntoarce la eparhii; 
în al 3-lea, că acel mirean să se afurisească, carele va cuteză 

să bată, sau să închidă pe vre-un episcop. 

Tăierea VI. _ 

Despre condici, sau cărți de canoane îndeobşte. - 

Ş, 349. Biserica a avut încă în veacurile cele dintâi condici 

de canoane. 

Fiindcă canoanele sunt acele reguli, după cari biserica se 
ocârmueşte: pentru aceea se afirmă, că sânții părinţi, cari au 
stabilit în sinoade canoanele, au avut îngrijire, ca canoanele să 
se scrie şi să se adune în carte. Dar nici se poate presupune, 

„că acei sfinţi, înţelepţi şi zeloși părinţi, cari au fost cei dintâi 
ocârmuitori ai bisericei, mar fi avut scrise şi adunate canoanele, 
sau că dânşii n'ar îi avut îngrijire de a lăsă posterității lor ne- 

„Vătămate şi neschimbate canoanele, fără care îngrijire lesne sar 
îi putut întâmplă, ca unele canoane sau să se peardă, sau prin
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“inimicii creştinismului să se falsifice, de unde apoi sar fi putut 

naşte în lucruri bisericești împărecheri și nepăciviri. Afirmaţiunea 

noastră se întăreşte prin canonul 85 apostolesc, unde se expun 

cărţile, pe car€ preoțimea şi creştinii sunt datori a le-ceti, între 

care se află şi canoanele apostoleşti. Se întărește afirmaţiunea 

noastră şi prin canonul 8-lea al sinodului ecumenic III, în care. 

cetim: «că metropoliţii după obiceiu au voie de a-şi luă în copie 

canonul amintit»; de unde se vede lămurit, că eră obiceiu, a 

luă cu sine în scris canoanele. Apoi împrejurarea aceea faptică 

încă este pentru aseitul nostru un document tare, că adecă căr- 

țile sântei scripturi şi canoanele apostoleşti, pe care episcopul 

Climent al Romei tocmai la începutul goanelor asupra bisericei 

le recomandă preoţimei şi creştinilor spre cetire, sau susţinut 

pentru toţi timpii, şi au ajuns până şi în zilele noastre, ceeace 

mar fi putut să se întâmple, dacă părinţii cei vechi nu ar fi avut 

îngrijire pentru sânta scriptură şi canoane. — Vezi $-ul 35 

punctul 1. — 

$. 350. După felurimea bisericelor particulari au putut fi şi fe- 

lurite condici de canoane. 

Precum am amintit mai sus, au. fost sinoade încă şi pe 

timpii goanelor, piecum şi în timpii cei fericiți ai stăpânirei 

împăraţilor creştini. Dintre aceste sinoade au fost unele ecu- 

menice, iar altele locale. Canoanele sinoadelor ecumenice aveău 

“putere deobligătoare pentru întreagă biserica, iar cele locale 

aveau putere deobligătoare numai pentru acea parte a ierarhiei, 

“care luase parte la vre-unul dintre sinoadele locali, de unde 

apoi a urmat, că la început după telurimea bisericilor parti- 

culare au fost şi condici felurite de canoane. Aşa spre exemplu 

- condica bisericei africane se deosebiă în privința părţilor ei 

de cătră alte condici de canoane, până când sinodul ecumenic 

“VI prin canonul al 2-lea nu le-a pus şi pe ele în numărul ca- 

noanelor recunoscute de cătră întreaga biserică ecumenică. 

Insă ar îi o greşală a și presupune, că felurimea condi- 

celor de canoane ar fi fost prejudiţioasă pentru unitatea cre- 

“dinţei şi pentru uniformitatea ocârmuirei bisericeşti, căci toată 

deosebirea se refere numai la unele împrejurări externe ale ad- 

ministraţiunei bisericeşti, dar nici-decum la dogme, ceeace se
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vede din canonul 85 apostolesc, prin care se prâscriu bisericei 
de a toată lumea de îndreptar al credinţei şi al formei gu- 
vernărei bisericelor particulari cărţile sântei scripturi şi canoa: 
nele apostoleşti. — Vezi Ş-ul 11. 

_$.351. Despre valoarea și autoritatea canoanelor adunate în condici. 

Cumcă numai acele canoane au avut în biserică valoare și 
autoritate, care sau «dat în condici prin o autoritate biseri- 
cească, se înțelege de sine. La început, până când adecă biserica 
lui Christos nu sa consolidat sub scutul împăraţilor creştini, 
a fost conscrierea şi adunarea canoanelor prin condici parti- 

culare, iar dela sinodul ecumenic IV sa putut adună într'o con- 

dică canoanele sinoadelor ecumenice şi locale, pentrucă acest 

sinod ecumenic a hotărit prin canonul 1-lea: «ca canoanele 

aşezate de sânţii părinţi în fieștecare sinod de până acum să 
se ţină». Aci vine de însemnat, că mai nainte de acest sinod 
ecumenic al IV. sau ţinut trei sinoade ecumenice, şi zece si- 

noade locale, care sunt 1. cel din Cartagena în zilele lui Ciprian 

din an. 258; 2. cel din Antiohia; 3. din Ancira; 4. din Neoce- 

saria; 5. din Gangra; 6. din Antiohia al II.; 7. din Laodicea; 

8. din Sardicea; 9. din Constantinopole în a. 365; şi 10. din 
Cartagena în an. 419. Cumcă sinodul ecumenic IV a înţeles 

canoanele acestor trei sinoade ecumenice, și ale celor acum 

expuse zece sinoade locale, ca să se observe în întreaga “bi- 

serică, se adeverează din interpretarea aceluiaș canon în Pida- 

lion, unde se zice: «că canonul acesta judecă a fi cu dreptul, 
ca canoanele toate să aibă putere și tărie, care dela început şi 
până acum sau dat de sânţii părinți în fiecare sinod ecumenic 
şi local spre scumpătatea dogmelor, ori şi spre bisericeasca 

bună rânduială». Prin urmare fiindcă canoanele sinoadelor lo- 
cale până la sinodul ecumenic IV mau fost sancţionate prin 
nici un sinod ecumenic, acele fiind edate în condici particulari, 

au avut putere numai asupra acelor biserici locali, care au luat 

parte la sinoadele acelea locali; iar după canonul Î-lea al sino- 
dului ecumenic IV ele au căpătat putere asupra întregei biserici 
universale, și sau petrecut într”'o condică cu canoanele celor 
dintâi trei sinoade ecumenice, şi cu cele ale sinodului ecu- 
menic al IV.
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Tăierea VII. 

Despre cele vechi condici şi adunări ale canoanelor. 

De vetustis Canonum Codicibus et Collectionibus. 

Ş. 352. Despre cele vechi adunări ale canoanelor. 

Despre adunările cele vechi ale canoanelor, care să se fi 
făcut, se ştie prea puţin, căci goanele cele crâncene asupra bise- 
ricei lui Christos împedecau desvoltarea cristianismului şi a da- 
rurilor lui. Atâta însă stă afară de toată îndoiala, că afară de 
cărţile sfintei scripturi canoanele, care se numesc apostoleşti, au. 
fost cele dintâi, care sau adunat și s'au publicat tuturor epis- 
copilor prin Climent episcopul Romei. Despre numărul şi în- 

semnătatea acestor canoane apostoleşti părerile scriitorilor bi- 
sericeşti au fost între sine diverginte. Cu privire lă numărul 
lor, ştim, că canonul 2-lea al sinodului ecumenic VI l-a așezat 

de 85. Mateiu Blastar scrie asupra numărului şi însemnătăţii 

canoanelor apostoleşti următoarele: «Canoanele cele 85 apo- 
stolești pe drept se pun în fruntea condicelor canoniceşti, care 
precum zic unii, sau scris prin mucenicul Climent, carele a 
fost învățăcelul apostolilor Petru și Pavel». Insemnătatea acestor 
canoane se vede şi de acolo, că ele au fost lăţite şi cunoscute 

la răsărit încă din veacul al doilea, iar în veacul al patrulea se 
numiau vechi. Canoanele acestea unii le chiamă apostoleşti, 
iar alții bisericeşti, nu că doară sar fi compus de cătră apostoli, 
ci fiindcă conglăsuese în toate cu învăţăturile şi tradiţiunile apo- 

stolilor. Din toate acestea urmează, că biserica primitivă a lui . 

Christos se ocârmuiă după aceste canoane apostoleşti, “şi că 

condica lor este cea mai vechie, şi se chiamă condica acestor 

canoane apostoleşti: condica bisericei celei primitive — «Codex 

Canonum Ecclesiae primitivae». — Hovel Synopsis Canonum 

SS. AA. pag. 1. 

$. 353. Despre condica canoanelor a toată biserica. Codex Ca- 

nonum Ecclesiae universae. 

Sub acest titlu avem două condice de canoane, cea din- 

tii sa compus după încheierea sinodului ecumenic II, iar 

cealaltă după sinodul ecumenic al V.
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Părinţii sinodului ecumenic Il văzând lăţirea păgubicioasă 
de suflet a învățăturilor eretice, nu Sau mulțumit numai cu 
osândirea acelor învățături eretice'şi a urzitorilor lor, ci au hotărit, 
și S'au înțeles, ca să se adune canoanele sinoadelor de până 
acum întro condică, de unde toţi ceice se interesează, să se 
poată convinge, că ei adunaţi fiind în sinod au rămas credin- 
cioşi temeiurilor şi învățăturilor lui Christos, şi ale apostolilor, 
precum şi ale tuturor arhiereilor ortodocşi de până atunci, şi că 
ei pe baza acestor precedinţe au fost siliți a osândi pe eretici, 
cari scorniră învățături stricăcioase pentru ortodoxie. — Condica 
de canoane, ce sa făcut în urma concluzului acestui sinod, se 
numește «Condica canoanelor bisericei universale», şi cuprinde 
în sine canoanele apostoleşti, și ale sinoadelor ecumenice şi lo- 
cale, care s'au ţinut până la încheierea sinodului al Il ecumenic 
celebrat la anul 381, și adecă 1. canoanele apostoleşti; 2. ale 
sinodului |. și II. ecumenic; 3. canoanele sinoadelor locale din 
Ancira în an. 314, din Gangra în an. 331, din Antiochia în an. | 
341, şi din Laodicea în anul' 365. 

Numai puţin ca părinţii sinodului ecumenic al Îl, dorind 
împăratul Iustinian a înmulți şi mări şi valoarea canoanelor bi- 
sericeșşti, a însărcinat pe loan presbiter al bisericei antiochiene, 
care apoi se alese şi de patriarh al Constantinopolei, ca să adune 
canoanele într'o condică. Opul acesta este împărţit în 50 de 
capete, şi împăratul Iustinian primindu-l cu plăcere, aminteşte 
în novela sa 131 despre aceste canoane cuprinse în acel op în 
următorul mod: «Decretele sântelor sinoade le primim ca sânte 
scrisori, şi canoanele le păzim ca legi». Opul acesta canonic 
al lui loan presbiter al bisericei antiochiene, încă se chiamă 
«adunarea canoanelor bisericei universale>,3s și cuprinde canoa- 
nele sinoadelor ecumenice şi locale, care sau celebrat până în 
zilele împăratului lustinian, Și adecă canoanele âpostoleşti şi cele 
ale sinoadelor ecumenice din Nicea |, din Constantinopole |, 
din Efes, din Calcedon şi din Constantinopole II; şi canoanele 
celor. nouă sinoade locale din Antiochia |, Ancira, Neocesaria, 
Gangra, Antiohia II, Sardicea, Laodicea, Constantinopole şi Car- 

  

s Opul acesta se numeşte şi Nomocanon, căci cuprinde şi legi îm- 
părătești privitoare la treburi bisericești; însă numirea lui este, cum ami 
amintit noi. Bever, în 2 Can. al sinodului ecumenic VI.
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tagena, precum şi canoanele sânţilor apostoli. — Şi fiindcă opul 

acesta canonic sa compus în urma demândărei împăratului 

lustinian: pentru aceea se şi zice: că studiul dreptului canonic 

îşi trage începutul său din timpii acestui împărat. - | 

Ş. 354. Despre nomocanonul patriarhului Foțiu. 

Între scriitorii vechi canoniști ai bisericei noastre se numără 

și patriarhul Foţiu al Constantinopolei, carele fiind un bărbat 

foarte învăţat în studiile bisericeşti şi politice, şi ca laic a fost 

secretar de stat sub împăratul Mihail III, a compus un 0p. 

numit «<Nomocanon». Opul acesta, precum arată titlul lui, cu- 

prinde in sine canoanele bisericești şi ordinaţiunile împărăteşti 

privitoare la obiecte bisericești. Opul acesta dela eşirea lui 

până în zilele noastre este o autoritate mare canonică în bise- 

rica ecumenică ortodoxă, și. va rămâneă şi pe viitor în această 

vază, şi studiarea lui nu se poate recomandă din destul.s? 

După ce am expus ceie premise în S-ii precedenţi despre 

adunările şi condicele cele mai vechi canonice, trecem acum 

lă tractarea celor ce sau întâmplat pe terenul canonic al vea- 

curilor de mijloc. Ă 

Ţăierea VIII. 

Despre canoniştii veacurilor de mijloc. 

Ş. 355. Întroducere. 

| _ Studiul dreptului canonic are a ne arătă în periodul vea: 

curilor de mijloc mai mulți literați, cari cu predilecţiune se 

ocupau pe acest teren aşa, încât şi streinii, fiind pătrunşi de 

clasicitatea lui, s'au deprins prea mult cu studiul dreptului nostru 

canonic; şi au publicat prin tipar mai multe manuscrise, prin 

care sa îmbogăţit numărul cărţilor canonice; ceeace ei au 

putut face cu mai mare înlesnire, decât învățații noştri răsări- 

teni, căci una răsăritul eră expus pe atunci invaziunilor barbare 

ale inimicului turc, carele ori unde ajungeă, numai decât su- 

grumă orice progres literar şi civilizător, şi nimiceă cărţi, şi 

biblioteci întregi; alta, căci la apus sa întrodus arta tipogra- 

 fică, şi prin ea s'a uşurat lăţirea cărţilor. — - 

s1 Vezi &-ul 41.
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- Şi aşa din partea noastră a răsăritenilor avem a înregistră 
în linia întâia pe Mihail Pselli, carele s'a meritat pe terenul 
dreptului canonic cu întocmirea prescurtărei canoanelor, va să 
zică, au compus un manual sinoptic despre canoane. Opul 

acesta este foarte rar, şi se capătă cu anevoie. Mai norocoasă 
este posteritatea cu scrierile tâlcuitorilor de canoane, ale căror 
opuri au devenit până şi în zilele noastre, şi cari sau meritat 
la răsărit în veacul al XII, şi adecă: Teodor Balsamon, loan 
Zonara şi Alesiu Aristen; despre cari expunem următoarele: 

Ș. 356. Despre Teodor Balsamon. 

Acesta a fost născut la Constantinopole, și s'a jertfit spre 
slujba lui Dumnezeu, şi a fost la început diacon, nomo- şi car- 

“tofilax al bisericei celei mari din Constantinopole, iar mai apoi 

patriarh la Antiochia. Ştiinţele lui cele mari teologice şi cano- 
nice se documentează cu scrierile lui. El este compuitorul în- 
tocmirilor bisericeşti; el a scris un op despre drepturile patriar- 

hale, despre datorinţele cartofilaxului, şi 64 răspunsuri la între- 
bările canonice ale lui Marcu patriarh al Alexandriei, care se 

află în cartea a 5-a a dreptului greco-roman — jus graeco-ro- 
mânum. —: Prelângă aceste au tâlcuit el canoanele sinodale şi 

ale sânţilor părinţi, cari sunt numiţi în al 2-lea canon al sino- 

dului ecumenic al VI; şi fiindcă el tâlcurile acestea le-a scris 

grecește, pentru aceea în decurgerea timpului sau tradus acele 

pe limba latină și sau tipărit întâiaoră la Paris în anul 1501.38 

Ş. 357. Despre loan Zonara. 

loan Zonara a trăit în timpii împăraților Alesiu şi loan 

Comnen, și prin ştiinţele sale a ajuns până și la postul cel înalt 

al unui secretar de stat. Insă nu mult după aceea a părăsit cele 
x 

5 Beveregiu în prolegomenele sale sub XIX scrie: a tempore, quo 

consummata sunt doctissima haec Balsamonis in nomocanonem Photii, et 

conciliorum, patrumque canones Commentaria, quadringentos propemodum 

annos inter graecos latuerunt. Latinis plerisque incognita, donec Gentianus 

Hervetus, 'Tridenti, cum concilium ibi haberetur, commorans, et accuratum 

eorum nactos exemplar a loane Tilio Episcopo Briocensi, ilud latine 

vertit; quae eius versio sine graeco textu a Guilielmo Morelio Lnutetiae 

Parisiorum iypis mandata îuit anno Dom. 1561. — Dein graece et latine 
Par. 1620.
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lumești, s'a retras la o mănăstire, și sa făcut monah, şi autor 
de mai multe opuri, scriind istoria universală până la Alesiu. 
Comnen; după aceea a comentat canoanele sinoadelor şi: ale 
sânţilor părinți. Erudiţiunea lui Zonara eră astfel apreţuită, încât 
Balsamon îl numeşte <summe excellentissimum» în tâlcul epi- 
stolei sântului Atanasiu cătră Ammu, iar Blastar zice: <omnium 
vero postremus et admirabilis ille loannes Zonaras Monachus».8? 
Din comentariile lui Zonara cele: în canoanele apostoleşti sau 
tradus latineşte şi s'au tipărit întâiaoră la Paris în anul 1558; 
după aceea și comentariile lui.în celelalte canoane sau tradus 
şi tipărit la Milano în anul 1618. In fine englezul Beveregiu a 
emendat şi amplificat după originalu! grecesc, aceste traduceri 
latine, şi într'o ediţiune nouă din a. 1672 la Ocsoniu le-a edat 
împreună cu textul lor original grecesc, unde se află genuin şi 
comentarele lui Balsamon şi ale lui Alesiu Aristen, despre care 
urmează acum a aminti, 

Ş. 358. Despre Alesiu Aristen. | 

După cele ce am aflat noi despre abreviațiunea făcută a 
- canoanelor prin Alesiu Aristen, nu putem zice alta decât aceea, 

că dânsul a prelucrat și a îndreptat abreviațiunea canoanelor 
cea dela Simeon Logoiet; asertul nostru se adeverește prin 
aceea 1. că Aristen în interpretaţiunea abreviată a canonului 75 
apostolesc, învinueşte pe autorul ei zicând: acela n'a înţeles ca- 
nonul, carele a făcut abreviaţiunea acestui canon?!; 2, că acelaş 

Aristen în tâlcul său la canonul 19 anciran învinueşte pe au- 
torul, carele a abreviat acest canon, zicând, ca şi cum acest canon 
deopotrivă ar pedepsi pe cel ce frânge jurământul fecioriei 
cu cel ce contrage căsătoria a doua.” — Opul lui Aristen a 
fost la răsărit cunoscut şi întrebuințat, iar la apus se găseă numai 
rar pe la unele biblioteci. Beveregiu mărturisește, că el din ma- 

s Vezi în prolegomenele lui Beveregiu. — % Vezi în proleg. lui Be- 
veregiu. — ?! Qui synopsim praesentis Canonis fecit, non bene eum inte- 
lexit. Illud enim, quod haereticus non potest accusare Episcopum, nec in 

cum testimonium dicere, verum est; hoc autem, quod unus fidelis non po- 

test in Episcopum accusationem ferre, falsum; | testimonium enim: unius 

contra quempiam non admittitur, accusatio autem fit et per unum et per plures. 

* Qui hujus canonis synopsim îecit, bigamorum segrecationem în 

latitudine positam, in eum, qui coelibatus profesionem irritam îacit, transtulit,
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nuscripte vechi ale bibliotecii cantabrigiense a tradus acest 

op în limba latină. lar în limba slaveană veche s'a tradus şi 

sub nume de «Cormceaia> sa tipărit în Moscva întâiaoră la 

anul 1649-—1650; iar în limba română sa tradus şi edat în a 

doua parte a «Pravilei» la anul 1652. 

Ş. 359. Scriitorii canonişti din veacul al XIV. 

In veacul al XIV. s'au distins pe terenul dreptului canonic: 

1. Arseniu monahul, carele apoi a fost patriarh; 

2 leromonahul Mateiu Blastar, carele a dedus în rând al- 

fabetic canoanele împreună cu ordinaţiunile privitoare la lucruri 

bisericești ale împăraţilor bizantini la anul 1335 ;5 

"3, losit Egipteanu presbiter, carele-a tradus la anul 1398 

canoanele în limba arabică, şi le-a interpretat. 

Ş. 360. Despre scriitorii streini. 

După cunoștințele noastre cei mai vechi scriitori streini 

sunt 1. Gulielm Voel şi Henric lustel, cari au edat opul lor ca- 

nonic în veacul al XII. sub titlu: Bibliotheca Juris canonici ve- 

teris insigniores antiquorum Canonum Collectiones complec- 

tens, qui nunc primum in lucem eduntur ex Bibliotheca Chri- 

„ stophori lustelli, opera et studio Gulielmi Voeli theologi et sotii 

Sobornici et Henrici lusteli, Christophori F. 1140. | 

Il. Andreas Wechelus, al cărui op este întitulat: Octoginta 

quinque regulae s6u canones Apostolorum graece et latine, cum 

vetustis loanis Zonarae in eodem Commentariis latine, ex. edi- 

tione loanis Quintini, Parisiis, Andreas Wechelus 1558. 

III. Melchior Tradatus, al cărui op are acest titlu: Ioannis 

Zonarae Commentarii in Canones veterum Conziliorum, nun- 
quam antea editi, nunc primo de graeco in latinum trauslati ex 

interpretatione et cum annotationibus Autonii Salmatiae, adiectus 

est Canonum contextus, ex Gentiani Herveti editione, Medio- . 
lani, Melchior Tradatus 1613; 

IV. Opul: Canones SS. Apostolorum, et ss. Conciliorum, 

cum Commentariis loanis Zonarae, nun primum graece et la- 
tine coniunctim editi; adiectum est Concilium Constantinopoli 

sub Menna Patriarcha, una cum Constitutionibus Apostolorum 

2 Vezi $-ul 43.
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utraque lingua pariter erutum ex Regis christianissimi et aliarum 
Bibliothecarum Codicibus, studio et labore loannis Quintini 
Haedui, Lutetiae Parisiorum, typis regiis 1618; - 

V. Opul: S$. Grigorii Thaumaturgi, seu Neoncaesar; Ma- 
carii Aegyptii, et Basilii Seleuciae opera omnia, nunc primum 
graece et latine coniunctim edita a Ger. Vosio, ace. |. Zonarae 
expozitio canonicarum epistolarum Paris. 1621; 

VI. Opul lui Beveregiu presbiterului bisericii anglicane în- 
titulat; Synodicon, sive Pandectae Canonum SS. Apostolorum 
et Conciliorum ab Ecclesia graeca receptorum, nec non cano- - 
nicarum SS. Patrum epistolarum; una cum Scholiis antiquorum 
singulis eorum adnexis et scriptis aliis huc spectantibus; quorum 
plurima e Bibliotecae Bodleianae, aliquarumque MSS. Codicibus 
nunc primum edita, reliqua cum iisdem MSS. summa fide et 
diligentia collata. Totum opus in duos. Tomos divisum. Guiliel- 
mus Beveregius Ecclesiae anglicanae Presbyter recensuit, Pro- 
legomenis munivit, et annotationibus auxit. Oxonii, e Theatro 
Theldoniano, sumptibus Guilielmi Wells et Roberti Scott Bibliop. 
Lond. 1672; a . 

VII. Hovel, care a scris: Sinopsis Canonum SS. Aposto- 
lorum. 7 

VIII. D. lo Mich. Heinecii,. kânigl. preus. Consist., Rath. 
Abbildung der alten und neuen griechischen Kirche. Leipzig 1711. 
“IX. losephi Binghami Rectoris Ecclesiae Havatino in agro 
hantoniensi Angliae ect. Acest op sa tradus în limba latină de 
cătră Heinrich Grişov Tria volumina de originibus seu Antiqui- 
tatibus ecclesiasticis, Hallae Magdeburgicae 1724. 

Tăierea IX. 

Despre ediţiunile canoanelor în veacul al XIX. 

$. 361. Despre Pidalion. 

La începutul seclului nostru al XIX, la anul 1800, Sau com- 

pus şi tipărit în Lipsca cu binecuvântarea sinodului patriarhal 

din Constantinopole toate canoanele apostoleşti și ale sinoa- 
delor şi ale sânţilor părinți împreună cu interpretațiuni noue, 
iar la anul 1841 s'au retipărit în Atena. Titlul acestei cărți ca- 

"2 Aceste două opuri din urmă se pot procură la bibliopoli anticuari, 
“şi tot insul, care are mijloace, bine. va face, dacă și le va procură.
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nonice este «Pidalion», adecă corabia închipuitoare. Numirea 
aceasta alegorică se exprimă în icoana, carea sa pus în fruntea 
cărţii. Icoana aceasta înfăţişază o corabie, în carea Christos este 
cârmaciul, iar apostolii sunt vâslari, care va să zică: că biserica 

are a se ucârmui după învăţăturile lui Christos, şi după aşeză- 
mintele apostolilor. Cartea aceasta este compusă în limba greacă 
dar curând după eșşirea ei sa tradus și în limba română și 
slaveană, precum se va vedeă mai jos. Fiindcă Pidalionul sa 
compus și edat cu binecuvântarea şi aprobarea sinodului pa- 
triarhal din Constantinopole, pentru aceea el este autoritate 
pentru întreagă biserica noastră ecumenică. Autorii lui sunt: 
ieromonahul Agapiu și monahul Nicodim, şi Doroteiu predicător 
la biserica patriarhală din Constantinopole şi ieromonahul Teodorit 
din muntele Atos. 

Titlul ediţiunei a doua corespunde celui din cea dinţâi 
cu aceea deosebire numai, că aci se expune, cuimcă a douaoară 

s'a tipărit prin Constantin Cuarpola la Atina în tipografia edi- 
torului în. anul 1841. 

Ş. 362. Despre Sintagma canoanelor prin I. A. Ralli şi M. Potai. 

Opul acesta s'a edat la anul 1852, și cuprinde nomocano- 
nul lui Foţiu și toate canoanele apostolești şi sinodale și ale 
sânţilor părinţi, şi este autoritate canonică în biserica noastră, 
căci sinodul metropolitan din Atena l-a aprobat. 

Tăierea X. 

Despre traducerile canoanelor în limba română şi slaveană. 

$. 362. Despre pravila românească. 
| La anul Domnului 1652 sa făcut traducerea nomocano- 
nului lui Alesiu Aristen* în limba românească prin monahul 
Daniil Panoneanu, şi sa revăzut prin ieromonahul Petriţă, şi 
apoi sa tipărit cu cheltuiala preasânțţitului metropolit Stefan 
al Târgoviștei. Baver generalul muscălesc*, apoi istoriograiii 
Schultzer și Engel, şi în urmă canonistul apusean Dbliner po- 
menesc în scrierile lor despre amintita traducere a canoanelor 
în limba română, însă zic; că mau văzut-o. lar Copitar biblio- 
tecarul bibliotecei împărăteşti din Viena”, afirmă că dânsul 

9% Vezi S-ful 58, — 25 Memoires sur la Valahie, Francturt 1778. — 

3% Anual. Vindoban. fasc. XXV. pg. 158—167 a. 1824,
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condica aceasta de canoane în limba română o are înaintea sa, 
va să zică: că această condică de canoane în limba română se 
găsește în biblioteca împărătească din Viena. Noi Românii or-| 

„todocşi nu ne îndoim nici decât despre existința condicei ace- 
“steia române de canoane, căci mai mulţi dintre noi o şi pose- 
dem. Titlul aceștei condice este: «Pravila sau îndreptarea legii 
lui Dumnezeu, care are toată judecata arhierească şi "împără- 
tească de toate vinele preoţeşti Şi -mireneşti; Pravila sânţilor 
apostoli, acele şepte soboare şi toate cele de alocurea. Lângă 
acestea şi ale sânţilor dascăli ai lumei, Basiliu cel mare, Timoteiu, 
Nicon, Nicolau, teologia dumnezeeştilor teologi.  Scrise mai 
nainte şi întocmite cu porunca și îndreptarea binecredincio- | 
sului împărat Chir loan Comnenul, din cuvântul diaconului  bi- 
sericei cei mari a lui Dumnezeu, și păzitorului de Pravile Chir 
Alesiu Aristen, iar acum dintâi tradusă despre Eliniă în limba 
românească cu nevoinţa şi osârdia şi cu toată chieltuiala a prea- 
sânţitului de Christos Chir Stefan cu mila lui Dumnezeu me- 
tropolitul Târgoviştei; în tipografia prealuminatului meu domn 
Mateiu Vodă Basarabă, şi sânta metropolie la hramul Inălțării 

Domnului nostru lisus Christos, Martie 20-lea la anul 1652 în 
postul mare». 

Din titlul aci credincios expus se poate convinge ori şi 
cine, că condica de canoane a lui Alesiu Aristen există în limba 
română, şi se ţine în biserică în astiel de cinstire, încât auto- 
ritatea ei este recunoscută îndeobşte, şi pentru aceea ori unde 
se află români crestini de religia ortodoxă resăriteană și au 
stăpânirea lor bisericească, acolo pretutindenea se întrebuințează 

“la ocârimuirile bisericeşti condica aceasta, și se chiamă gene- 
ralminte «Pravila» sau «îndreptarea legii». 

Ş. 364. Despre Pidalionul românesc. 

A doua condică de canoane bisericeşti în limba românească 
este Pidalionul. Originalul Pidalionului % este întocmit în limba 
greacă populară din tomurile, ce se zic sinodicale, sau pan- 

decte ale canoanelor, potrivit comentarelor dela Balsamon, Zo- 

nara, şi în unele locuri dela; Aristen. Pidalionul sa tradus în 
limba românească la anul Domnului 1842 prin preasââţitul 
proin-metropolit Veniamin al Moldovei, şi dupăce Neofit Scriban 

% Vezi S-ul 61.



352 

protosingelul metropolitan a deplinit traducerea românească, 
atunci cu chieltuiala arhimandritului Neonii al mănăstirei Neam- 

țului şi al Secului s'a tipărit la anul 1844, în luna lui Noemviie, 
în tipografia acum amintitei mănăstiri. Astfel a devenit naţia 
noastră română de religia: ortodoxă răsăriteană în posesiunea 
acestei condice de canoane, care merită să aibă întâietate faţă 

cu pravila, căci aci se cuprind canoanele abreviate, dar acolo 
în deplinul lor context cu comentarii canonice, teologice şi 
istorice. 

$. 365. Despre cele mai vechi traduceri ale canoanelor în limba 
slaveană. 

După părerea bibliotecarului împărătesc din Viena Copi- 
tar* se află o condică în limba sârbească, care cuprinde în 

sine nu numai canoanele bisericești, ci încă şi legile împăra- 
ilor bizantini, și ale regelui sârbesc Duşian din 12 Martiu 1349:%. 

Mai sigure date avem din timpii lui Chiril metropolit la 
Chiev carele au ţinut sinod local la anul 1274 în oraşul Vladi- 

mirea, expunând cu durere, că unele obiceiuri păgubitoare să 
fie întrat în treburi bisericeşti, şi afirmând că cauza acestor rele 

este, căci canoanele, care le au, sunt scrise greceşte, şi spe- 
rează, că acum fiind canoanele traduse în limba lor! naţio- 
nală, vor încetă acele obiceiuri stângace. Mai toți arhiereii 

Rusiei erau până la metropolitul Chiril de naţionalitate greacă, 
carele a propus sinodului necesitatea traducerii canoanelor în 

limba slăveană, de care toate popoarele slavice de orice dialect 
să se poată folosi. Din această propunere, ce sa acceptat de 
cătră sinod, se vede, că acest arhiereu ma ţărmurit numai 
asupra Rusiei priveghierea sa pentru susținerea ortodoxiei în 

» genuitatea sa prin canoane, ci aceea o a extins asupra naţiunei 
întregi slavene de religia ortodoxă răsăriteană din Europa, fără 
deosebire de dialecte slavice, făcând. traducerea de canoane în 

limba veche slavică, care este mama tuturor dialectelor slavice; 

% In Annalib, Vindobon. XXXILI pag. 290. 
1% Noi atâta observăm la această ediţiune, că ea nu este în limba 

sârbească ci slăveană veche bisericească precum sunt şi alte cărţi biseri- 
cești și teologice, căci pe atunci sârbii n'au avut literatura limbei lor, ci 
scriau în limba slăveană bisericească, 

101. Va să zică: în limba slăveană,
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de aci apoi a urmat lăţirea și usuarea acestei cărţi în toate 
“părţile Europei, unde sunt slavi ortodocşi.:0? a 

In manuscrise se află mai multe traduceri de canoane în 

limba slăveană veche; aşa 1. este”un manuscris de nomocanon 

la mănăstirea Codoşiu în Bulgaria din a. 1390, ce cuprinde sin- 

tagma lui Blastar, unele extrase din canoane, şi din învăţăturile 

sânților părinţi, şi condica de lege a regelui sârbesc Stefan Du- 

şian; 2. alt manuscris de canoane în limba slăveană se gă- 

seşte la mănăstirea Sisiatovaţ în arhidieceza Carloveţului, carele 

să se fi compus întro mănăstire dela muntele Atos la anul 

1541, şi cuprinde în sine sintagma lui Blastar, şi unele extrase 

din manuscrisul mănăstirei Codoşiu, precum şi canoanele lui 

loan Pustnicul ;1% 3. după părerea unora metropolitul Ciprian din 

Moscva să fie întocmit traducerea canoanelor pe la anul 1406 

alții însă vreau să ştie, că Comaten arhiepiscop al Bulgariei 

Sar fi meritat la acea traducere; atâta însă este fără de îndoială, 

că sub Macariu metropolit în Moscva s'a tipărit la anul 1564 o 

edițiune de canoane; 4. se zice, că şi monahul Maxim, născut 

grec, ar fi tradus canoanele în limba slăveană, care se ailă în 

manuscris în biblioteca sinodală din Moscva; 5. Epifaniu Sla- 

vintici monah în Chiev, a fost -provocat prin Nicon patriarhul 

Rusiei la an. 1674 de a traduce canoanele cu interpretaţiunile 

lui Balsamon. Opul lui ma eşit în tipar, ci se află ca manuscris 

în biblioteca sinodală. 

- Mai vine de a se aminti aci şi pandectul monahului Ni- 

con, despre care baronul Rozenkami zice, că se află în con- 

dica canoanelor bizericei rusești. Acest pandect s'a scris în limba 

19 Politica metropolitului Chirii din Chiev cu traducerea canoanelor 

în limba veche slavică, n'a rămas singuratică, pentrucă ierarhia bisericească 

din Rusia a întrodus preste tot în lucruri bisericeşti limba slăveană veche | 

după modelul limbei eline; care se întrebuințează la grecii ortodocşi fără 

deosebire de dialecte, şi aceasta cu atât mai Uşor âu putut să o facă, cu 

cât se știe îndeobşte, că traduceri din limba elină în cea slăveană veche 

se pot face aşa zicând din cuvânt în cuvânt, căci limba. slăveană veche 

poartă chipul limbei eline în toată construcțiunea sa.. . 

1% Oricine afirmă, că aceste două nomocanoane sunt compuse în 
“limba sârbească, acela greşește. Noi zicem: că sunt în limba slăveană, căci 

le-am avut în mână, şi nu știm nici o carte bisericească din veacul al 16 

carea să fie scrisă în limba sârbească populară. . _ 2 -
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greacă şi se păstrează în unele biblioteci ca manuscris; din 

contră răscolnicii!* l-au tradus în limba slăveană şi l-au tipărit 

la anul 1640, iar la an. 1795 l-au retipărit. 

In fine se mai găseşte în mănăstirea sârbească Racovaţ 

din anul 1700 un nomocanon în limba slăveană, care cuprinde 

extrase din sintagma lui Blastar ca şi cel al mănăstirei Codoșiu.!* 

$. 366. Despre cartea «cormceaia». 

Condica cea mai lăţită de canoane în limba slăveană este 

«cormceaia> — cartea de cârmă, — care sa început a se ti- 

pări sub Iosit patriarhul rusesc la an. 1649 şi sa săvârșit sub 

Nicon succesorul lui losit la anul 1653. Apoi sa retipărit în Moscva 

la anul 1787, după aceea la an. 1804 şi 1816. Cormceaia este 

la popoarele slavice de religia ortodoxă răsăriteană în asemenea 

obștească întrebuințare, precum este la națiunea română <pra- 

vila». Cormceaia, ce se ţine de cupriusul ei, este opul lui 

Alesiu Aristen, și cuprinde mai multe capete din- dreptul greco- 

roman precum şi unele învățături din scrierile sânţilor părinţi. 

Ş. 367. Mai noue traduceri de canoane în limba rusească. 

Intre ortodocşii ruși încă a început a se desvoltă pe te- 

renul eclesiastic ideea naţionalităţii cu atât mai mult, că aceea 

nu numai se potriveşte cu constituțiunea bisericii noastre, ci 

tocmai este prescrisă ca un vehicul spre înțelegerea credinții şi 

a moralului creştinesc; căci dacă popoarelor nu li sar iertă ce- 

tirea cărţilor de credință şi de moral, şi serviciul dumnezeesc 

li Sar săvârși întro limbă neînţeleasă de ele, atunci li s'ar luă 

toată putinţa de perfecţionare în cunoaşterea celor ce se ţin de 

adevărul vecinic, de credinţă și moral. (Vezi $. 35). 

Sunt semne invederate, că ierarhia bisericească din Rusia 

şi-a luat de un timp încoace acest punct de mânecare în afa- 

cerile sale, pentrucă, precât am putut află noi, afară de mai 

multe jurnale bisericești, care ies în limba rusească, şi afară de 

scrierile sânţilor părinţi, care încă sau edat în timpii noștri în limba 

104 Biner de Collectionibus Canonum Ecclesiae -graecae, pag. 59, et 

Annal. Vindob. XXII pag. 249—261. — 1% Este de dorit, ca ierarhia sâr- 

bească să dea publicității manuscrisele acestea de canoane, care sunt pela 
mănăstirile sârbești,
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rusească, sau tradus şi sa edat şi condica canoanelor sinoa- 
delor ecumenice, locale şi ale ss. apostoli şi părinţi în limba 
rusească şi greacă cu binecuvântarea sinodului diriginte al bi- 
sericei din Rusia la Petropole în anul 1839, şi apoi şi Pidalionul, 
precum ne învață precuvântarea din traducerea română a pi 
dalionului dela mănăstirea Neamţului din anul 1844. 

$. 368. Încheierea tractatului despre condicele de canoane. 

Tot insul, care are cunoștință despre greutăţile, cu care 
are a se luptă scrutătorul anticuităţilor, ne va crede, că pentru 
întâiaoară mam putut compune o icoană mai perfectă despre 
condicele de canoane, pentrucă este ştiut, că la o asemenea in- 

treprindere, cu care se face început, se ivesc mai multe îeluri 
de greutăţi, şi că vieaţa omului este scurtă, iar arta e lungă; 

apoi şi ocupaţiunile noastre multifare oficioase nu ne iartă a ne 
ocupă cu acest studiu aşă, precum am îi vrut şi dorit. De aceea 
cutezăm a speră, că orişicât de mic şi imperfect se va vedeă 
cuiva acest tractat despre codicele de canoane, totuş i-se va 
înfăţişă din parte-ne o nizuială, care îl va îndemnă a iertă cele 
imperfecte din el.



CAPU. 

Despre administraţiunea bisericească 

economică. 

«Nu mai sunteți oaspeți şi străini, 
«ci cetăţeni cu sânţii şi deaproape ai lui 
«Dumnezeu, zidiţi țiind pe temelia apo- 

<stolilor și prorocilor, fiind piatra cea 
- «din capul unghiului singur lisus Chri- 

«sfos, întru care toată zidirea s'a făcut, 
aşi se desvoaltă întrio biserică sântă 
«în Domnul, întru care şi voi împreună 

«vă zidiți spre lăcaşul lui Dumnezeu 
«în Duhul. Ef. 1. 19—21,. 

“Tăierea IL. " 

Cunoştinţe preliminare despre administraţiunea bisericească 

economică. 

$. 369. Ce înțelegem sub administrațiunea bisericească economică? 

Sub administraţiunea bisericească economică înţelegem noi 
cercul activităţii elementelor sociale bisericeşti în conducerea și 

regularea trebilor lor bisericeşti economice, precum sunt: ale- 
gerile persoanelor bisericeşti beneficiate, manipularea şi dispu- 
nerea cu averile şi fondurile bisericești, filantropice şi școlare. 

“Baza canonică a unâi asemenea administraţiuni bisericeşti 
economice se află în. biblie, în canoane şi în praxa bisericei 
pretutindenea, unde lumina evangeliei lui Christos şi a canoa- 
nelor a fost mai puternică decât întunerecul absolutismului, 
care lipsește pe creştini de orişice „drept bisericesc. şi-i pri- 
veşte de o massă osândită la contribuţiuni bisericeşti, şi la as- 

cultarea oarbă de ordinaţiuni octroiate din volnicie; prin urmare 
baza legală a unei asemenea administrațiuni bisericeşti econo- 
mice, precum noi o expunem aci, se află în cunoștința științei
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cultivătoare de oameni a creştinismului, unde ierarhia biseri- 
cească se povățueşte de. ea, precum magii dela răsărit sau po- 
vățuit de steauă spre aflarea locului naşterii Mântuitorului. 

Noi în principiu. și în teorie am tractat despre administra- 
țiunea bisericească economică în partea | a opului nostru,! unde 
am expus doctrina organismului bisericei, a drepturilor şi înda- 
toririlor elementelor bisericești personale și sociale, a' modului 
constituirei persoanelor bisericeşti beneficiate, precum și doc- 
trina despre averile bisericilor parohiale, arhiereşti şi mănăsti-" 
reşti; iar aci vom tractă despre partea practică a acelor prin- 
cipii şi teorii, precum urmează. 5 

Ş. 370. Ce pozițiune de drept are un element social bisericesc 
în administrațiunea trebilor sale biserico-economice, față cu alt 

element social bisericesc sieși egal? 

Poziţiunea de drept a unui element social bisericesc în ad- 
ministraţiunea trebilor sale biserico-economice este indepen- 
dentă de alt element social bisericesc sieși egal; s. e. o parohie 
este independentă de altă parohie; o mănăstire este indepen- 

“dentă de alta, un protopresbiterat de celalalt, o eparhie de cea- 
laltă, o metropolie de cealaltă, un patriarhat de celalalt. 

Ș. 377. In ce legătură stau între sine elementele sociale biseri- 
cești în privința administrațiunei bisericeşti economice ? 

Elementele sociale bisericeşti în privința administraţiune: 
bisericeşti economice stau între sine în aceiaș legătură, în care 
stau și membrii trupului nostru; de aceea fiecare element so- 
cial mai mic își continuă prin reprezentanţii săi acţiunile sale 
bisericeşti, şcolare și fundaţionale în afacerile economice ale 
elementului social mai mare, şi adecă: parohiile singuratice îşi 
continuă acţiunile sale prin reprezentanții săi în afacerile pro- 
topresbiteratului lor; protopresbiteratele singuratice își continuă 

acțiunile lor prin reprezentanţi în afacerile eparhiei lor; mănă- 
stirile singuratice își continuă acţiunile lor prin trimişi în afa- 
cerile eparhiei lor; eparhiile singuratice își continuă acţiunile lor 

1 Vezi Ş-ii 174, 175, 182, 183, 131—136, 142, 147, 149, 159, Tăierea 
V. din partea I. despre modul constituirei clerului beneficiat.
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prin reprezentanţi în afacerile metropoliei lor, şi metropoliile în 

cele al€ patriarhatului lor, căci zice apostolul: «cu adevărat multe 

mădulări sunt, iară un trup, ..... să nu fie desbinare în trup, ci 

să se grijească mădulările între sine unul de altul». 

$. 372. In ce chip săvârșesc elementele sociale bisericești acțiunile 

lor economice ? 

Elementele sociale bisericeşti săvârşesc acţiunile lor bise- 

riceşti economice în chip sinodal, prin urmare factorii admini- 

straţiei bisericeşti economice sunt clerul și poporul credincios 

după pozițiunea ce ocupă în organismul bisericei, şi pe care 

instituţiunile bisericeşti o dau lor; s. e. poziţiunea, ce poporul 

unei parohii ocupă în parohia sa, dă poporului parohial dreptul 

de a-şi alege pe parohul, capelanul şi diaconul său cu celalalt 

personal inferior bisericesc, de a-şi alege pe epitropi, pe comi- 

tetul parohial şi pe învățătorul școalei sale parohiale, de a-și 

conduce și administră averea bisericească, filantropică şi şcolară, 

ce posede parohia respectivă, și de a-şi aşterne consistorului 

eparhial prin scaunul protopresbiteral raţiociniul artual spre cen- 

surare şi aprobare. Pe lângă aceste drepturi are poporul pa- 

rohial și îndatoriri, şi adecă a suportă toate acele greutăţi, dela 

care este condiţionată buna stare a parohiei. Mai departe po- 
zițiunea, ce un protopresbiterat ocupă în organismul bisericesc, 

dă elementului său social, adecă clerului și poporului credincios 

din protopresbiterat dreptul, de a concură prin reprezentanții 
săi la alegerea de protopresbiter, și la alegerea comitetului pro- 
topresbiteral spre conducerea și administrarea fondurilor bise- 

riceşti, şcolari şi fundaţionali, pe care protopresbiteratul ca atare 

le posede; și așa mai departe, precum se va vedeă mai jos. 

Ş. 373. Din câte părți constă administrațiunea biserico-econo- 

mică ? 

| Administraţiunea biserico-economică constă din atâtea părți, 
de câte îeluri sunt elementele sociale în organismul bisericesc, 
și fiindcă elementele sociali în organismul bisericesc sunt de 
șase feluri, adecă 1, parohiele; 2. mănăstirile; 3. protopresbite- 

1 1. Corint, XII. 20—25.
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ratele; 4. eparhiile; 5. metropoliile; și 6. patriarhatele: pentru. 
aceea și administrațiunea biserico-economică se reduce la şase 
părți, şi adecă 1. la cea parohială; 2 la cea mănăstirească; 3. la 
cea protopresbiterală; 4. la cea eparhială; 5. la cea metropoli- 
tană; şi 6 la cea patriarhală. 

. 

Tăierea II. 

Despre administraţiunea biserico-economică a unei parohii. 

$. 374. In ce chip se săvârșește administrațiunea economică a 
unei parohii? 

| Administraţiunea economică a unei parohii se săvârşeşte. 
în chip sinodal, adecă prin sinodul parohial, carele pentru. lu- 
cruri curente își aşează un comitet, şi o epitropie. 

A. Sinodul parohial. 

Ş$. 375. Ce este sinodul parohial? 

Sinodul parohial este adunarea creştinilor dintro parohie 
spre a conduce lucrurile comunei parohiale privitoare la econo- 
mia bisericei, a şcoalei și a fondurilor filantropice ale parohiei, 
apoi după împrejurări spre alegerea parohului, capelanului, dia- 
conului, învățătorului, membrilor comitetului şi epitropiei paro- 

"hiali, şi a celuialalt personal bisericesc și școlar. 
Membrii sinodului parohial sunt toţi acei parohieni, cari 

sunt de sine stătători, cu frica lui Dumnezeu, şi împlinesc po- 
runcile dumnezeieşti, şi bisericești, precum și îndatoririle lor 

„față cu lipsele bisericei și ale școalei parohiale. 

$. 376. Care sunt agendele sinodului parobial ? 

Agendele sinodului parohial sunt: 

1. alegerea parohului, capelanului și a diaconului ? prin 
votizarea secretă, şi nu prin aclamațiune ; 

2. alegerea membrilor comitetului parohial; : 

3. alegerea epitropilor parohiali; 

3 Can. 5 din Laodicea.
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4, censurarea și aprobarea, sau reieptarea proiectelor co- 

mitetutui parohial despre zidirea, repararea sau înzestrarea bi- 
sericei, şcoalei, a casei parohiale, sau a altor realități bisericeşti, 

şcolari şi fundaţionali; 

5, censurarea, aprobarea sau reieptarea mijloacelor proiec- 

tate din partea comitetului parohial pentru înființarea fondurilor 

spre scopuri bisericești, şcolari, sau filantropice ; 

6. censurarea, aprobarea sau reieptarea proiectului comi- 
tetului parohial pentru leafa parohului, capelanului, diaconului 

şi a învățătorului, şi a celuialalt personal bisericesc şi şcolar; 

7. alegerea deputaţilor la sinodul protopresbiteral; 

8. priveghierea, ca comitetul și epitropia să ducă chie- 
marea lor după statutele eparhiale; 

9. subșternerea decisiunilor sale consistorului, și respec- 
tive senatului școlar eparhial prin- scaunul protopresbiteral spre 

aprobare, mainainte de efectuarea lor; 

"10. subşternerea rațiociniului anual și a inventarului despre 
averea mișcătoare și nemișcătoare bisericească, şcolară, și îilan- 

tropică, prin scaunul protopresbiteral consistorului eparhial spre 

censurare; 

11. subşternerea protocolului sinodului parohial la sinadul 

protopresbiteral. 

Ş. 377. Cine este preşedinte al sinodului parohial și ce îndato- 

rire şi drept are? 

Preşedinte al sinodului parohial poate să fie parohul, sau 
şi alt membru distins și binemeritat din parohia respectivă, pe 

care sinodul parohial Și-l alege. Președintele este răspunzător 
pentru ordinea bunâ şi legală la sinodul parohial așa, încât ob- 

iectele, pe care prezidiul nu le-a pus la ordinea zilei, nu se pot luă 

sub pertractare. Se înțelege de sine, că membrilor sinodului pa- 
rohial le este iertat a face propuneri, care dacă se sprijinesc de 
una terţialitate a membrilor sinodali, atunci preşedintele este dator 
a aduce: asemenea propuneri la ordinea zilei spre pertractare. — 
Preşedintelui i se cuvine şi dreptul disolvării sinodului parohiat 
din cauza vreunei disordine escate, şi a referă protopresbiterului, 
dela care apoi :se face consistorului eparhial înştiinţare spre mai
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departe urmare. — Președintele are şi îndatoriri, şi adecă a con- 
chemă sinodul parohial cel puţin odată în an cu finea anului 
spre censurarea rațiociniului parohial, dar şi mai des, dacă aceasta 
vor cere interesele parohiei; preşedintele este dator a chiemă 
la sinodul parohial pe protopresbiterul respectiv la caz de ale- 
gerea de paroh, şi atunci a cede protopresbiterului prezidiut; 
carele înainte de alegere se va pune în conțelegere cu comi- 
tetul parohia! pentru indivizii candidânzi, cari trebue să fie clerici 

absoluţi și deprinși câțiva ani în dregătoria invăţătorească, şi 
provăzuţi cu atestatul consistorului despre examenul teologic 

depus cu spor bun. 

Ş. 378. Ce nu poate fi substratul sinodului parohial ? 

Substratul sinodului parohial nu poate să fie: articulii cre- - 
dinţei, misteriiie, tipicul, incusa în contra parohului, capelanului 

- diaconului şi a învățătorului, căci cele trei se ţin de sinodul 

ecumenic, iar celelalte ca substrate judecătorești se ţine de con- 

sistorul sau senatul şcolar eparhial. Aşijderea recursele și pro- 

testele în contra vre-unei decisiuni a sinodului parohial nu pot 

fi substratul acestuia, ci acele trebue să se facă întrun restimp 

legal de 14 zile, şi să se predeie scaunului protopresbiteral, 

de unde apoi se aştern după cuprinsul lor consistorului, sau 

senatului şcolar eparhial. 

B. Comitetul sinodului parohial. 

$. 379. Ce corporațiune este comitetul sinodului parohial ? 

- Comitetul sinodului parohial este acea corporaţiune, carea 

este activizată din partea sinodului parohial, să ducă și să con- 

ducă mai deaproape afacerile comunei parohiale în privința 

economică a bisericei, şcoalei și a fondurilor. - 

Membrii comitetului acestuia se aleg prin sinodul parohia! 

dintre parohienii respectivi întrun număr potrivit impopulaţiunei 

parohiale, s. e. într”o parohie până la 1000 de suilete poate con- 

stă comitetul din 8—10 membrii; în cea cu 2—3000 de suflete 

din 12—15, şi așa mai departe. | 

La fixarea numărului membrilor comitetului parohial este 

de a se observă, că numărul lor să nu treacă cifra cuviincioasă, și
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ca membrii să nu fie rudiţi între sine în graduri oprite de con- 
sancuinitate, sau afinitate trupească sau spirituală. 

Comitetul constituindu-se își alege pe preşedinte și se: 
cretar din sinul său; de secretar se poate alege şi alt individ, 

carele nu este membrul comitetului parohial, însă atunci secre- 

tarul se poate bucură numai de vot informativ, dar nu şi decisiv. 

Comitetul își ține ședințele după cerințele împrejurărilor, 
dar la toată întâmplarea odată pe an, ca să poată așterne sino- 

dului parohial raportul general despre averea mişcătoare şi ne- 

mişcătoare a bisericei, școalei și fondurilor parohiali, apoi raţio- 
ciniul anual despre venituri şi chieltuieli, precum şi proiectul 

despre venitul şi cheltuelile anului viitor. ” 

Preşedintele convoacă pe comitet; hotărîrea este validă, 
dacă la aceea au luat parte două terţialităţi a membrilor afară 

de președintele, și un epitrop, şi secretarul, . şi dacă aceea sa 
adus cu maioritatea voturilor. Când voturile sunt egale, atunci 
votul președintelui decide. i - 

Ş$. 380. Sfera activității comitetului sinodului parohial. i 

Sfera activităţii comitetului sinodului parohial cuprinde ur- 
mătoarele obiecte: 

1. a alege pe învăţători, și a-i aşterne senatului şcolar 

eparhial spre întărire; 

2. a inventă toată averea mişcătoare și nemişcătoare a bise- 
ricei, şcoalei, și a fondurilor, şi a o ţineă în evidenţă; inventarul 

a-l compune în trei exemplare, dintre care unul se va păstră la 
sinodul parohial, al doilea se va transpune consistorului, și al 
treilea îl va ţineă comitetul spre propria-i întrebuințare; 

3. a revedeă şi compară inventarul acesta cu lucrurile 

dintr'ânsul cu finea fiecărui an, şi cu acel prilej lucrurile nou 
cumpărate și acuirate ale petrece în inventar sub rubrica com- 
petentă, iar cele stricate şi învechite ale scoate din inventar şi 
ale pune afară de întrebuințare după tâlcul canonului 73 apo- 
stolesc în Pidalion, şi despre rezultat a referă consistorului; 

4. a îngriji neadormit pentru întregimea averei mişcătoare 
şi nemişcătoare a bisericei, școalei. şi-a fondurilor; 

5. a ţineă în stare bună edificiile bisericeşti, şcolari și 
fundaţionali;
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6. a înzestră biserica cu trebuincioasele icoane, vase, cărți, 
şi alte aparamente pentru serviciul dumnezeesc; 

7. a înzestră şcoala cu mobilele şi aparatele recerute; 
8. a excrie concurs pentru ocuparea postului de paroh, 

capelan, diacon şi învăţător în urma avutei conțelegeri cu pro- 
topresbiterul concernent, şi respective cu directorul şcolar di- 
strictual ; | | 

„9. a se consultă șia defige cu protopresbiterul, şi respec- 
tive cu directorul școlar districtual lista candidaţilor, cari au 
concurs pentru postul vacant; , 

10. a află mijloace trebuincioase pentru eventuala zidire, 
sau reparare a bisericii, şcoalei, a casei parohiale, şi a altor edi- 
ficiuri, cari sunt proprietăţi ale fondurilor parohiale, și a rela- 
ționă sinodului parohial prin un proiect despre ele; 

11. a tractă despre cheltuelile, ce se cer pe seama bisericei, 
şcoalei, a fondurilor, a realităților, precum sunt: dotația paro- 
hului, capelanului, diaconului, învățătorului, și a relaționă si- 
nodului parohial prelângă un proiect spre mai departe urmare ; 

-12. a pretfige instrucțiunea pentru epitropi, după care ace- 
știa au a exarândă realităţile bisericeşti, şcolari sau fundaţionali; 

13. a prefige modalitatea spre elocarea banilor disponibili 
ai bisericei, şcoalei şi fundaţiunilor; 

14. a censură cu finea anului rațiociniul epitropiei, şi a-l 
aşterne sinodului parohial; 

| 15. a alege pe cântăreţi şi clopotari, şi pe alţi mai mici 
servitori bisericești și școlari; cântăreții numai atunci pot func- 
ționă, dacă prin protopresbiterul districtual sau examinat din 
cântări şi tipic, şi s'au găsit din destul cualificaţi; 

16. a stărui pentru religiozitatea și moralitatea întregei im- 
populaţii parohiale, şi pentru desrădăcinarea oricăror obiceiuri 
stângace, şi a oricărei destrânări prin mijloace morale, şi pe- 
depse mai mici bisericeşti; 

17. a cere ajutorul protopresbiterului, şi la caz de necesi- 
tate urgentă al episcopului spre restaurarea religiozității și a mo- 
ralului, şi spre încetarea obiceiurilor stângace şi a desfrânării; 

18. a apără vaza și onoarea bisericii și a comunei întregi 
parohiale; !
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19. a face sinodului protopresbiteral, şi respective senatului 
“şcolar eparhial propuneri spre înaintarea binelui bisericesc, şco- 

lar și fundaţional, şi spre îndreptarea scăderilor în privința trebii 
bisericeşti, şcolari şi fundaţionali; 
"20. a duce toate afacerile sale prin un protocol anumita 

țineă actele în ordinea cuviincioasă, și a le păstră în arhivul 
bisericesc; - 

21. a sprijini pe copiii săraci. în frecuentarea şcoalei prin - 

provederea cu cărți şi îmbrăcăminte; 
22. a înființă biblioteca parohială spre înlesnirea cetirei 

cărţilor folositoare; - 
23. a îi cu priveghiere la moartea parohului, capelanului 

și diaconului, și a reclamă pe seama bisericii parohiale toată 
averea răposatului paroh, capelan şi diacon, dacă a- murit fără 

diată, şi fără de a aveă moștenitori legiuiţi.+ 

C. Epitropii parohiali. | 

$. 387. Ce sunt, și prin cine se aleg epitropii parohiali? 

Epitropii parohiali sunt acei bărbați din parohie, cărora 

sinodul parohial le încredinţează vistieria parohială, şcolară şi 

fundaţională, precum şi efectuirea concluzelor sinodului și Co- 
mitetului parohial. | - 

Epitropii se aleg prin sinodul parohial dintre cei mai me- 
ritaţi parohieni, şi încât este posibil, ştiutori de cetire și scriere, 

şi nu sunt rudiți laolaltă în gradurile oprite de sânge sau de 
cuscrie. 

Numărul epitropilor are a corăspunde împrejurărilor actuali 

ale parohiei; la toată întâmplarea se cere ca într'o parohie cât 
de mică să fie doi epitropi.. 

$. 382. Chemarea lor. 

Chemarea lor este: 
1. a primi dela comitetul sinodului parohial pe lângă in- 

ventar toată averea mișcătoare şi nemişcătoare a bisericii, 

școalei şi a fondurilor, şi a manipulă cu aceea după concluzul 
sinodului și al comitetului parohial; 

* Tâlcul canonului 40 apost. în pidalion.
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2. a păstră într'o ladă de fier cu trei chei averea mişcătoare 
a bisericii, şcoalei şi a fondurilor, precum sunt banii şi alte hârtii 
de preţ, şi obligaţiunile; din cele trei chei ale lăzii se va păstră 
câte una la câte un epitrop, iar unde sunt doi epitropi, acolo a 
treia cheie se va păstră la paroh; la deschiderea şi închiderea 
lăzii se cere prezența a tustrei indivizi, cari au cheile, și aceştia 
sunt răspunzători pentru starea lăzii; 

„3. a-duce un protocol despre venituri şi cheltueli ; 
4. a duce un jurnal despre starea vistieriei din ladă, Şi 

acesta a-l duce în două exemplare, dintre care unul se va 
păstră în. ladă, iar celalalt la epitropi; 

5. cu finea anului solar a depune comitetului parohial 
raţiociniu documentat despre veniturile și cheltuelile bisericeşti, 
şcolari şi fundaţionali; 

6. a nu întreprinde nici o cheltuială fără împuternicirea 
sinodului și a comitetului parohial; Aa 

„ 7. a priveghiă ca edificiurile bisericei, şcoalei, Şi ale altor 
realități să se conserve în stare bună, precum şi curtea bise- 
ricii, a şcoalei şi a casei parohiale, apoi și cimiterul să fie 
îngrădit şi grijit; . 

8. a stărui la parohieni prin sfătuiri şi indemnuri pentru 
înmulțirea averii bisericeşti, școlari și fundaţionali; 

9. din timp în timp a vizită şcoala, şi a încunoștință pe 
inspectorul şcolar despre neajunsurile observate spre delătu- 
rarea acelora, prin urmare epitropii mau drept a exercită nici 
o jurisdicțiune imediată asupra personalului școlar; | 

10, a plăti regulat lefele. prefipte pentru. personalul bise- 
Ticesc şi şcolar, precum şi stipendiile studenţilor şi altor per- 
soane sărace.s 

“Tăierea III. 

-— Despre administraţiunea mănăstirească economică. 

$. 383. In ce'chip se săvârşeşte administrațiunea mănăstirească 
economică ? 

Administraţiunea mănăstirească economică se săvârşeşte în 
chip sinodal, pentrucă averea, ce posede mănăstirea, nu este pro- 

5 Vezi și $$-ii 285, 303 şi 305.
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prietatea vreunei persoane fizice, ci aceea se numeşte «averea 

Domnului»* şi a săracilor.” 

A. Sinodul mănăstiresc. --- 

Ş. 384. Cine sunt membrii și președintele lui? 

Membrii sinodului mănăstiresc sunt ieromonahii respec- 

tivei mănăstiri cu vot decisiv, iar ierodiaconii sunt numai ca 

ascultători, şi cel mai cualificat dintre ei în ştiinţe se poate în- 

trebuință de secretar cu vot informativ. 

Preşedintele sinodului mănăstiresc este respectivul pre- 

posit igumen sau arhimandrit. - . 

Concluzele au de a se face după pluralitatea de voturi; 

când aceste sunt egale, atunci votul preşedintelui decide obiectul. 

Vot separat nu se poate refuză, dacă în trei zile sau predat în 

scris preşedintelui. Se poate cere şi prelungire pentru elabo- 

rarea votului separat, ceeace dacă se deneagă, atunci se poate 

apelă la episcop. 

Ş. 385. La ce obiecte se extind afacerile sinodului mănăstiresc? 

Afacerile sinodului mănăstiresc se extind la obiecte de 

religiozitate, de disciplină, de cultură şi de economie; acele 

sunt următoarele: | i 

1. designarea serviciului special pentru fiecare ieromonah, 

ierodiacon, monah şi al economuiui;5 . 

2. primirea noviţilor la mănăstire; 

3. examinarea noviţilor înainte de primirea lor în tagma 

călugărească; | | 

4. reprezentarea şi rugarea cătră episcop pentru primirea 

noviţilor în tagma călugărească;* . 

5. concluderea de a se hirotoni monahul de ierodiacon, şi 

a ierodiaconului de ieromonah, şi reprezentarea cătră episcop 

“spre acest sfârşit; . 

6. ţinerea în întregime şi în evidenţă a averei mișcătoare şi 

nemișcătoare a mănăstirei!, şi spre acest sfârșit compunerea in- 

ventarului despre toată averea, şi revederea acestui inventar 

6 Can. 40 apostol. — 7 Balsamon în tâlcul can. 57_apost. 

8 Vezi S-ul 304. — ? Vezi $-ul 286, — 10 Can. 24, IV.
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cel puţin odată pe an, şi înscrierea lucrurilor nouă, iar ştergerea 
celor învechite dintr'ânsul;:! ” 

7. consultarea şi prefigerea chieltuelelor anuali ordinari 
ale mănăstirei, şi rugarea cătră episcop pentru aprobarea lor; 

8. consultarea şi hotărîrea cheltuielelor extraordinari şi cere- 
rea încuviinţării lor dela episcop; | 

"9, censurarea raţiociniului economului, și așternerea aceluia 
la consistorul eparhial cu sau fără observări; | 

10. îngrijirea pentru cuviincioasa pregătire a noviţilor spre 

primirea tagmei monahale; 
“11. stăruința pentru starea bună a şcoalei mănăstirești; 
12. tractarea asupra purtărei excesive a vre-unui noviţ, şi 

publicarea pedepsei de eliminare din mănăstire şi altor mănă- 

stiri din eparhia respectivă; 

13. alegerea prepositului, carea are a se face în următorul 

chip; episcopul respectiv eparhial merge la mănăstire şi ţine 

sinod cu ieromonahii, cari prin pluralitate de voturi aleg fără 

restrângere, adecă fără candidaţie pe unul dintre confrații lor, 

sau din altă mănăstire, sau şi dintre dignitarii curţii episco- 

peşti, precum sunt protosingelii şi apoi îl prezentează episco- 

pului, carele după ce a aflat, că alesul de preposit este un 

membiu distins din tagma monahală, și posede cualificaţiunile 

religioase, morale şi ştiinţifice recerute dela un preposit, îl în- 

tăreşte şi apoi se duce la biserică, unde slujeşte sânta liturgie, 

și-l hiroteseşte după împrejurări de igumen sau de arhimandrit 

pe nou alesul preposit, şi la finea liturgiei îi predă cârja de 

preposit pe lângă învățătura prescrisă în hirotoneriu, la carea 

din paitea nouhirotesitului preposit se face o cuvântare de mul- 

țămită cătră episcop, şi de încredințare cătră sinodul mănăsti- 

resc despre aceea, că dânsul cu ajutorul lui Dumnezeu se va 

nevoi a corespunde chiemărei sale de preposit. '? 

  

1 Tâlcul can. 73 din pidalion. 

1: Mai multe vezi în S-iul 201.
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Tăierea IV. 

Despre administraţiunea protopresbiterală economică. 

Ş. 386. Ce înțelegem sub administrațiunea protopresbiterală 

economică? 

Sub administraţiunea protopresbiterală economică înţele- 

gem cercul activității elementelor sociali dintrun protopresbi- 

terat spre conducerea şi manipularea trebilor bisericeşti, precum 

sunt: alegerea protopresbiterului, manipularea cu averile şi fon- 

durile bisericeşti, școlari şi îilantropice, pe care un protopres- 

biterat ca atare le posede. | 

$. 387. In ce chip săvârşeşte administrațiunea protopresbiterală 

afacerile sale economice. 

Administraţiunea protopresbiterală săvârşeşte afacerile sale 

economice 1. prin sinodul protopresbiteral, și 2. prin comitetul 

sinodului protopresbiteral. 

A. Sinodul protopresbiteral. 

Ş. 388. Ce este sinodul administrativ protopresbiteral, şi cum 

se aleg membrii lui? - 

Sinodul administrativ protopresbiteral este adunarea repre- 

zentanţei preoțimei şi a comunelor parohiale din protopresbiterat. 

Membrii acestui sinod, şi adecă cei eclesiastici se aleg prin 

preoțimea, iar cei laici prin deputaţii comunelor parohiali, spre 

care sfârşit comunele parohiali, până la 1000 de suflete trimit 

un deputat, cele până la 3500 de suflete doi deputaţi, iar cele 

şi mai numeroase trimit trei deputaţi, cari în sinoadele lor pa- 

rohiali se aleg prin pluralitatea voturilor. 

Numărul membrilor sinodului protopresbiteral are a se pre- 

fige după numărul sufletelor din protopresbiterat aşa, ca în proto- 

presbiteratul până la 20,000 de suilete numărul preoților să con- 

steie din opt, iar al laicilor din 24; iar unde numărul sufletelor 

este mai mic, acolo ajung 6 preoți şi 18 laici. Aceşti membrii ai si- 

nodului protopresbiteral se aleg pe şase ani, însă se pot şi realege."* 

:3 Sinoadele protopresbiterali economice astfel sunt organizate în 

arhidieceza noastră din Transilvania, !
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"$. 389. Cine este preşedintele lui, şi acesta ce drepturi și înda- 
foriri are? 

Preşedintele sinodului protopresbiteral este, precum se în- 
țelege de sine, protopresbiterul districtual, și respective locţiitorul 
lui. Preşedintelui i-se cuvine dreptul de a convocă sinodul pro- 
topresbiteral odată în tot anul, dar cerând trebuinţa şi mai ade- 
seori. El prefige rândul obiectelor pertractânde; de aceea orice 
moţiune, ce sar intenţionă din partea unuia sau altuia dintre 
membrii sinodului protopresbiteral, are a se face în scris, şi a se 

predă președintelui, care apoi după bună chibzuiala sa o va pune | 
la ordinea zilei; când preşedintele ar denegă pertractarea unei ase- 
mene moţiuni, cei nemulţumiţi pot recurge la consistorul eparhial. 

Preşedintele se îndatoreşte cu prilejul excrierei ţinerei si- 
nodului protopresbiteral, ca să publice și obiectele, ce se vor 
tractă în sinod; ca sinodul să-şi aleagă din sânul său un secretar, 
carele, dacă este ales dintre membrii sinodului protopresbiteral, 
va aveă vot decisiv, din contră, numai vot informativ; ca în acest 
sinod să se tracteze numai obiectele mai jos însemnate; ca dânsul 
să priveghieze pentru ordinea bună, carea de sar vătămă prin 

orişice întâmplare, şi la admoniţiunea lui nu s'ar restitui, atunci 
el'se îndatoreşte a încheiă protocolul şedinţei şi a disolvă sinodul 

şi despre aceea a relaţionă consistorului eparhial, cerând învia- 

țiune pentru mai departe urmare. Preşedintele nu poate împe- 

decă pe membrii dela darea votului separat, şi dela petrecerea 

acestuia în protocol, dacă acela s'a făcut în scris, şi s'a predat 

preşedintelui în 24 de oare. La votizare preşedintele este dator 

a adună voturile, și hotărîrea a o enunciă după pluralitate, iar 

când voturile ar fi egale, atunci votul lui decide treaba; însă 

să fie cu pază, ca la aducerea vre-unei hotăriri să fie de faţă 

două terţialităţi din membrii, căci hotărîrea numai aşa va fi validă. 

În fine se îndatoreşte preşedintele, câ asupra obiectelor pertrac- 

tate să se ducă un protocol, şi concluzele sinodului să nu se 

efectueze, până când protocolul nu se aşterne consistorului 

eparhial, şi de acolo nu se retrimite dânsului spre mai departe 

urmare. - 

$. 390. Care sunt afacerile sinodului protopresbiteral? 

Afacerile sinodului protopresbiteral sunt: 

1. obiectele economico-bisericeşti, școlari și fundaţionali 

privitoare la protopresbiterat; Ş
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2, alegerea protopresbiterului şi prezentarea actului de ale- 

gere la consistorul eparhial; i 

3, reviziunea protocoalelor sinoadelor parohiale, și aşter- 

nerea lor la consistorul eparhial cu, sau fără observaţiune; 

4. stăruința pentru susţinerea ordinei bune şi canonice în 

comunele parohiale din protopresbiterat în privința trebilor bi- 

sericeşti, școlari şi fundaţionali ; 

5. consultarea asupra piedecilor, ce se arată în deplinirea 

și efectuarea ordinaţiunilor arhierești şi consistoriali, precum și 

a concluzelor sinodului eparhial şi asupra delăturării acelor 

piedeci; 

6. înaintarea trebii şcolare, şi a oricăror institute de cul- 

tură din protopresbiterat, și eparhiă, precum sunt: gimnaziile, 

şcoalele reale, capitale şi parohiale, apoi şi institutul teologic 

şi pedagogic; - 

7. stăruința pentru susținerea vazei și a autonomiei bise- 

riceşti în protopopiat. 

Prin urmare toate acele substrate, despre. care am zis în 

S-ul 378, că nu pot cădeă între agendele sinodului parohial, 

nu se pot tractă nici în sinodul protopresbiteral.14 

Ş. 391. Despre sinodul protopresbiterai convocând pentru ale- 
gerea protopresbiterului. 

Sinodul protopresbiteral convocând pentru alegerea proto- 

presbiterului are să consteie dintrun număr îndoit al membrilor, 

cari pe lângă cei ordinari se aleg după modalitatea din S-ul 388. 

Președintele acestui sinod este comisarul denumit și acti- 

vizat spre acest sfârşit din partea consistorului eparhial, carele 

face dispoziţiunile necesarii pentru alegerea membrilor și pentru 

sorocul ţinerii sinodului înmulțit spre scopul alegerii proto- 

presbiterului. | | 
Ajungând ziua pretiptă pentru alegere, şi adunându-se mer- 

brii, se duc cu toții în biserică, unde comisarul consistorial ține 

14 Celece s'au zis în $. 380 punct 23 despre caducitatea unui paroh 

răposat fără diată şi fără rudenii, acelea se înțeleg şi pentru un protopres-. 

biter, și averea lui toată are a o moșteni aceea biserică parohială, unde 

răposatul a funcţioniat ca paroh.
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sânta liturgie cu chiemarea sântului Duh, şi apoi se duc în sala 
destinată pentru alegere, şi comisarul. consistorial deschide şe- 
dința cu o cuvântare amăsurată scopului; după aceasta se face - 
conscrierea membrilor şi cenzurarea plenipotenţelor lor şi aşa 
se pășeşte la actul alegerii, provocând preşedintele pe rând pe 
alegători la votizare. Aclamaţinne nu se primește, ci votizarea 
trebuie să se facă secretă cu exchiderea auzitorilor, 15 După vo- 
tizare, ce este nerestrânsă, și adunarea voturilor, preşedintele 
numără și deschide voturile, şi cu voce înaltă ceteşte numele celor 
aleși, iar secretarul le înseamnă şi le petrece în protocol, şi aşa 
actul alegerii se aşterne consistorului spre denumirea unuia dintre 
cei propuși, și apoi urmează hirotesia şi înzestrarea cu singelie 
a noualesului şi denumitului protopresbiter din partea episco- 
pului eparhial și întroducerea lui în oficiul protopresbiteral. 

B. Comitetul sinodului protopresbiteral. 

$. 392. Ce este comitetul sinodului protopresbiteral ? 

Comitetul sinodului protopresbiteral este aceea corpora- 

țiune aleasă din membrii sinodului protopresbiteral, carea efec- 

tuează hotărîrile acestuia, şi este chiemală, a duce şi a conduce 
mai deaproape afacerile obşteşti bisericeşti, şcolari şi fundaţio- 

nali ale întregului protopresbiterat în privinţa economico-biseri- - 
cească, şcolară şi fundațională. Membrii lui se aleg sau pe vieaţă 
sau pe un timp de câţiva ani, şi se pot iarăş alege. Comitetul 

acesta în protopresbiterate până la 20,000 de suilete poate constă 
din doi parohi şi patru mireni, iat în cele peste 20,000, de su- 

flete din patru parohi şi opt mireni, cari se aleg prin sinodul 

protopresbiteral. Preşedintele -acestui. comitet este protopresbi- 

terul concernent, iar pe timpul văduviei scaunului protopresbiteral 

este locţiitorui lui. Comitetul însuși îşi alege personalul său ma- 
„nipulant, și poate să aducă hotărirea validă numai atunci, dacă 

la pertractări au luat parte cel puţin patru şi respective opt 

membri; când voturile sunt egali, atunci votul preşedintelui 
decide. 'Acest comitet are a ţineă în fiecare, pătrar de an o şe- 

dinţă, iar în caz de urginţă şi mai adeseori. 

15 „5. din Laodicea, - Can 2
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$. 393, Cari sunt agendele lui? 

Agendele acestui comitet sunt aceleaşi, cari sunt şi ale co- 

mitetului sinodului parohial, cu acea unică deschilinire, precum 

se înțelege de sine, că pe când agendele comitetului parohial 
se extind riumai la o parohie, pe atunci agendele comitetului 

sinodului protopresbiteral se refer la întregul protopresbiterat, va 

să zică la toate parohiile singuratice dintrun protopresbiterat.i“ 

Tăierea, V. 

Despre administraţiunea eparhială economică. 

$. 394. Ce înțelegem sub administrațiunea eparhială economică ? 

Sub administraţiunea eparhială economică înţelegem cercul 
activităţii elementelor sociali din o eparhie spre conducerea, re- - 

gularea şi manipularea trebilor administrative şi economice bi- 
sericeşti, precum sunt alegerea episcopului, manipularea şi dis- 
punerea cu averea eparhială, şcolară și filantropică, ce eparhia 
ca atare o posede. 

$. 395. În ce chip se săvârșesc afacerile administrative economice 

ale unei eparhii; ? 

Afacerile administrative - economice ale unei eparhii se să- 

vârşesc în chip sinodal, şi cu deosebire prin sinodul eparhial, 

prin epitropia eparhială, şi prin senatul școlar eparhial. 

A. Sinodul eparhial. 

Ş. 396. Ce este sinodul eparhial? şi cum se compune și se ține? 

Sinodul eparhial este adunarea reprezentanţilor clerului şi 
poporului credincios dintr'o eparhie. Reprezentanţii aceştia se 
aleg prin sinoadele protopresbiterale pe şase ani, prin urmare 

iau parte la toate acele sinoade, care în acest restimp de șase 

ani se ţin în eparhiă, sau şi în metropoliă; în locul celor ră- 
posaţi se aleg alții. o 

Sinodul eparhial constă din şasezeci de membrii, dintre cari 
o terţialitate va îi din cler, şi două terţialități din laici. Consi- 

18 Vezi S-ul 380, -
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storul eparhial împărţește eparhia în 40 de cercuri de alegere 
a celor 40 din laici, iar pentru alegerea celor douăzeci membri 
din cler în 20 cercuri de alegere. 

Preşedintele sinodului eparhial este: episcopul concernent 
şi este răspunzător pentru susținerea ordinei bune; iar la sinodul - 
eparhial convocat spre alegerea episcopului președinte este sau 
metropolitul, sau mandatarul lui, carele poate să fie episcop sau 
alt dignitar bisericesc; carele apoi actul alegerii îl aşterne me- . 
tropolitului spre mai departe urmare. 

Preşedintele. convoacă sinodul eparhial publicând şi obiec- 
tele pertractânde acolo, iar pe secretari îi alege însuși sinodul. 
din mijlocul său. | 

Membrii sinodului eparhial au voie să facă propuneri şi 
moţiuni între marginile activității sinodului eparhial, insă în scris 
şi sprijinite de alți 12 membrii ai sinodului, și atunci preşedin- .. - 
tele se îndatoreşte a-le pune la ordinea zilei. 

Concluzele se fac după pluralitatea voturilor; la caz de - 
voturi egale, decide votul președintelui. 

In ajunul deschiderii sinodului eparhial are a se ţinea pri- 
veghiere după tipicul Rusalilor, iar în însăşi ziua deschiderii 
sinodului sânta liturgie după acelaș tipic de Rusalii. 

Sinodul eparhial are a se ţineă de regulă în tot anul!” în 
timpul dela Paști până la ultima Octomvrie, se poate însă și 
mai rar şi mai des ţineă, precum vor cere interesele eparhiei. 

- Şedinţele sinodului eparhial nu pot fi publice. 1 

Ș. 397. Cari obiecte se fin de sinodul eparhial? 

Următoarele obiecte se ţin de sinodul eparhial: 

1. îngrijirea pentru susținerea în întregime a eparhiei, şi 

pentru susținerea libertăţii religionare, şi a autonomiei bisericești; 

2. alegerea episcopului în răstimp de trei luni după ur- 

mata văduvie; 19 - 

3. "conducerea şi controlarea averii mișcătoare și nemişcă- 

toare a realităților şi a fondurilor,. cari fac proprietatea eparhiei. - 

4. aducerea hotărtrei în privința prosperării tuturor fondu- 

rilor eparhiali, pentru cari sunt destinate ; 

5. alegerea membrilor senatului şcolar, şi a epitropiei 

eparhiale ; 

ar Can. 8. VI. — şi Can. 6. VII. — 18 Can. 5, Laod. — '* Can. 26, IV, 

-



374 

6. consultarea asupra măsurilor trebuincioase pentru. melio- 
rarea subsistinţei clerului beneficiat și a învăţătorilor, şi a altor 
servitori bisericeşti, apoi pentru prosperarea' culturei clerului și 

- poporului eparhial prin şcoale parohiali, capitali, reali, gimnaziali, 

teologice şi pedagogice şi aducerea la hotărire a măsurilor şi 
mijloacelor, ce se vor află înaintătoare de aceste scopuri; 

7. îngrijirea pentru aflarea mijloacelor spre delăturarea 
impedimentelor stricăcioase pentru înaintarea culturii clerului 
Și a poporului eparhial; 

8. aflarea mijloacelor spre ajutorarea parohiilor sărace la 
zidirea sau repararea edificiului bisericesc, parohial şi şcolar sau 
la alte nenorociri provocate prin foc, sau nerodirea pământului; 

9. îngrijirea de stipendii pentru cultivarea şi pregătirea 
indivizilor necesari spre serviţuri bisericeşti şi şcolari; 

10. excrierea colectei spre scopuri bisericeşti, școlari şi 
Îuridaționali şi filantropice ; 

11. defigerea salarielor din fondurile eparhiale; şi 
| 12. onorarea cu bani a vre-unui op ştientific privitor la 
oricare ram de ştiinţă bisericească Şi şcolară; 

13. a se feri pe timpul văduviei seaunului episcopesc dela 
orice afacere, în urma căreia Sar da vre-unuia dintre parohi, 
protopresbiteri, igumeni, protosinceli sau ŞI arhimandriţi îm- 
puternicire spre săvârșirea vre-unei funcțiuni ieratice dintre 
acelea, cari exchisiv se țin de episcopul eparhial, sau de sinodul 
arhieresc dela metropolie, precum tipicul, ordinea rugăciunilor 
dela slujbele dumnezeieşti, şi cele cuprinse dela 1-a până la a 
6-a poruncă bisericească; (can. 39 apost. şi tâlcul lui în pidal). 

14. a nu pofti dela metropolitul: săvârşirea nici unei afaceri 
arhierești pe timpul văduviei eparhiei, căci la aceasta metropo- 
litul n'are drept, şi căci metropolitul dimpreună cu clerul. epar- 
hial se îndatorește a ţineă toate în aceea stare, în care au rămas la 
moartea episcopului, și aşa ale predă noului episcop. (Can. 35. VI). 

B. Epitropia eparhială. . 

$. 398. Ce corporaţiune este epitrovia eparhială ? 

Epitropia eparhială este aceea corporaţiune, carea constă 
din câţiva îucredinţați din clerul şi poporul eparhial, şi se aleg prin



375 

„Sinodul eparhial, spre a manipulă cu averea mișcătoare și ne- 
mişcătoare a eparhiei după hotăririle sinodului eparhial, şi spre . 
a aveă grije de odoare, bibliotecă și fundul instruct, precum 
şi de fundaţiunile eparhiei. 

Epitropia eparhială constă din trei epitropi ordinari, şi tot - 
atâţi suplenţi, din un cassar și un controlor. Epitropii suplenţi au 
să deplinească locul epitropilor ordinari, când aceștia sunt împede- 
caţi în funcţiune din orişice cauză binecuvântată. Dintre cei trei. 
epitropi ordinari şi suplenţi vor fi câte doi 'din partea lumenilor, 
iar câte unul din partea clerului, cari nu pot fi rudiți până la 
gradurile oprite de consanguinitate, și de cuscrie. Ei precum şi 
casierul trebue să locuiască în locul reşedinţei episcopeşti, sau 
cel puţin întrun oraş sau sat aproape de aceasta. Epitropiei i-se 

predă, prelângă un inventar compus din două exemplare, toată 

averea mişcătoare şi nemişcătoare a eparhiei, precum şi odoarele 

şi preţioasele bisericești, biblioteca şi tot fundul instruct al episco- 

piei; ea se îndatoreşte a ţineă banii și alte hârtii de preţ, precum 

şi documentele realităţilor şi ale fondurilor într'o cassă de fier cu 

trei chei, dintre care una, se va păstră la unul dintre epitropi, alta 

la cassier şi a treia la controlor; la deschiderea și închiderea cassei 

se cere prezenţa acestor trei bărbaţi de încredere, pentrucă ei 

sunt solidar răspunzători pentru cassă. Preşedintele epitropiei 

“este episcopul eparhial; iar pe timpul văduviei scaunului episco- 

pesc, preşedintelui consistorial îi compete prezidiul la epitropia 

eparhială. Ea are sigilul propriu cu emblema eparhială purtând 

inscripțiunea: «Epitropia eparhiei N. de religia greco-răsăriteană». 

Ca vreo acțiune a epitropiei eparhiale să aibă validitate, se 

cere, ca “afară de preşedintele ordinar, sau interimal să iee parte 

la aceea cel puţin doi epitrepi, cassierul și controlorul. 

Ş. 399. Care este chemarea epitropiei eparhiale? 

Chemarea epitropiei eparhiale este: 

1. a priveghiă pentru întregimea acelei averi, carea i sa 

predat, şi a manipulă cu dânsa amăsurat dispozițiunilor sino- 
> 

- 

dului eparhial; , , AA , 
2. a stărui pentru înmulţirea acelei averi, și în privința 

mijloacelor spre ajungerea acestui scop a face propuneri sino- - 

dului eparhial; i
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3. a stărui pentru încassarea regulată a intereselor și a 
altor venituri, și banii de prisos numai decât a-i elocă spre fruc- 
tificare amăsurat deciziunilor generale aduse în privința aceasta 
prin sinodul eparhial; 

4. a ţineă în evidenţă starea averii întregi eparhiale; 

5. aţineă şedinţe după împrejurări, dar la toată întâmplarea 
de douăori întrun an, şi adecă cu finea lunilor lui lunie și De- 
cemvrie, cu care prilej are de a. scontră tuată vistieria, hârtiile 
de preţ, şi obligaţiunile şi a le conferă cu jurnalul cassei, Şi 
cu inventarul, şi apoi despre toate a referă sinodului celui mai 
de aproape eparhial; 

6. a stărui, ca realităţile să fie în bună stare, de aceea a 
nu amână reparaţiile necesare; 

7. la răposarea episcopului se îndatoreşte epitropia, dimpre- 
ună cu membrii spre acest sfârşit designaţi din partea consistorului, 
a sigilă numai decât dolatele și odăile episcopeşti, a întocmi cele 
de lipsă pentru îngropăciunea cuviincioasă în conțelegere cu. con- 
sistorul eparhial, sau potrivit diatei răposatului episcop;!? ziua 
următoare după îngropăciune a inventă averea, lucrurile, şi 
cărțile răposatului, şi a deosebi cele ale fundului instruct eparhial 
de cele proprii ale răposatului, și cu aceste a urmă după diată, 
încât aceasta se va află de pravilnică, și a vinde cele de vândut 
prin licitațiune publică; apoi banii întraţi pentru lucrurile vân- 
dute a-i întruni cu banii rămași dela răposatul, și aşa din suma 
aceasta comassată cel puţin jumătate a servi spre reboniticarea 
celor deteriorate din odoarele și preţioasele bisericeşti și a fundului 
instruct pe timpul vieţii răposatului, şi în fine spre plătirea lega- 
telor; biblioteca răposatului episcop are a se privi de o pro- 
prietate inalienabilă a episcopiei, de aceea are a se întruni cu 
biblioteca eparhială, şi nu se poate vinde; 

8. la venirea noului episcop? a predă acestuia prelângă 
inventar, şi cu întrevenirea consistorului eparhial, odoarele, şi 
preţioasele bisericeşti Şi tot fundul instruct; acest inventar are 
a se compune în trei exemplare, dintre care unul se predă noului 
episcop, al doilea consistorului, iar al treilea rămâne la epitropie; 

  

% Can. 80 Cart. şi can. 40 apostol, — 22 Vezi S-ul 159,
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| 9. a aveă deplină cunoştinţă a tuturor lucrurilor fundului 
instruct, pe care episcopul le-a predat economului său, şi odată 
în an a-le revedeă, și pentru meliorarea celor deteriorate a pro- 
vocă pe economul, şi a înștiință despre aceasta și pe episcopul.?! 

C. Senatul şcolar eparhial. E 

$. 400. Ce este senatul şcolar eparhial, și cum se compune ? 

Senatul şcolar eparhial este acea autoritate, care conduce 
treaba şcoalelor confesionale într'o eparhie, şi constă din un pre- 
ședinte şi șase membrii ordinari, şi tot atâţi suplenţi, cari într”'o 

terțialitate sunt din cler, şi în două terțţialităţi din laici. Preşe- 

dintele nu se alege, în cazuri de absenţa lui însuşi senatul şco- 

lar işi alege din gremiul său pe preşedintele interimal. lar membrii | 

se aleg prin sinodul eparhial, şi nu pot fi rudiţi în gradurile 

oprite de consanguinitate sau de cuscrie. Sinodul eparhial va 

aşeză prelângă acest senat şcolar un secretar și un personal 

necesar manipulant, şi le va defige și onorarul lor. Senatul 

acesta are să ducă afacerile sale colegial, şi le decide pe acelea 

după pluralitatea voturilor, iar când voturile sunt egale, atunci 

votul' preşedintelui decide; spre aducerea unei hotăriri valide se 

cere, ca afară de președintele şi secretarul să iee parte cel puţin 

patru -membri suplenţi. Senatul școlar eparhial trebue să se 

provadă cu un sigil propriu, carele să poarte emblema eparhiei 

şi să fie provăzut cu inscripțiunea sa. 
S 

Ș. 40]. Ce este problema lui? 

Problema lui este: 5 | 

“1. a lucră neobosit pentru îmbunătăţirea şcoalelor confe- 

sionale din eparhie preste tot; 

2. a face sinodului eparhial propuneri în privinţa obiec- 

tivă şi didactică a trebii şcolare ; | 

| 3. a îngriji pentru cele mai bune cărţi școlare, şi pe acele 

a le aşterne sinoduilui eparhial spre aprobare; 

4. a priveghiă asupra împlinirii datorințelor şi a purtării 

morale a profesorilor şi învăţătorilor ; - 

    

2 Vezi Ş-ul 160.
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5. a face propunere sinodului eparhial spre remunerarea 
acelor bărbaţi literați şi meritaţi pe terenul şcolar, cari sau 
distins prin edarea vre-unui op în oricare sferă școlară; 

6. a susţineă principiul şcoalelor confesionale în senzul 
legilor patriei; , . ” 

7. a dispune cele de lipsă, ca tinerimea școlară confesio- 
nală care frecventează şcoalele de alte confesiuni, să învețe 
doctrina religiei noastre, şi ca să cerceteze biserica noastră și 
să se cuminece în posturile prescrise prin urmare ; 

8. a pune catiheţi pe seama tinerilor noștri, ori în ce şcoli 
de alte confesiuni ar umblă ei, şi piedecile, ce sar ivi în pri- 
vința aceasta, a le delătură în înțelesul legilor patriei; 

9. a prefige timpul pentru examinarea acelor indivizi, cari 
aspiră a ocupă vreun post profesoral sau învățătoresc în ori- 
care institut eparhial confesional; 

10. a denumi spre acest scop o comisiune examinătoare 
din sinul său; . 

„11. a stărui, ca numai acei candidaţi să se aleagă de pro- 
fesori la gimnaziele noastre confesionale, cari sunt binepregă- - 
tiți, şi au depus examen înaintea comisiunii ad hoc cu succes 
bun din studiile filologice, matematice-naturale Și istorice, precum 
şi din cunoștința limbilor clasice şi patriotice, și din literatura 
limbei noastre române ; : 

12. ca de profesori în institutul clerical Şi pedagogic să 
se așeze astiel de indivizi, cari înaintea comisiunei ad hoc au 
depus cu succes bun examen din ştiinţele teologice, pedago. 
gice, din dreptul canonic, din istoria bisericească, din tipic şi 

„ cântări bisericeşti; E 
13. ca de învăţători la școalele reale, capitale şi populare 

să se aplice numai clerici şi pedagogi, cari cursul pedagogic 
sau clerical l-au absolvit, şi au depus cu calcul bun examenul 
înaintea comisiunii ad hoc; | 

14. a clasifică strâns pe cei examinaţi, și a le da calculul, 
după cum l-au meritat: distins — bun — suficient — neînde- 
stulitor; i 

15. celui examinat, carele capătă calcul cu <neîndestulitor> 
a-i da voie, dacă va recurge, la repețirea examenului, şi dacă va
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raportă și atunci calcul de «neîndestulitor», a nu-l mai lăsă şi 
la al treilea examen; 

16. a stărui cu toate putincioasele mijloace, morali, ca co- 

munele eparhiale, care exercitează dreptul de alegere a profe- 
sorilor şi învăţătorilor, precum și indivizii, cari aspiră la posturi 
de profesori şi învățători, să păzească strâns cele expuse în 
punctele 9—15 din acest $, şi a desluşi comunelor parohiali la 
cazuri ocurente, ca ele spre binele lor să asculte de ordinaţiunile 
sinodului eparnial şi de măsurile autorităţii supreme şcolare; 

17. a examină actul oricărei alegeri de profesor şi învățător 
în senzul S-ului 380, și numai atunci să aproabe alegerea, - 
dacă aceea s'a săvârşit pe calea legală, şi dacă alesul sa reținut 

dela orişice intrigă şi corupfiuni, şi dacă el nu sa deobligat a 
primi postul cestionat cu plată mai mică de cum au fost aceea 
mainainte prefiptă; la caz contrar va nimici actul alegerii, şi va 
demândă altă alegere cu exchiderea individului turburător, pe 
care îl va şi opri pe un timp de a puteă concurge la vre-un 

post învățătoresc, până nu se va îndreptă; o 

18. a încassă dela cei întăriţi spre imbrăcarea unui post 
de profesor teologic, pedagogic şi gimnazial câte 20 îl., iardela 
cei spre îmbrăcarea unui post învățătoresc în vre-o şcoală reală, 

capitală sau populară câte 10 îl.; din aceste taxe va formă se- 

natul şcolar o cassă, și va asignă comisarilor şcolari diurne, iar 

din prisos se va nevoi a înființă un fond școlar, asupra cărui 

apoi sinodul eparhial va dispune mai departe; 

19. a trimite un comisar din sânul său spre cercetarea 

şcoalelor, şi a-l provedeă cu diurne; comisarul acesta se înda- 

toreşte a fi cu cea mai mare atenţiune atât la metoda şi didac- 

tica, ce o observează învățătorii în propuneri și în menţinerea 

organizaţiei, carea este prescrisă pentru şcoli, în susținerea dis- 

ciplinei şcolari şi în sporul elevilor, cât şi a se convinge dela 

eforia parohială locală despre starea materială a fondului, ce 

şcoala posede, şi a vizită zidirile și realităţile şcoalelor, şi a 

deobligă pe eforia parohială de a delătură scăderile ocurente. 

Comisarul se îndatoreşte a duce un ziar, în. care să petreacă 

toate lucrările şi observaţiunile sale, ca apoi de acolo să poată 

face un raport fidel, care are a-l aşterne senatului şcolar spre 

mai departe urmare; 
x
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20, a stărui la sinoadele parohiali şi protopr esbiterali, ca 

comunele parohiali să zidească şcoli şi locuinţe pentru învăţători, 
şi să facă lefi cuviincioase pentru învăţători, şi să aibă lângă 
şcoli și grădini de pomi, ca elevii să se deprindă și cu învă- 

țarea pomăritului şi a manipulării cu .vermii de mătase; - 

21. a funcţionă strâns după instrucțiunile și măsurile sino- 

dului eparhial, pentru aceea a raportă acestuia despre întreaga 
stare .a școalelor și a învăţământului, şi a face propuneri pentru . 
ameliorarea trebii şcolare, potrivit cerinții timpului, şi lipsei de 
cultură a, populaţiunei eparhiale; 

22. a rândui în. tot anul pe timpul teriilor conferinţe în- 
vățătoreşti după protopresbiterate; şi a îndatoră pe directorii 

districtuali, ca să întrevină la acele conterenţe, și să-i raporteze 
lui despre rezultat; 

23. a rândui, ca directorii districtuali să compună pe tot 
anul tabela statistică despre- şcoli, şi aceea să o aștearnă sena- 
tului şcolar; 

24. a face sinodului eparhial rapoartele, şi deslușirile despre 
treaba școlară, pe care acela le va cere dela dânsul. În fine 

25. a aveă îngrijire pentru biblioteca eparhială, și pentru 
înființarea bibliotecilor manuali prelângă școalele parohiale, cen- 
trale reale şi gimnaziale. - 

Tăierea VI. | 

Despre administraţiunea metropolitană economică. 

5. 402. Cunoştinţe preliminari. i 

La acest tractat trebuie să permitem şi să întonăm aceea 
deosebire, carea este între însăşi metiopolia şi eparhia aceea, al 
cărei. arhiereu este metropolitul, căci eparhia metropolitului, carea 

se chiamă arhidieceză, are a se consideră ca şi oricare altă epar- 
hie, și are a se guvernă în administraţiunea sa economică întoc- 
mai ca și celelalte eparhii sufragane, care toate luându-se la 
olaltă îac metropolia; de aceea fiindcă am tractat în tăierea 
precedentă despre administraţiunea economică a unei eparhii, şi



381 

toate cele expuse acolo se înțeleg și pentru eparhia; în care me- 
tropolitul este episcop: pentru aceea von expune aci cele ce se 
țin de administraţiunea economică a unei metropolii, ca a unei - 
provinţe bisericeşti. 

$.403. Ce infelegem sub administrațiunea metropolitană economică ? 

- Sub administraţiunea metropolitană economică înțelegem 1. 
cercul activităţii reprezentanților tuturor elementelor sociale din 
metropolie spre conducerea, regularea şi manipularea trebilor 
administrative bisericeşti, școlare și fundaţionaie, pe care me-.. 
tropolia ca atare le posede; II. înţelegem cercul activității me- 
tropolitului şi a episcopilor suiragani dintro metropolie, spre 
conducerea, regularea și deciderea trebilor administrative, dog- 
matice şi spirituala din metropolie. _ 

$. 404. In ce chip se săvârșesc afacerile administrative economice 
- i întro metropolie ? 

Afacerile administrative economice într'o metropolie se să- 
vârşesc în chip sinodal, şi anume afacerile administrative biseri- 
ceşti economice se tractează întrun sinod metropolitan admini- 
strativ bisericesc, iar afacerile administrative dogmatice şi spirituale 
se tractează întrun sinod metropolitan administrativ dogmatic; - 
toate acestea se vor desluși mai prelarg în următoarele, și adecă: 

A. Sinodul metropolitan administrativ bisericesc. 

| Ș. 405. Ce este acest sinod ? 

Acest sinod este adunarea reprezentanților tuturor elemeu- 
telor sociale din metropolie spre conducerea, regularea și ma- 
nipularea trebilor administrative bisericeşti, şcolare şi fundaţionale. 

Ş. 406. Cum se compune? 

Acest sinod se compune din episcopii sufragani, şi din re- 

prezentanții clerului şi ai poporului din toate eparhiile sufragane. 

Numărul reprezentanţilor pentru acest sinod se prefige după nu: 

mărul sufletelor din întreaga metropolie prin un statut, precum şi 

repartiţia numărului reprezentanţilor din fiecare eparhie sufragană, | 

şi se efectuiază prin cercuri de alegere în eparhii. Preşedintele
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este metropolitul, cărui i încumbe a convocă acest sinod din timp 
în timp, amăsurat regulamentului stabilit; acest sinod aduce hotă- 
riri după pluralitatea de voturi, iar când acele sunt egale, atunci 

votul prezidiului dirimă obiectul. Când acest sinod sar ţineă 
mai îndelungat timp, atunci ca eparhiile să nu rămână mult 
timp fără episcopi, afară de trei, ceilalți episcopi se lasă să se 
întoarcă la eparhiile lor. — Can. 138 cartagen. | 

Ş. 407. Care sunt agendele lui? 

” Agendele lui sunt: 

_1. alegerea metropolitului; spre acest sfârşit episcopul cel 
mai bătrân, în conţelegere cu ceialalţi episcopi sufragani, convoacă 
sinodul metropolitan administrativ bisericesc în restimp de trei 

luni după moartea răposatului metropolit,2? şi conduce actul ale- 
gerii de metropolit cu observarea celor din Ş-ul 396 despre ţi- 
nerea sinodului eparhial spre alegerea episcopului şi va rândui, 

ca şedinţele să nu fie publice, apoi ca actul alegerii să se 
aştearnă la împăratul spre urmânda denumire preaînaltă a ale- 
sului episcop de metropolit, rămânând sinodul laolaltă până 

la sosirea şi publicarea preaînaltei denumiri, şi până la întro- 
ducerea noului metropolit în scaunul său; 

2. a tractă asupra obiectelor administrative biserico-econo- 
mice din întreaga metropolie, precum: asupra dotaţiei persoanelor 

beneticiate bisericeşti şi şcolare; asupra înființării nouelor insti- 
tute necesare școlare; asupra conservării şi ameliorării institutelor 
şcolare existente; asupra cărţilor școlare, și remunerării vreunui 

autor binemeritat pe terenu! știenţific; asupra fondului instruct 

şi altor fundaţii dela metropolie, Aci vine de observat, că toate 

aceste obiecte se pot luă în pertractare şi în acel sinod metro- 
politan administrativ bişericesc, care se convoacă spre alegerea 
noului metropolit, şi adecă în restimpul acela, pe care membrii 

acestui sinod îl petrec dela aşternerea actului alegerii la maiestate, 

până la sosirea denumirii preaînalte maiestatice, şi publicarea ei; 

3. a tractă asupra unui regulament nou, sau asupra modi- 
ficării şi perfecţionării regulamentului existent despre organizația 

22 Can. 25, IV. — 22 Can. 5 Laodicean.
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metropoliei ca atare, şi a eparhiilor Singuratice cu privire la toate părţile lor constitutive, spre ajungerea unei stări mai pro- speritoare în lucruri administrative bisericeşti, şcolari şi fundaţio- 
nali, Sau și asupra înființării unei eparhii noue;2 

4. a așeză prelângă scaunul metropolitan o epitropie pen- “tru fundul instruct și pentru celelalte fundaţii, şi a o înzestră cu măsuri necesari regulative, şi a cercetă starea vistieriei şi raţio- ciniul dela metropoliă; 

5. a așeză un senat şcolar la metropolie ca autoritatea 
supremă a școalelor contesionali din metropolie, şi a-l provedeă 
cu normativele necesari; acest senat școlar dela metropolie va 
extinde activitatea sa şi asupra eparhiei, al cărei. arhiereu este 
metropolitul, precum şi asupra senatelor şcolari eparhiali în acele 
treburi, pe care sinodul metropolitan administrativ şcolar le 
va hotări. Ă _ 

B. Sinodul metropolitan administrativ dogmatic. 

5. 408. Ce esfe și cum. se compune? 

Sinodul metropolitan administrativ dogmatic este adunarea 
episcopilor dintr'o metropoliă spre conducerea, regularea și de- 
ciderea trebilor administrative dogmatice din metropolie. 25 El se 
compune din metropolitul respectiv şi din episcopii eparhiali ai 
metropoliei, şi 'și denumeşte pe secretarul dintre dignitarii bise- 
riceşti, precum sunt: arhimandriţii, protosincelii, igumenii și pro- 
topresbiterii, sau şi arhidiaconul metropolitan. Acest sinod are a 
se convocă în tot anul în răstimpul, ce este dela sf. Paşti până 
la finea lunei lui Octomvrie;% însă nu se poate ţineă pe timpul 
văduviei scaunului metropolitan. 2? | _ 

$. 409. Care sunt agendele lui? 

Agendele sinodului metropolitan administrativ dogmatic sunt: 

1. a supune examenului canonic pe cel ales de episcop prin 
sinodul eparhial; 

21 Vezi s-ul 257. — 2 Can. 34 apost. — Canon 6 și7, |. — şi Can, 
2, 11, — % Can. 6. VII. — ?! Can. 34 apost.
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2. a tractă orişice întrebare dogmatică,. sacramentală și 
rituală, şi a o deslegă în înţelesul canoanelor pozitive ;*% 

3. a ţineă consultări și a aduce hotăriri asupra religiozităţii 
şi moralului clerului şi a poporului credincios din metropolie; 
„4 a se consultă asupra institutelor de teologie şi pedagogie 

spre înaintarea scopului lor, și a științelor predânde în ele; 
- 5. a se consultă asupra cualificațiunii, ce se cere dela ceice 

se pregătesc spre treapta preoțească şi învăţătorească, şi despre 
aceasta: a referă și sinodului metropolitan administrativ biseri- 
cesc, ca cele de lipsă în linia aceasta să se facă cu aprobarea 

harmonică a ierarhiei şi a poporului credincios;* 
6. a priveghiă pentru autonomia bisericei, şi a o apără în 

contra oricăror încercări, ce ar înstrâmtoră pacea şi sânțenia 

bisericei ş. a. 

ps
) 

LG Epitropia, metropolitană, 

$. 410. Ce este, și ce activitate are? 

Epitropia metropolitană este acea corporaţiune din câţiva 
membrii din cler şi popor, cărei i sau încredinţat din partea 

sinodului metropolitan administrativ bisericesc atât averea par- 
ticulară, ce o are eparhia metropolitului, cât și toată averea ce 
metropolia ca provincie bisericească o posede. 

Epitropia aceasta are să constee din atâţi membrii, și să 

ducă chemarea sa -ca şi epitropia eparhială; deci, ca să nu re- 
pețim cele ce le-am expus odată, îndreptăm în privința aceasta 

pe cetitor la Ş-fii 398-şi 399. - 

D. Senatul şcolar metropolitan. 

Ş. 411. Ce este, și ce activitate are? 

Senatul școlar metropolitan este autoritatea supremă ŞCO- 
lară aşezată din partea sinodului metropolitan administrativ bise- 

25 Can. 19, VI. — 2% Întrun stat, unde sunt mai multe metropolii este 

indigitat, ca aceste metropolii să se adune întrun sinod comun metropo- 

litan administrativ dogmatic spre tractarea și deciderea întrebărilor de na- 
tura dogmatică, sacramentală, rituală și simbolică, pentru ajungerea unei 
deslegări “uniforme în asemenea obiecte, şi pentru delăturarea oricărei des- 

binări a mădulărilor trupului lui Hristos! -
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ricesc spre conducerea trebilor din şcoalele și institutele confe- 
sionale, care se află în extensiunea metropoliei și în eparhia me- 
tropolitului, 

Acest senat are să fie compus, şi să ducă chiemarea sa în- 
tocmai ca şi senatul şcolar eparhial, cu aceea deosebire, că lui 
îi compete dreptul de a cere dela senatele eparhiali școlari ra- 
porturi despre starea școalelor şi institutelor literari din eparhii, 
precum și deslușiri în privinţa lor. 

Pentru celelalte despre senatul şcolar metropolitan îndrep- 
tăm pe cetitor la Ş-ii precedenţi 400 şi 401, fiindcă îndatorirea 
senatului acestui şcolar de lângă metropolie este analogă cu 
cea a.senatului şcolar eparhial. 50 

Tăierea VII. 

Despre administraţiunea patriarhală economică. 

$. 412. Cunoștinte preliminari. 

Când vrem să tractăm despre administraţiunea patriarhală 
economică, trebue să observăm, că fiecare patriarh 1. este epis- 
cop eparhial, Il. că este metropolit, şi IIl. că este patriarh; prin 
urmare ca episcop eparhial are eparhia sa, carea trebue să fie 
organizată în părţile sale sociali ca şi oricare eparhie; patriarhul 
ca metropolit are metropolia sa, carea încă trebue organizată 

în părţile sale sociali ca şi oricare metropolie, şi în fine patri- 
arhul are patriarhatul său, carele încă trebuie să fie organizat 

în toate părțile sale sociale. 

Ş. 413. Ce este administrațiunea patriarhală economică ? 

Administraţiunea patriarhală economică 'este I. adunarea 
metropoliţilor, a episcopilor și a reprezentanţilor clerului şi popo- 
rului credincios dintrun patriarhat, spre tractarea obiectelor 

administrative economice bisericeşti din patriarhat; II. este adu- 
narea tuturor metropoliților şi a episcopilor spre tractarea obiec- 

telor administrative dogmatice și spirituale din pairiarhat. - 

30 Vezi şi S-ul 401.
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Ş. 414. Cum se compune, când se convoacă, şi câre sunt agendele ei ? 

Compunerea sinoadelor patriarhali administrative bisericeşti 
şi dogmatice văzându-se destul de lămurit din definiţia lor de 
mai sus, zicem .că sinoadele patriarhale administrative atât bise- 
riceşti, cât şi dogmatice prea arareori se convoacă, când adecă 
o necesitate prea inteţitoare se arată în lucruri administrative 

bisericești, sau în deslegarea întrebărilor dogmatice, sacramen- 
tale și rituale, și atunci unui asemene sinod i-se dă caracter de 
sinod local, cum au fost sinoadele locale ţinute în 'veacul ai 
XV, la care au dat anză mișcările religionare din Germania. 
Altcum eparhia şi metropolia patriarhului are să se administreze 
întocmai, ca și oricare altă eparhie și metropolie, căci patriarhul 
se alege prin sinodul administrativ economic bisericesc al me- 
tropoliei sale. Şi fiindcă despre administrațiunea eparhială şi 
metropolitană am tractat mai sus, şi toate cele acolo expuse au 
de normă să servească atât eparhiei cât şi metropoliei, unde 
patriarhul este episcop şi metropolit; pentru aceea. încheiem . 

acest tractat cu acel -adaus, că la caz, când o lipsă poruncitoare 
se va arătă pentru ținerea unui sinod patriarhâl administrativ 

„bisericesc, sau și dogmatic, şi adecă că după natura obiectelor 
pertractânde sunt a se convocă în sinod reprezentanții clerului 
şi ai poporului cu metropoliţii şi episcopii din patriarhat, sau 
numai aceştia.



CAP III. 

Despre ocârmuirea bisericească. 

. «De va greşi ție fratele tău, mergi, și 
«ceartă-l pe el între tine şi între el singur, 
«deci de te va ascultă, ai dobândit pe 
«fratele tău; iar de nu te va ascultă, ia 
cîmpreună cu tine încă pe uhul sau pe 
doi, că în gura a doi sau trei mărturii 
«va stă tot cuvântul; şi de nu va ascultă 
«pe ei, spune bisericii.» — Mateiu XVIII, 
v. 15—17. 

Tăierea 1. 

Cunoştinţe preliminare despre ocârmuirea bisericească. 

4 Ş. 475. Ce înfelegem sub ocârmuirea bisericească? 

Sub ocârmuirea bisericească înțelegem acea autoritate bi- 
sericească, cărei îi compete dreptul de a tractă şi a decide legal- 
minte vreun obiect bisericesc de administrațiune în înțeles mai 
strâns, ori de controversă între acuzatorul și acuzatul de religia 
noastră, sau şi între acuzatorul de religia străină, și între acu- 
zatul -de religia noastră. 

Ş. 416. Despre începutul ocârmuirii bisericești. 

Inceputul ocârmuirii bisericeşti se datează dela întemeierea 
bisericii prin lisus Christos, carele însuși a pus ocârmuirii bise- 
riceşti temei şi început prin doctrinele sale, care sunt tot atâtea 
canoane, va să zică legi; ! iar apostolii după demândarea Domnului 
au şi pus în lucrare acele canoane ale lui Christos, şi prin aceea 
au discutat și au decis obiectele ocurinte bisericeşti; nu mai 
puțin următorii nemijlociţi și mijlociţi ai apostolilor, au exercitat 

1 Vezi S-ul 3. 

1 Vezi Ş-ul 4. 25
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dreptul de discusiune şi de decidere a lucrurilor bisericeşti, ceeace 
“prin ierarhia. bisericească se continuă şi se păstrează până și 

în zilele noastre, și se va continuă şi păstră pentru toţi timpii. 

Principiul ocârmuirii bisericești ni-l designă Mântuitorul 

prin cuvintele sale zicând: «Fiiul omenesc ma venit să piardă 
sufletele oamenilor, ci să le mântuiască»;+ și iarăş: «că nime să 

nu scandalizeze pe fratele său;» şi arătând totodată şi modul cum 
se cuvine a tractă cu dragoste pe acel frate, carele face sminteală, 
învață: «ca celce are dreptatea pe partea sa, să facă pasul dintâi 

şi adecă, să îndrepte mai întâi pe acela între sine şi fratele 
său, ca să nu se ruşineze în public, şi să nu-i îngreuneze întoar- 

cerea lui dela sminteala făcută; şi dacă nu l-ar ascultă, să iee 
lângă sine încă pe unul sau pe doi amici, cărora le zace la inimă 
susținerea dreptăţii şi a frăţiei, şi dacă nici pe aceştia nu i-ar 

ascultă, atunci să-l arete bisericii, va să zică: <adunării».5 

Prin urmare ocârmuirea' bisericească trebue să se povăţu- 
iască de principiul, pe care Mântuitorul l-a prefipt pentru aiace- 
rile ei, şi adecă [. să ducă chemarea sa spr& mântuirea sufle- 
tească a creștinilor, cari i s'au încredințat ei; Îl. să nu se dee 
anză la scandalizarea nimănui; Il. să tracteze după dreptate, 

adecă după canoane cauzele învinovăţitoare. 

Ş. 417. Cum a fost ocârmuirea bisericească la început, şi cum 

” apoi s'au desvolfat? 
7 

__ Ocârmuirea bisericească a fost la început una şi aceeaș 
pentru toate obiectele bisericeşti, fie disciplinare sau economice. 

Atunci nu se făceă nici o deosebire între faptele în secret măr- 

turisite, . şi intre cele cunoscute în public, ci toate laolaltă se 

“pertractau şi se judecau, şi după împrejurări se dictau şi pe- 
depsele. Unul şi acelaş episcop decideă finalminte substratul 

oricărui obiect bisericesc. 

Forma şi competința aceasta a pertractării obiectelor de na- | 

tură bisericească o au stabilit și o au susținut apostolii, căci ne 
convingem din faptele lor, că după care formă şi competinţă 
au tractat ei osândirea vânzătorului luda, şi deplinirea locului lui 

2 Vezi Sii 5, 6 şi 364. — 4 Luca IX, 56. 
5 Mateiu XVIII.
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prin Matia, tot după aceeași formă şi competință au tractat ei 
şi regularea împărţirei milosteniilor, şi alegerea celor şepte. dia: 
coni; apoi după care formă și competinţă au tractat ei obiectul 
botezării jidovilor și a păgânilor înainte de creștinarea lor, tot 
după aceeaşi îormă și competinţă au aşezat apostolii pe Varnava 
şi Pavel de apostoli; în asemenea mod au exercitat şi următorii 
nemijlociţi ai apostolilor forma şi competinţa tractării și a jude- 
cării lucrurilor bisericeşti administrative şi judiciale. 

Când însă împrejurările au provocat ierarhia a regulă şi a 
aduce la sistemă trebile bisericești, și a-le clasifică acele după 
categoria lor, atunci numai decât s'au satisfăcut împrejurărilor 
provocătoare prin legislaţie, în urma căreia sau deosebit și re- 
gulat trebile bisericești după categoria lor așa, încât sau deo- 

sebit afacerile economice de cele ţiitoare de ocârmuirea bise- 
ricească cu aceea, că la afaceri economico-bisericeşti ia parte 
clerul şi poporul, iar la cele ale ocârmuirei numai arhiereii și 
preoții; s. e. canonul 74 apostolesc ne arată |. că competința 
forului bisericesc pentru judecarea unei incuse date asupra unui 
episcop este sinodul metropolitan; II. arată forma, după care 
are a se soroci un episcop înaintea sinodului metropolitan ; mai 

departe canonul 9, IV. prescrie: că preotul carele are judecată 

cu episcopul său, să nu părăsească cu volnicie pe mai marele 

său; iar canonul 6, Il. expune, ce însușiri să aibă acuzatorii de 
episcop; după canonul 139 cartagenean acuzatorul este dator a 
observă competinţa forului incusei sale; prin canonul 15 din 
Cartagena se zice: că apelaţia nu se iartă dela judecători aleși, 

și altele. | | 
Ş. 418. Ce obiecte cad în sfera ocârmuirei bisericeşti ? 

În sfera activităţii ocârmuirei bisericești cad generalminte 
obiecte administrative luate în înţelesul mai strâns al cuvântului, 
şi obiecte de orişice controverse şi delicte bisericeşti; iar spe- 
cialminte |. denumirea și așezarea feţelor beneficiate; IL. exami- 
narea canonică a celorce vreau să îmbrăţişeze statul preoţesc ; 

III. dispunerea celor necesarii pentru susținerea ordinei bune 
în şi afară de biserică; IV. cauzele bisericeşti, bunăoară obiecte 
spirituali. adecă care cuprind darurile bisericeşti de mântuire, . 
precum: înaintarea cuiva la treapta preoțească, ori monahală, — 

căsătoria, căci este misteriu în biserica noastră; V. cauzele aşa
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numite adnexe şi conjuncte. cu cele spirituali, s. e. prejudecarea 
referinței de drept a vre-unui element personal ori social bise- 
ricesc, care presupune un caracter bisericesc precum orice con- 
troversie despre un beneficiu bisericesc, sau averea bisericească, 

şcolară şi filantropică, — ori prepararea cuiva spre păşirea la o 
lucrare sacramentală, precum este logodna, ori spre o lucrare 
religioasă, precum este apromisiunea cuiva. spre îinbrățişarea 
tagmei monahale, apoi validitatea sau nevaliditatea căsătoriei, 
ori divorţiarea ei; VI. 'prejudecarea scopurilor interne ale bise- 
ricei, când adecă se naște întrebarea sau controversa, că cutare 
este sau nu este membru al bisericei noastre, sau membru al 
vre-unei parohii, mănăstiri, ori eparhii? VII. în fine obiectele 
țiitoare de judecătoria bisericească, pe care canonul 14 din Car- 
tagena le numeşte «criminale și politice bisericeşti», precum de- 
lictele şi crimele bisericești. 

Din această expozițiune lămurit se vede, că ocârmuirea 
bisericească mare să facă numai cu lucruri administrative bise- 
riceşti luate în înțelesul mai strâns, ci și cu lucruri judiciali; de 
aceea în biserica noastră ocârmuirea este una Şi aceeași auto- 
ritate cu judecătoria bisericească, și din această cauză vom tractă 
aci întruna despre amândouă aceste obiecte. 

Ş. 419. De câte feluri este ocârmuirea bisericească ? 

Ocârmuirea bisericească este de șase feluri, și adecă 1. scau- 
nul protopresbiteral; 2. scaunul episcopesc; 3. scaunul metro- 
politan ; 4. scaunul patriarhal; 5. sinodul local, şi 6 sinodul ecu- 
menic, preste care numai există nici o cârmuire mai înaltă bi- 
sericească. Mai prelarg, despre agendele acestor ocârmuiri bi- 
sericeşti vom expune în tractatele următoare. 

Tăierea II. 

Despre personalul ocârmuirei bisericeşti. 

$. 420. Cum se compune? 

Personalul ocârmuirei bisericeşti se compune din membrii 
cei mai aleși ai clerului, ca cu demnitate să se poată reprezentă 
ocârmuirea bisericească, atât în referinţele sale interne, cât şi ex-
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terne. Ei se aşează cu jurământ de cătră autoritățile mai mari 
bisericești spre discutare, judecare și hotărîre a lucrurilor ţiitoare 
de vreo deregătorie sau judecătorie bisericească. . . - 

Ş. 421. Cum trebue să fie membrii ocârmuirii bisericeşti. 

Membrii ocârmuirii bisericeşti trebue să îie în linia întâia 
din tagma preoțească şi monahală, adăpaţi cu ştiinţele teologice 

'şi canonice, precum şi distinși în purtarea lor religioasă şi morală? 

şi nerudiţi între sine până la al șaptelea grad de-consanguinitate 

şi până la al șaselea grad de cuscrie din două neamuri, şi până 

la al treilea grad de cuscrie din trei neamuri. Episcopul epar- 

hial denumeşte pe membrii scaunelor protopresbiterale, şi ai 

scaunului eparhial; toți episcopii dintro metropolie sunt născuţi 

membri ai scaunului respectiv metropolitan; iar ai unui scaun 

“ patriarhal sunt toţi episcopii şi metropoliţii din patriarhat membri 

născuți. 
Mai departe membrii ocârmuirii bişericeşti trebue să fie în 

obiectele pertractânde fără patimă şi părtinire, căci zice Mân- 

tuitorul: «să nu judecaţi după faţă, ci să faceţi judecată dreaptă>.? 

“ Ei trebue să ştie şi aceea, că ori şi cum vor judecă, ei .nu: se 

pot ascunde înaintea lui Dumnezeu, şi că orişicât de secret vor 

lucră, în fine lucrarea lor se va descoperi după cuvintele Dom- 

nului: «că nimic nu este acoperit, ce nu se va descoperi, şi 

ascuns, ce nu se va şti.» Membrii aceștia ai ocârmuirii biseri- 

cești să și le pună adânc în inimile lor aceste învățături ale 

Domnului şi să le iee de îndreptar în chemarea lor ştiind, că 

mai bine este, dacă judecătorii se învinovăţesc de cătră cel con- 

damnat după dreptate, decât să se laude de cătră cel absolvit 

după nedreptate! | a | 

Ş. 422. Continuare. 

Ca membrii ocârmuirii bisericeşti să fie drepţi în afacerile 

lor, se cere ca ei să fie pe deplin versaţi în instituțiunile biseri- 

ceşti şi în dreptul canonic, şi nu numai să cunoască litera insti- 

tuțiunilor şi 'a canoanelor bisericeşti, ci să pătrundă până şi la 

spiritul şi incidentele lor, şi să considere aceste studii de punct 

de mânecare şi de îndreptar în lucrările lor. 

6 Sub-însema. 1. la can. 8, IV. în Pidal, — ? foan VII, 24, — € Mat. X, 26,
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Apoi nu este de-ajuns, ca ei să aibă conştienţiozitate corectă 
față cu obiectul pertractând, ci trebue să fie şi instructivi cătră 
litiganţi spre complanarea controversei subversante pe cale 
amicabilă, iar faţă cu criminalişti bisericeşti foarte circumspecți 
și indulgenți după canonul 102, VI; la publicarea sentinţei aşij- 
derea să fie instructivi mai cu samă cătră partea sucumbentă şi 
osândită, spre a-i desluși urmările sentinței atât interlocutoare 
cât și celei finale, precum şi remediile şi beneficiile de drept 
cu care partea sucumbentă se poate folosi legalminte, căci 
arareori se întâmplă, ca părțile litigante să n'aibă trebuință de 
asemenea instrucţiuni. 

Tăierea III. 

Despre competinţa ocârmuirii bisericeşti. 

$. 423. Ce se înfelege sub competința ocârmuirii bisericești ? 
Sub competinţa ocârmuirii bisericeşti se înţelege dreptul 

și îndatorirea unei autorităţi bisericeşti de a investigă, tractă şi 
decide după canoane cauzele, care cad în sfera activităţii ei 
după substratul lor. 

Ş$. 424. Ce prescriu canoanele despre competinfa vreunei ocâr- 
muiri bisericești ? 

Canoanele despre competinţa vreunei ocârmuiri bisericeşti 
prescriu în principiu, că acuzatorul trebue să prezenteze cauza sa la acea ocârmuire, cărei acuzatul stă mai aproape după po- 
zițiunea lui bisericească, sau cărei ocârmuiri bisericeşti este sub- ordinat locul acela, unde acuzatul locuieşte, sau a locuit şi a 
petrecut, când s'a preoțit, ori sa căsătorit, 

Pe baza acestui principiu rânduesc canoanele, pentru cazuri 
speciali |. că dacă vreun preot ori diacon are cu confratele său, sau cu alți creştini vreo controversă bisericească, el are ao 
aşterne aceea episcopului său respectiv, sau cu voia episcopului 
a o predă acelor, pe cari acuzatorul şi acuzatul şi-i vor alege 
sieşi de judecători, căci preotul ori diaconul făcând altcum, cade
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sub pedeapsă; II. că dacă preotul are vre-o judecată cu epis- 
copul său, ori cu alt episcop, atunci incuza sa are a o predă 
scaunului metropolitan; iar când ar aveă judecată cu metropo- 
litul său, atunci cauza are a o însinuă la respectivul scaun pa- 
triarhal; '* III. că creştinii în orice diferinţă, care o au cu preotul, 
diaconul, ori cu alt beneficiat bisericesc, trebuie să năzuiască cu 
acuza lor sau şi între sine, se înţelege, în treburi bisericeşti, la 
episcopul eparhial; iar când ar aveă creştinii vre-o diterinţă cu 

episcopul lor, atunci au a o prezentă -metropolitului lor; IV. 
că pentru călugări şi preoții dela nosocomii, ghirocomii 1? şi din 
alte institute competinţa trebilor lor judiciali este scaunul epar- 
hia|;:: V. că numai episcopului concernent i compete asupra 
clerului şi poporului eparhial jurisdicțiune, dar nu şi altui epis- 
cop vecin;1* VI. că competința judecătorească în controversiile 
escate din paștea călugărilor ori a călugăriţelor se ţine de epis- 
copul, în a cărui eparhie se află mănăstirile lor;15 VII. că mu- 
ierea, pe carea bărbatul o a părăsit, ducându-se şi petrecând 
în locuri şi ţări străine, și de ea negrijind, are a da episcopului 
ei plânsoarea sa asupra bărbatului pribegit. : 

Ş. 425. Sfricteța canoanelor în observarea competinţei ocârmuirei 
bisericești. 

Stricteţa canoanelor în observarea competinței ocârmuirei 

bisericești se documentează | prin aceea, că canoanele, precum 

S'au arătat în S-ul precedent, au prefipt pentru obiecte biseri- 

cești competința ocârmnirei bisericești, şi nu iartă s. e, ocâr- 

muirei mai înalte, ca să restrângă competința vre-unei ocâr- 

muiri subalterne prin delegarea cauzei la altă ocârmuire coor- 

dinată, şi la alţi judecători, ci rânduesc, ca; competinţa ocâr- 

muirei prescrise prin canoane să se observe a toate cauzele; 

II. se vede de acolo, căci canoanele opresc, ca: un-episcop să 

nu judece în treaba sa,!* deoarece judecătoria competentă pentru 
discutarea şi decisiunea unei cauze în contra episcopului este 

“9 Can. 9, IV. Aleşii judecători pot fi cu voia episcopului respectiv 

preoți ori episcopi vecini. — Can. 36 Cart. — ** Can. 9, IV. — îi Can. 14 
Cartag. 11 Penzionate de bătrâni. — î3 Can. 8, IV. — :+ Can. 15, 16 apost, 
— 1 Can. 8, IV. — * Pravila cap 232. — Can. 9, VI — și Can. 31, 36 

“al st. Basiliu. — 1? Tâlcul Can. 9, IV. din Pidalion. — 15 Can. 118 Cartag. -
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scaunul metropolitan 1* III. căci canoanele nu iartă nimănui, ca 
să năzuiască. la -judecători civili în vre-o cauză bisericească; şi 
aşa dacă vre-un. preot. nemulțumindu-se cu judecata judecătoriei 
sale competente bisericești, ar recurge în aceeaşi cauză la jude- 

” cătoria civilă, acela are a se lipsi de preoţie fără privire, că s'a 
aflat sau nu vinovat la judecătoria criminală, și numai la acel 
caz i-se iartă unui asemene preot pedeapsa, dacă el îşi revoacă 
cauza sa civilă dela judecătoria civilă, şi preste tot abzice pre- 
tensiunei sale,2 -pentrucă preotul numai poate resuscită la ju- 
decătoria civilă cauza sa aceea, pe. carea a pierdut-o la: jude- 
cătoria competentă: bisericească. 2: 

$. 420. Libertatea părților litigante de a-și alege sieși judecători. 
Instituţiunile canonice ale bisericei noastre iartă părţilor 

litigante cu voia episcopului lor, ca să-și aleagă sieşi judecători, 
se înțelege din tagma preoțească, cărora să le concreadă deci- 
derea diterinţei lor. Dovadă pentru adeverirea asertului nostru 
este canonul 9, IV, care aşa sună: dacă un preot are cu alt 
preot judecată, să nu lase pe episcopul său, şi de episcopul să 
se cerceteze cauza, sau cu voia episcopului său de aceia, pe 
cari vor vrea amândouă părţile, ca -să le facă lor judecată» ; 
iar canonul 16 din Cartagena prescrie: «că dacă după învoirea 
părţilor vor fi judecători aleşi, atunci să nu fie. iertat apelaţia». 

3. 427. Despre competința singuraticelor judecătorii bisericeşti. 

> Dupăce în S-ul 419 am expus numirile şi graduaţiunile 
singuraticelor judecătorii bisericeşti, iar în Ş-ii 424 și 425 am 
tractat despre celece prescriu canoanele preste tot despre compe-. 
tința acestor judecătorii, acum urmează 'a expune şi competința 
agendelor acelor judecătorii, și purcedem din acel principiu: că 
pozițiunea, carea ocupă acuzatul în biserică, şi locul unde trăieşte, 
sau unde a trăit şi a primit preoția, sau a contras căsătoria, 
sunt acele împrejurări, care arată acuzatorului competința jude- 
cătorească a incuzatului în vre-o controversă bisericească. Şi 
fiindcă elementele personale în organismul bisericesc sunt de mai 

  

19 Can. 74. apost,. şi Can. 9, IV. — 2 Can. 14 Cartag. şi tâlcul lui 
Balsam, — 3: Can, 139, Cartag.
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multe feluri,:2 așa şi poziţiunea lor în biserică este de mai multe 
feluri ; s. e. încusa asupra unui creștin şi epitrop al unei biserici 
parohiale, apoi diferinţele mai mici între preoți. și creştini cad 
în competința scaunului protopresbiteral; — cauzele în privinţa 
averii bisericilor, şi a hotarelor parohiilor sau a protopresbitera- 
telor cad în competința scaunului episcopesc; — încusa în contra 
vreunui episcop cade în competința scaunului: metropolitan; 
spre mai mare lămurire a obiectelor față cu competinţa jude- 
cătorească vom .expune agendele singuraticelor judecătorii bi- 
sericeşti în următorii Ş-i, și adecă: | 

Ş. 428. Despre competința unui scaun protopresbiteral. 

Agendele de competinţă ale unui scaun protopresbiteral sunt: 
1. complanarea disharmoniei între, preoţi, şi preoţi și pa- 

raclisiari2* în privinţa veniturilor lor. stolari şi a involaţiei în 
parohie străină ; 

2. complanarea acuzelor. comunelor parohiale in contra 
exageraţiei competinţei stolare, sau în contra altor necuviințe 
mai mici pătrate prin preot; . 

3. complanarea acuzei preoțimii pentru decurtarea compe- 
tinței stolare şi a altor venituri legale preoțești din partea co- 
munelor parohiale, ori a singuraticilor parohieni; 

4. complanarea neînţelesurilor escate între căsătoriţi, sau 
şi între părinţii ori tutorii lor; 

5. tractarea şi deciderea vreunei acuze pentru resilirea dela 

logodnă; : 
6. tractarea şi deciderea acuzelor pentru seducerea sau 

răpirea miresei, încât aceea priveşte partea canonică a faptei; 

7. tractarea și deciderea cauzelor matrimoniale ; 

8. tractarea și deciderea asupra tontroversiei în ducerea 

protocoalelor parohiale şi matriculare, asupra controversiei în 

administraţiunea averii bisericeşti, școlari şi fundaţionali, precum 

şi în privinţa controversiei la ediiiciurile bisericeşti şi şcolare, 
care prin acuză s'au prezentat scaunului protopresbiteral; 

9. tractarea acelor obiecte, pe care scaunul episcopesc le 

concrede saunului protopresbiteral. 

  

22 Vezi $-ul 189. — ?: Can. 4 apostol.
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Baza canonică a scaunelor protopresbiterale se află în insti-: 
tuţiunile bisericei noastre, și așa trebue să se recunoască, că com- 
petinţa judicială a scaunelor protopresbiterale se trage din timpii 
sinoadelor ecumenice şi locale, când adecă ordinea trebilor ju- 
diciale bisericești sa normat prin canoane. Aşa s. e. prin ca- 
nonul 10-lea antiohian din an. 341 s'a prescris: «ca horoepi- 
copii” să cunoască măsurile lor, şi să ocârmuiască bisericile su- 
puse. lor, și să se îndestuleze cu îngrijirea despre aceste»; mai 
departe prin canonul 57 laodicean din anul 365 se legiueşte: 
«ca horoepiscopii să nu facă nimic fără judecata episcopului 
lor;> iar prin canonul 89 al sântului Basiliu cel mare se împută 
horoepiscopilor unele abuzuri, ce le făceau în deregătoriile lor, 
și li se demandă, «ca pe viitor să ducă dregătoria lor în con- 
țelegere cu presbiterii şi diaconii». 

Din aceste canoane urmează, că competinţa agendelor unui 
scaun protopresbiteral depinde dela episcop şi sinodul eparhial, 
căci precum un episcop nu poate tractă nici un obiect mai în- 
semnat fără metropolitul său, aşa nici protopresbiterul nu 
poate tractă fără încuviințarea episcopului nici un obiect mai 
însemnat. 

$. 429. Competinţa unui scaun episcopesc. 

Competinţa unui scaun episcopesc este:. 
1. susţinerea -trebilor ţiitoare de misterii și tipic; 
2. aşezarea şi denumirea diaconilor, parohilor, protopresbi- 

terilor, igumenilor, şi a arhimandriţilor, şi provederea lor cu 
gramata arhierească ;26 

3. tractarea. și deciderea acuzelor în contra, vreunui bene- 
ficiat spre strămutare, suspendare, sau degradare; 

4, tractarea şi deciderea cauzelor apelate dela scaunele 
protopresbiterale ; 

5. tractarea şi deciderea recurselor, pe care comunele paro- 
hiale direct sau prin protopresbiter le aştern scaunului episcopesc 

1 Vezi S-ul 172. — 25 Can. 34 apostol. - ” 
3 Episcopul denumește prezidialminte pe proto- şi arhidiaconul, şi 

pe protosincel.
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în treaba vreunei controverse în privința zidirei, sau a înoirii 
bisericelor lor, şi a altor edificii, precum şi a averii bisericeşti, 
şcolari şi filantropice; o 

6. priveghierea și emiterea dispoziţiunilor necesarii pentru 
ducerea acurată a protocoalelor matriculari ale botezaţilor, căsă- 
toriţilor, şi morţilor, precum şi a ordinaţiunilor Şi cercularelor 
consistoriali ; 

7. pedepsirea preoților negligenţi în ducerea acestor pro- 
tocoale; - 

8. priveghierea, ca sinoadele administrative parohiali, pro- 
topresbiterali şi mănăstirești să se ţină regulat, şi între țermurile 
cuviinţei şi ale legalităţii; 

9. priveghierea, ca protopresbiterii cu finea fiecărui an să 
aştearnă scaunului episcopesc conscrierea preoțimei, a poporului 
tractual, a parohielor, școalelor, învăţătorilor, a tinerimei şcolare 
și rațiociniile anuali despre averea bisericelor, școalelor și altor 
fundaţiuni parohiali ; 

10. așezarea comisiunei permanente pentru examinarea ca- 
nonică a celorce au a se înaintă în treapta preoțească; 

11. provederea parohielor şi a protopresbiteratelor văduvite 
prin aşezarea altor preoţi cualificaţi și bine meritați pe calea 

alegerei făcute din partea parohienilor şi a reprezentanților pro- 
topresbiteratului respectiv; 

12. provederea mănăstirilor în cazul morţii vre-unui igumen 
ori arhimandrit prin aşezarea altui binemeritat ieromonah ori 

protosingel, în urma săvârşitei alegeri a îrăţiei mănăstireşti; 

13. stăruirea pentru cultura religioasă şi morală a preoţimei 

parohiale și monahale, și a poporului credincios prin institute 
- literari şi şcoli populari, prin catehizaţii, şi prin cărţi de cetire; 

14. priveghierea, ca în bisericele parohiali şi mănăstirești 
să se săvârşească după tipic slujbele dumnezeieşti. 

15. ţinerea controlei. strânse și evidente asupra averii epar- 

hiali, a bisericelor şi școalelor parohiali, a mănăstirilor, și a 
altor fundaţiuni filantropice; 

16. stabilirea regulelor amăsurat împrejurărilor pentru ad- 

ministraţiunea, înmulţirea şi siguranţa averei eparhiali, a biseri- 
celor şi școalelor, şi mănăstirilor precum și a altor fundațiuni 

din eparhie;



398 

$. 430. Baza canonică a competinței agendelor unui scaun 
episcopesc. 

Deși baza canonică a competinţei agendelor unui scaun 
episcopesc este afară de toată îndoiala, şi este recunoscută în 

deobște : totuşi din privire la însemnătatea obiectului expunem 
următoarele. Canonul al 4-lea al sinodului local din Antiohia, 

„care sa ţinut la anul 341 după Christos prescrie: «că, dacă 

vreun preot ori diacon osândit de episcopul său, ar îndrăzni să 

săvârșască. vre-o funcţiune sânţită, să nu-i fie iertat lui după uzul 
de mai nainte a recurge la alt sinod cu speranţa de repunere 

"ori de desvinovăţie, ci el să se lapede din biserică împreună cu 
toţi, cari au știut despre depunerea lui, şi totuş au avut comu- 
niune cu el», Faţă cu acest canon aflăm canonul 12 al sino- 
dului local cartagenean din an. 419, care legiuește: «că un preot 
înculpat să se judece sub preşedință episcopului său de cătră 

alți şase episcopi, iar diaconul sub preşedinţa episcopului său 
de cătră alți trei episcopi». 

Noi: nu aflăm în acest canon cartagenean nici o cauză te- 

meinică pentru de a ne abate dela canonul suscitat al 4-lea din 
Antiohia, şi în convingerea noastră ne întăreşte pe noi canonul 

9-lea al sinodului ecumenic |V din anul 451, cela ce sa adus 

cu 32 ani mai târziu de cel cartagenean, și carele încă a tractat 
despre competinţa judecătoriei episcopeşti, şi a legiuit: «că dacă. 
vre-un cleric — preot ori diacon — are judecată cu alt cleric să 
nu 'lase pe episcopul său, ci întâi să se cerceteze de episcopul 

său cauza lui, sau cu voia episcopului de aceia, pe cari amân- 
două părţile vor voi, ca să le judece>. Și așa noi deducem din 
canonul 14-lea Antiohian și din cel al 9-lea al sinodului ecumenic 
IV baza canonică a scaunelor episcopeșşti şi a agendelor lor, dela 
care apoi se poate face apelaţiă la scaunul metropolitan.% lar 
în privința canonului 12. cartagenean observăm; că acela a 
putut fi practicabil pentru părţile Africei, dar nu și pentru cele- 
lalte părţi ale bisericei universale, şi vrem să credem, că părinţii 

sinodului ecumenic IV știind și cunoscând, că canonul 12 carta- 
genean nu este practicabil pentru toate părţile bisericei universale, 

au întărit prin canonul lor pe cel din Antiohia. Apoi să nu dăm 

21 Can. 14 Antioh,
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uitării nici aceea, că Christos ma zis: că, dacă fratele tău nu te 
ascultă, să chiemi pe unul sau pe doi din apostoli, ci a în- 
vățat: să chemi pe unul sau pe doi din amici; nici a zis Chri- 
stos: că dacă nici pe aceştia nu-i va ascultă, să spui apostolilor 
ce a zis: să spui bisericii, adecă adunării;2 -prin urmare un 
episcop, carele are a judecă asupra vreunei controverse iscate 
între preoţii și creştinii din eparhie, trebue să chieme nu pe 
episcopii vecini, ci pe cei mai distinși membri ai clerului epar- 
hial spre discutarea şi deciderea acelei diferinţe, unde el funcţio- 
nează ca un părinte suiletesc al clerului și poporului credincios 
eparhial, având îngrijire pentru sufletele cele scumpe ale tuturor 
de sub arhipăstoria sa?, iar membrii scaunului episcopesc sunt 
fraţi spirituali cu feţele litigante. Dar și altmintrele, dacă canoa- 
nele dau clerului eparhial dreptul de a luă parte şi a priveghiă 
asupra lucrurilor eparhiale, și nu iartă metropolitului nici o 
funcţiune sau lucrare arhierească în vre-o eparhie văduvită, și 
rânduesc, ca toate să rămână până la venirea noului episcop 
în acea stare, în care sa aflat, când a răposat episcopul epar- 
hial, şi toate lucrurile eparhiale să fie sub paza clerului; atunci 
urmează, că episcopului cu câțiva membri aleși din cler le com- 
pete dreptul a tractă şi a decide lucrurile judiciale bisericești, 

Ş. 431. Competința scaunului eparhial pe timpul vădupiei Scau- 
nului episcopesc.. 

Competinţa scaunului eparhial pe timpul. văduviei scău- 

nului episcopesc se extinde asupra tuturor obiectelor expuse în 
Ş-ul 429 afară de cele de sub punctele 1, 2, 3, 11 şi 12, căci aceste 

se ţin exchisiv de dreptul episcopului eparhial,** s. e, a denumi 
şi a înaintă pe cineva de diacon, presbiter, protopresbiter, igumen 
ori arhimandrit şi a-i înzestră cu gramata arhierească, căci 
membrii unui scaun eparhial fiind din treapta presbiterală dim- 

preună cu preşedintele lui, care precum se înțelege de sine este 

cel dintâi după ordinea ierarhică între membrii ordinari ai 
scaunului eparhial, — nu pot hirotoni, nici hirotesi, dar nici pot 
inzestră pe cineva cu gramata arhierească. Încă nici. metropo- 

| 3 Mateiu XVIII, 15- 17. — % Can. 22, IV, şi 35, VI. — %-Can. 39- 

apostolesc şi tâlcul lui în Pidalion.
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litul mare drept a exercită în eparhia văduvită drepturile ar- 

hiereşti, căci aceasta îi oprește canonul, și-l deobligă sub ame- 
ninţare de pedeapsă canonică de a se strădui, ca în restimp de 
trei luni să reîntregească scaunul văduvit de episcop, şi canonul. 
îndatoreşte pe clerul văduvitei eparhii, ca toate nestrămutate să 
le păstreze în eparhie până la venirea altui episcop;:! prin ur- 

mare îndatorire are scaunul eparhial a pune la cale toate câte 
se cuvin, ca eparhia în trei luni să-şi capete episcop. Metro- 
politului nu-i compete în eparhia văduvită nici dreptul de a 

iertă vreunui preot sau creştin pedeapsa, ceeace răposatul epi- 
scop o a pus asupra vreunui preot sau creştin, ci numai urmă- 
torului răposatului episcop. 

Ş. 432. Despre competința unui scaun metropolitan. 

„ Competinţa agendelor unui scaun metropolitan, care în ca- 

noane ocure sub numirea de «sinod metropolitan», se extinde 
asupra următoarelor obiecte: 

1. a tractă obiectele cele mai însemnate dogmatice, spirituale, 
misteriale, cele de îndreptare a greşelelor obștești, cele de dig- 
nități bisericeşti, de examinarea canonică şi de hirotonirea ale- 
sului de episcop,* precum și cele de reîntregirea vreunui scaun 
episcopesc în restimp de trei luni dela văduvia lui; 

2. a tractă ca judecătorie suprarevizorie cauzele, cari la 

scaunul protopresbiteral Sau decis, şi apoi la scaunul episcopesc 
ca forul apelatorial s'a pertractat, şi spre suprareviziune sau 
așternut scaunului metropolitan ;55 

3. a tractă ca judecătorie apelatorie cauzele, celece sau 
tractat la scaunul episcopesc ca judecătoria Întâia, şi de aci s'au 
apelat la scaunul metropolitan 5 

4. a tractă şi a decide acuzele preoţilor, diaconilor şi cre- 
știnilor în contra episcopului lor; - 

5. a ţineă scaun metropolitan înmulţit cu câţiva episcopi 

din metropolia vecină cu învoirea metropolitului vecin respectiv 

3: Can. 35, Vi. — 5 Can. 13 şi 14 Sardic. — 5 Can. 34 apostol. — 
6, ||. — 2, 3, îl. — 5: Can. 35, VI, — 3 Can. 15 şi 36 Cartag. — 5 Tot 
aci, — 3! Can. 9, IV, şi sub-însemn, Can. 3 al sinod. local constantinopo- 

litan ţinut în biserica sântei Sofii. ,
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in cazuri, când sar întâmplă disparitate de voturi în ptivința - 
aducândei sentinţe asupra vre-unui episcop înculpat; 5 

„6. a pune economi eparhiali, unde episcopii respectivi. nu 
voiesc să așeze economi pe lângă bisericele lor eparhiali. 2 

Baza canonică a competinței agendelor unui scaun metro- 
politan se vede din canoanele citate în acest $, şi așa ne rămâne 
încă a desluşi felurimea competinţei unui scaun metropolitan, - 

şi adecă 1, el funcţionează ca judecătorie suprarevizorie în acele 
obiecte, cari la scaunul protopresbiteral ca forul întâi sau urzit 
şi pertractat, şi de aci pe calea apelaţiei s'au aşternut scaunului 

episcopesc ca forului apelatorial, şi dela acesta sau înaintat scau- 
nului metropolitan ca forului suprarevizor; 2. scaunul metro- 
politan funcţionează ca for apelatorial în obiectele, cari la scaunul 
episcopesc ca la forul întâi sau urzit şi pertractat, şi de aci 
Sau apelat la scaunul metropolitan; 3. el funcţionează ca jude- 
cătoria întâia, când părţile litigante nu se mulțumesc cu sentinţa 
scaunului metropolitan, carea nu sa adus cu unanimitatea de 

voturi, şi în contra ei apelează la scaunul exarhal sau patriar- 
hal;** şi în fine 4. funcţionează ca forul întâi și ultim în obiec- 
tele de acuze asupra vre-unui episcop inculpat, care s'a decis 
cu unanimitatea de voturi, căci în cazul acesta nu se iartă ape- 
laţia. «1 În fine adaugem și aceea, că episcopul nu poate luă 
parte la pertractarea cauzei decise în scaunul său episcopesc, 
când aceea se tractează în şedinţa scaunului metropolitan, căci 

precum zice Balsamon: un judecător numai odată poate să ju- 

dece într'o treabă. 

Ş. 433. Despre competința unui Scaun patriarhal. 

Competinţa agendelor unui scaun patriarhal este: 

1. pertractarea și deciderea incuzelor ridicate în contra vre- 

unui metropolit din patriarhatul respectiv prin diaconi, preoţi 

sau episcop; | - 
2. pertractarea cauzelor apelate dela vreun scaun metro- 

politan ; ** 

2 Can. 14 Antioh. — % Can. 11, VII. — 4 Can. 17, IV. — 4'Can. 
15 Antioh. — +2 Balsamon în Can. 31 Cart, din Beveregia. — 4 Can. 9, 

IV. — 3 Can. 17. IV. „ ,
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3. a denumi econom la acea metropolie din patriarhatul 
respectiv, unde metropolitul concernent negligă punerea eco 
nomului pentru fondul instruct. 45 A 

__ De aci se vede, că scaunul patriarhal funcţionează în obiec- 
tele de sub [. ca forul întâi şi ultim, rămânând condamnatului 
iertat a apelă la un sinod local sau ecumenic; iar în privinţa 
obiectelor de sub 2. ca forul apelatorial, şi ultim, aşişderea ră- 
mânând inculpatului dreptul de a apelă la un sinod local ori 
ecumenic, E 

Baza canonică a scaunului patriarhal este învederată din 
aci citateie canoane. 

Ş. 434. Despre competința unui sinod local și ecumenic. 

Fiindcă în biserica noastră nici o persoană singuratică, dar 
nici un el«ment social nu este exempt de sub atârnarea dela 
canoane, și aşa toți membrii ei fără deosebire în privința pozi- 
țiunei lor în organismul bisericesc sunt supuşi canoanelor: pentru 
aceea atât hotăririle unui scaun patriarhal, cât şi incuzele ridicate 
în contra vre-unui patriarh au competința judecătoriei lor, şi 
aceasta este după împrejurările bisericei sinodul local, sau ecu- 
menic, precum. adecă părților interesate li-se iartă a aşterne 
sinodului local sau ecumenic treaba lor dela scaunul vre-unui 
patriarhat, sau acuza lor în contra patriarhului lor. — Dela un 
sinod local se iartă apelaţia la sinodul ecumenic, iar dela acesta nu 
se mai poate apelă, fiindcă sinodul ecumenic este tribunalul cel 
mai înalt şi ultim, căci se consideră de adunarea generală a întregii 
biserici de a toată lumea, şi așa cine ar vreă să apeleze dela 
sinodul ecumenic, acela mar puteă să facă aceasta altcum, decât 
în cauza sa bisericească să năzuiască la o judecătorie, carea este 
afară de biserică, prin care şi el, şi cauza sa ar părăsi terenul 
legal, şi prin aceasta mar mai îi membrul bisericei. 

De prisos ar fi a mai ilustră cu candane baza canonică a 
sinoadelor locali şi ecumenice, . căci despre cele expuse până 
aici din destul documentează litera canoanelor bisericeşti. : 

45 Can. 11, VII. 
"15 Vezi prolegomenele la sinoadele locali și ecumenice, și cu deo- 

sebire subînsemnarea |. a prolegomenei despre sinodul ecumenic |. din 
* Pidalion.
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Ceeace ar mai fi, ca să amintim aci, este aceea, câ un patriarh 
cunoscut în public din partea rea, se poate lipsi de scaunul său 
şi osândi la vre-o mănăstire prin vocea şi convicțiunea unanimă 
a episcopilor, preoţilor şi a creștinilor, despre care istoria bișe- 
ricească ne arată mai multe exemple, când adecă sau văzut, că 
nu este nici un prospect pentru ţinerea unui sinod local sau 
ecumenic, unde sar fi putut tractă și decide formal acuzele 
asupra vre-unui patriarh.** Se înțelege de sine, că cauza unui 
asemene patriarh are apoi a se tractă și prejudecă cu obser- 
varea tuturor formelor judiciali în cel mai deaproape sinod local 
ori ecumenic. | 

Tăierea 1V. 

Despre acuzatorul şi acuzatul. 

Ş. 435. Cine poate şi cine nu, să fie acuzator ? 

Acuzator poate să îie tot insul, carele 1. este liber de ori- 
şice pedeapsă bisericească ori politică; 2. carele se bucură în 
biserică și stat de un renume bun.“. 

Prin urmare acuzatorul nu poate să fie acela, carele 1. este 

sub vre-o pedeapsă bisericească ori civilă și criminală ; +* 2, scla- 

vul; 3. carele este în biserică ori în stat cu întinăciune de ne- 
cinste; 4. ereticul;5 şi 5. carele la o acuză de mai nainte s'a 
dovedit de mincinos. 5! 

$. 436. Ce prescriu canoanele pentru acuzatorul de vre-un episcop ?: 

Dintre canoanele, care în privința acuzatorului de vre-un 

| episcop sau adus, amintim aci canonul 21-lea al sinodului ecu- 

+1 Ca un exemplu din timpii din urmă aducem aci lipsirea din scaunul 
patriarhal a patriarhului constantinopolitan „Ciril Lucaris, carele prin vocea 

şi convicţiunea arhiereilor, preoţilor şi a creştinilor s'au scos din scaunul 
patriarhal, şi s'au internat în insula Rodus la an. 1622. lar în sinodul local 

din Constantinopol la an. 1639 s'au tractat și prejudecat formal şi legal acu- 
zele ridicate în contra lui, cu depunerea din scaun. — Vezi şi Ş-ul 36, 

48 Can. 21, IV. — % Can. 21, IV şi Can. 137 Cartag. —- 5 Can. 138 

Cart. — 4 Can. 139, | 
26*
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menic IV, care ptescrie următoarele: " «deoarece mulţi voind a 
turbură şi a răsturnă buna rânduială bisericească, plăsmuiesc cu 
vrăjmăşească plăcere, şi cu clevetiri oarecare pricini asupra epis- 
copilor celorce- iconomisesc bisericele cu scop, de a mânji nu- 

mele arhiereilor şi de a face turburări între popoarele pacinice: 
pentru aceea, ca nu fără cercetare să se apropie prihănitorii 
episcopilor, nici tuturor să li se deie voie a ridică prihăniri 
asupra celorce administrează bisericele, nici însă toţi să se 

oprească, ci dacă cineva ar aduce asupra episcopului oarecare 
incuză, că episcopul ca om privat l-a asuprit pe el, şi nedrep- 

tate au suferit dela episcop, — pentru unele ca aceste poate 
orișicine fără deosebire de religie şi stare să acuze pe episcop, 
căci trebuie în tot chipul, ca şi conştiinţa episcopului să fie 
liberă, şi a aceluia, carele se plânge pentru vătămarea, ce i-a 

cășunat episcopul, ca să-și afle satisfacțiune. lar dacă ar fi incuză 

bisericească, ce se aduce asupra episcopului, atunci trebue să 
se examineze persoanele acuzatorilor, ca mai întâi ereticilor 

să nu li se ierte a ridică asupra episcopului incuză pentru lu- 
cruri bisericeşti, nici celorce se prefac, că mărturisesc credinţa. 

ortodoxă, dar sau rupt dela ea, apoi nici celor osândiţi de cătră 

biserică pentru oarecare delicte și opriți dela sânta cuminecătură, 
fie dintre preoți ori lumeni, până nu se vor desbrăcă din vino- 
văţia lor de mainainte; așişderea şi ceice sunt sub prihănire 
mai vechie, nu pot fi acuzatori de episcopi, nici de preoți, până 
când nu se vor curăți de vinovăţiile puse asupra-le; iar cari 

nu sunt eretici nici condamnaţi bisericește ori polititeşte, nici 

sunt lipsiți de sânta cuminecătură, aceia pot acuză pe episcop 
ia sinodul episcopilor dela metropolie. Dacă acuzatorul nu sar 

îndestuli cu hotărîrea sinodului, şi ar năzui la împăratul, sau ar 

molestă judecătoriile civili, ori ar năzui la un sinod ecumenic, 

îşi pierde dreptul de incuză ca unul, carele a ocărît canoanele 

şi a vătămat buna rânduială bisericească». 

lar canonul 6-lea II, pretinde dela acuzătorii de episcop: 
ca ei să se deoblege în scris, cumcă ei, dacă acuza lor se va 
află nedreaptă, se vor supune acelei pedepse, carea ar cădeă 
pe episcopul inculpat, când acuza lor s'ar dovedi de dreaptă.“ 

  

52 Poena talionis.
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Ş. 437. Ce îndatoriri are acuzatorul ?- 

Acuzatorul are următoarele îndatoriri: 

1. a expune după putinţă în incuză canonul, pe care ba- 

zează pretensiunea sa; | 

2. a descrie şi înfăţişă expoziţiunea sa despre fapte com- 

plinite; - 

3. a preciză petitul său; . 

4. a numi spre întărirea expoziţiunii sale două sau trei mărtu- 

rii, mai cu seamă dacă acuza este îndreptată asupra vre-unui preot; 

5. a prosecuă incuza până la finea ei, căci dacă ar negligă 

aceasta, atunci de două și treiori se admoniază de cătră judecătorie, 

ca să alegeze în termin de 30 de zile, și când după a treia ci- 

tațiune de trei luni nu s'ar înfăţișă nici el, nici împuternicitul lui 

defensor, şi m'ar alegă, atunci se convinge în contumaţie ;*4 

6. a expune în incuză delictul, anul, luna și locul, dar nu 

şi ziua şi ora pătratului delict; - 

7. a observă competinţa judecătoriei bisericești, de care 

se ţine obiectul incuzei; - 

8. a şti, că pentru adulter, şi amestecul de sânge împre- 

unat cu adulter poate să ridice incuză în decurs de 5 ani, iar 

pentru înşelăciune în persoană în restimp de doi ani, căci mai 

târziu Îşi. pierde dreptul de incuză;5 - 

9. nu poate sili pe acuzatul spre a-i arătă lui probaţiunile 

şi documentele sale, căci din contră acuzatului îi compete dreptul 

de a provocă pe acuzatorul la producerea probaţiunilor şi do- 

cumentelor lui, și numai atunci se îndatoreşte acuzatul la pro- 

„ ducerea probaţiunilor şi documentelor sale, când impugnează 

dreptul de acuză al acuzatorului ; 

10. când între doi preoţi sar naşte vre-o diferinţă, și preotul 

acuzat ar aveă bănuială, că cercetarea acuzei sale și ascultarea 

mărturiilor nu se va puteă efeptui în locul reşedinţei incuzatului 

fără primejduirea adevărului, pentrucă se teme, că el n'ar puteă 

duce acolo pe martorii săi pentru oarecare silă din partea unei 

mulţimi îndrăznețe şi obraznice, ori de rudele şi amicii acuza- . 

tului, atunci îi stă în voie de a-și alege un alt loc învecinat spre. 

ascultarea mărturiilor sale;* 

5 1 Tim. V, 19. — 5 Can. 74 apost. — * Insemn. |. la Can. 74 

apost. în Pidalion. — * Harmenopol libr. ]. tit. II. — 5? Can, 34, Cartag.



406 

$. 438. Despre acuzatul și îndatoririle lui. 

Acuzatul, carele se lasă în apărare faţă 'cu incuza dată în 
contra lui, recunoaște existenţa controversiei între el şi incuzator;2 
se înțelege de sine, că recunoașterea acestei controversii nu 
este analogă cu recunoaşterea expozițiunei în acuză; pentru aceea. 
toţi greşesc, cari neștiind să facă deosebire între aceste două 
concepte, se rețin dela apărare faţă cu incuza ridicată asupra lor, 
când ar trebui unii ca aceştia să știe, că apărarea faţă cu orice 
învinovăţire este un beneficiu legal de drept spre restrângerea 
imputaţiunilor p:in desluşirea unor împrejurări retăcute sau schi- 
monosite din partea acuzatorului, şi prin producerea documen- 
telor contrare celor al€ acuzatorului. 

Deci acuzatul recunoscând existența controversiei între el 
şi acuzator, se îndatoreşte a compune categoric şi precis răs- 
punsul său de apărare cu stricta observare a cuprinsului acuzei. 
Și fiindcă acest răspuns poate să cuprindă pentru prezent, ori 
pentru totdeauna excepţiuni în contra acuzei spre împedecarea 
temporală, ori spre invalidarea totală a ei; pentru aceea excep- 
țiunea dată în direcţiunea întâia se chiamă cexcepţiune dila- 
torie», iar cea în a doua direcțiune cexcepțiune peremtorie». 

Incuzatul poate cere dela judecătorie absolvirea sa de sub 
incuză pe baza excepţiunii dilatorie, şi judecătoria bisericească 
poate să încuviinţeze cererea lui; însă astfel de absolvire de sub 
incuză poate să fie numai temporară, va să zică, până când 
acuzatorul nu va resirânge acele excepţiuni ale acuzatului înaintea 

"judecătoriei, pentrucă numai excepțiuni peremtorii trag după 
sine absolvirea totală a acuzatului de sub incuză, când adecă 
acesta dovedeşte înaintea judecătoriei, că acuzatorul ma avut 
drept de acuză, sau când acuzatul se provoacă la aceea, că 
treaba cestionată între acele părţi litigante sa decis prin sen- 
tință cu putere de lege. (Exceptio rei judicatae). 

Ş. 439. Continuare. 

incuzatul este dator a prestă judecătoriei răspunsul său 
de mântuință cel mult în trei luni, altcum după a treia admoni- 

53 Litis contestatio.
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3 

iune se osândeşte în contumaţie.s lar când incuzatul aduce în 
răspunsul său excepțiuni, atunci se face acuzator, căci excep- 
țiunile strâns luându-se constau din aceleaşi părţi, din care con- 
stau şi acuzele, adecă din baza legală, din baza istorică și din 
petit, şi căci precum acuzatorul este dator a dovedi acuza sa, 

întocmai şi acuzatul se îndatoreşte a dovedi excepţiunile sale; 

de aci urmează, că între excepțiunile acuzatului și incuza acu- 

zatorelui nu este altă deosebire decât aceea, că acuzatul năzu- 

eşte a ajunge prin excepţiunile sale absolvirea de sub incuza 

dată în contra Ii, iar incuzatorul se nevoeşte a mijloci prin 

acuza sa condamnarea acuzatului. 

Şi fiindcă se poate întâmplă, ca acuzatul să aducă în răs- 

punsul său vre-o pretensiune fundată asupra acuzatorului său ; 

pentru aceea el poate să facă din pretensiunea sa fundată nu 

numai o incuză de sinestătătoare, și să o predee jurisdicțiunei 

competente, ci îi este iertat a o prosecuă împreună cu alegaţiile 

sale în cauza ridicată în contra lui, şi aceasta se chiamă «re- 

convenţiune». s. e. când bărbatul pe baza adulterului muierei 

sale cere divorțare dela ea, iar muierea reconvine pe bărbatul 

său pentru _risipirea averei ei din partea bărbatului; sau când 

un preot, are diferință cu alt preot pentru veniturile sale stolare, 

şi incuzatul face excepțiune în contra acuzei, alegând datoria sa 

activă, ce o are la acuzatorul. 

Ş. 440. Cine se nimeşte defensor al cauzei ? 

Defensor al cauzei se numeşte acel preot, diacon sau laic 

înzestrat cu ştiinţele canonice și judiciali, şi graduat dacă este 

mirean, cu diploma de advocat, căruia, partea litigantă îi în- 

credințează prin imputernicire. în scris apărarea cauzei sale la 

judecătoria bisericească.s* 

Ş. 441. Când s'au întrodus defensorii: cauzelor la judecătorii 

bisericeşti ? 

Defensorii cauzelor sau întrodus la judecătorii bisericeşti 

numai decât la începutul stabilirii şi al desvoltării dreptului ca- 

'nonic şi al procedurei biserico-judiciali. Spre dovedirea asertului 

7 

  

s5 Can. 74 apost. — % Bingham Tom. IL. pag. 51—63. .
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nostru amintim canonul 107 cartagenean din an. 419, prin 
care părinţii acestui sinod au hotărit: ca să se roage de împărații 
Arcadiu şi Onoriu pentru -de a puteă pune defensori, al căror 
oficiu să fie apărarea lucrurilor bisericeşti, de câteori ar cere 
trebuinţa și să poată întră şi la cancelariile judeţurilor. Şi fiindcă 
mulți dintre creștinii mai săraci molestau pe episcopi cu plân- 
sori pentru nedreptățirile, ce bogaţii le: făceau lor, şi din lipsa 
mijloacelor băneşti nu se puteau apără de acele nedreptățiri, 
iar episcopilor nu le ajungeă timpul, nici putinţa de a apără pe 
cei săraci năpăstuiți din partea bogaţilor; pentru aceea consul- 
tându-se părinţii dela sinodul cartagenean asupra modului, cum 
și în ce chip sar puteă procură acestor săraci mângăiere, au 
aflat de bine a aduce canonul 83-lea, prin care roagă pe îm- 
păraţi ca să se îndure a așeză defensori, cari cu f:urtarea de 
grije a episcopului să apere.la judecătoriile politice pe săraci de 
nedreptăţirile bogaţilor.s! - 

Deci praxa bisericei noastre de astăzi în privinţa defenso- 
rilor puşi din diregătorie lângă judecătoriile bisericeşti, precum 
şi în privința defensorilor puși din partea părţilor litigante este 
urmarea susținută până astăzi a susamintitelor canoane. | 

„. . a Îi > ” - - Ş:. 442. Defensorul în'vre-o cauză .bisericească, ce se tractează 

la judecătoria bisericească, poate fi preot, iliacon ori laic. 

Canonul 18-lea al sinoduluis cartagenean rânduește: «că 
episcopii, presbiterii sau diaconii nu pot fi defensori, ca să- -Şi 
procure hrana din vre-un lucru rușinos și neonest. 

Această înhibiţiune canonică orișicine o primeşte. de te- 
meinică şi potrivită tagmei preoţeşti, că adecă un beneficiant 
bisericesc nu se poate face defensor întrun lucru rușinos şi 
neonest- pentru poziţiunea lui. preoțească, fie aceea cu sau fără 
scop, ca deacolo să-şi :procure hrana sa. 

Fiindcă însă noi, când zicem, că un beneficiant bisericesc 
poate să fie defensor într'o controversie, care se ventilează la 
judecătoria bisericească, vrem să înţelegem o ocupaţiune onestă 
şi ştienţifică din partea acelui beneiiciant preot sau diacon, carele 
primeşte detendar ea unei cauze la judecătoria bisericească, dar nu 
  

* Vezi și Can.2, IV. și sub-însemn, lui în Pidal. — Bingh. Tom. II pag. 59.
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şi la cea civilă, căci avem din anticuităţile bisericeşti,s? şi din 
praxa coțidiană bisericească exemple, care arată că ierarhia 
totdeauna a pus şi pune defensori spre apărarea intereselor ge- 
nerale şi speciale ale bisericii pretutindenea, unde aceea sa 

cerut și se cere. De aci urmează, că şi creştinilor ori preoţilor 
litiganţi la judecătoriile bisericeşti trebue să le fie: iertat de a-și 
pune din cler sau din laici defensori pentru controversiile, care 

se tractează la una sau la altă judecătorie bisericească. Asertul 
nostru se întăreşte 1. prin acea împrejurare, că defendarea unui 
obiect la judecătoria bisericească nu se poate privi ca o.ocupa- 

țiune neonestă pentru preot, căci o asemenea ocupaţiune nu poate 

cădeă în categoria cârcimărituiui, vânatului, arâuzei, amestecului 

în lucruri lumeşti ;? 2. prin canonul 3-lea IV, care iartă preoților de 

a primi epitropie şi curatelă asupra copiilor orfani şi nevârstnici, 

ce li sar concrede lor din partea jurisdicțiunii civile; iar în 

tâlcul acestui canon din pidalion cetim: că preoţii pot luă asu-. 

pră-le îngrijirea şi apărarea oricăror averi ale parohiilor lor. 

Deci recapitulând cele premise, zicem: .că preotul ori dia- 

conul, carele este cunoscut de canonist, şi versat în procedura 

judicială bisericească, poate să fie cu aprobarea episcopului 

defensor într'o controversă subversantă între confrații săi ori alți 

creştini, ce se tractează la judecătoria bisericească, încât adecă 

prin aceea nu se smiateşte chemarea lui preoțească. 

Tăierea V. 

Despre procedura biserico-judecătorească. 

Ș. 443. Ce se înțelege sub procedura biserico- judecătorească ? 

Sub procedura biserico-judecătorească se înțelege obser- 

varea acelor prescrise canonice, după care judecătoriile bisericeşti 

trebue să tracteze lucrurile de acuze și controversii bisericeşti. 

Ş. 444. Care este principiul procedurii biserico-judiciale ? 

Principiul procedurii biserico-judiciale este după canoane! 

principiul investigaţional, în urma căruia judecătoria bisericească 

s Bingh. Tom. Ii. pag. 62—63. — 5 Vezi S-ul 231 despre ocupațiuni 

it tului. A 

ii Ponor 5, 1-6, ll—9, 1V—14 Sardic. — 12 Antioh. — 16 Cartag.
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este chemată, ca pe lângă alegaţiunile părţilor litigante să afle 
prin investigaţiune ordinândă din dregătorie adevărul material 
al subversantei acuze, ca astfel să-şi procure deplină cunoștință 
despre starea lucrului, şi aşa după împrejurări faptice să poată 

decide obiectul după dreptate.? 

Ş. 445. De câte feluri este procedura biserico-judicială ? 

Procedura biserico-judicială este de trei feluri, şi adecă: 

ordinară, extraordinară şi sumară, 

Ş. 446. Despre procedura judecătorească ordinară. 

| Procedura judecătorească ordinară este observarea acelor 

prescrise canonice, pe care judecătorii bisericești trebue să le ob- 
serve în tractarea şi deciderea obiectelor de natură sacramentală, 

şi biserico-criminală, când și părţile litiganite se supun observării 
“acelor prescrise canonice; prin urmare obiectele procedurii judi- 
ciale ordinare pot fi: cauzele matrimoniale, cauzele pentru repă- 
şirea dela logodnă, incuzele pentru o crimă bisericească, precum 
este orice abuz din partea arhiereilor, preoţilor, diaconilor şi «a 

creştinilor, și prin transgresiunea canoanelor în chiemarea lor. 
| i. 

Ş. 447. În ce stă procedura ordinară. 

Procedura ordinară întrun proces stă într'aceea, |. că acuza- 
torul este dator a predă prezidiului judicial acuza, carea se 
prezentează şedinţei judiciale proxime, şi aci se proceteşte, şi apoi 
se hotăreşte citarea acuzatorului şi a acuzatului înaintea scaunului 

judecătoresc; Il. citațiunea aceasta are a se face din partea unui scaun 
protopresbiteral prin un paroh, iar din partea unui scaun episcopesc. 
mijlocit prin protopresbiter, iar nemijlocit prin parohul concernent 

“al părţilor litigante, din partea unui scaun metropolitan prin doi 

episcopi exmişi,* și a se luă dela cei citați revers în scris şi. 
acesta a se așterne judecătoriei spre ştiinţă oficioasă; III. dacă 

acuzatul nu Sar înfăţişă la cea dintâi citațiune, şi ar rămâneă în 
neascultare după a doua şi a treia citațiune, care au a se face 
după modul acum arătat, neînfăţișându-se nici în persoană, nici 

prin împuternicitul său defensor, atunci judecătoria condamnă în 

2 Can. 14 Cartag. — 3 Can. 74 apost.
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privința acuzei pe un astfel de inculpat contumace,: și dacă 
condamnatul ar vrea să se defende după executarea sentinţei 
aduse în contra lui din contumaciă, el una ca aceasta nu o poate 
face cu valoare de drept, ci trebuie să recură la judecătorie 
pentru de a înoi procesul din partea sa, ceeace nu-i poate de- 
negă, și aşa prin procesul înoit poate să se defendeze;* IV. în- 
făţişându-se amândouă părţile litigante, dar incuzatul nevrând 
nicidecum a se lăsă în apărare, judecătoria îl dechiară pe el 
de vinovat, şi-l condamnă încă și la purtarea speselor procesului; 
V. sentința judecătorească, ce se aduce în contumaţie, se pune 
în lucrare numai după 15 zile dela publicarea ei; VI. însă dacă 

acuzatul se înfăţişează la judecătoriă mainainte de expirarea 

acestor 15 zile, şi dovedeşte în chip vrednic de crezut, că i-a 

fost cu neputinţă a se înfăţişă la timpul prefipt, atunci judecă- 

toria i iartă detfendarea față cu acuza dată asupră-i, iar nevrând 

a da defensă, 'se condamnă a douaoară prin sentință nouă, şi 

spre plătirea trapedului, ce acuzatorului a cășunat;* VII. din 

contră când acuzatorul nu s'ar înfăţişă înaintea judecătoriei nici 

după a treia citațiune, atunci judecătorie la petitul acuzatului, 

carele la citaţiuni sa prezentat inaintea judecătoriei, absolvează 

pe acesta de sub acuză, iar pe acuzatorul îl condamnă la plă- 

tirea cheltuielilor și a trapedului acuzatului; ? VIII. când amân- 

4 Canon 74 apost. — 5 Canon 96 Cartag. —.* Canon 27 Cartag. 

1 Can. 74 apost. şi 27 Cartag. Aci vine de a se observă, că de sub 

stricteța acestei proceduri se esime procesele matrimoniale, încât într'ânsele 

ocure absenţa unei fețe căsătorite, căci în asemenea cazuri numai după o 

absentare de cinci ani a unei persoane se poate aduce sentinţa judecătorească 

cu valoare de drept în contra părții absente. — Cap. 235, alinea 2, în Pravila 

mare. — Îndeobşte în cauze divorţiale nare loc sentinţa în contumație, și 

din nedefendere, ci mai mult judecătoria să întrebuințeze pedepse biseri- 

absente sau neascultătoare, şi așa să le silească la 

compariţiune şi detendere. Pentrucă prea uşor „se poate întâmplă, ca părțile 

să se învoiască pe ascuns în divorţ, şi spre ajungerea cât mai curând a 

scopului lor să-și aleagă contumația părții acuzate ca mijlocul cel mai scurt 

şi mai sigur pentru divorțare: pentru aceea deiensorul misterului de ma- 

trimoniu este dator îndeobşte, şi deosebi în asemenea cazuri de contumaţie, ca 

să fie cu cea mai mare atenţiune şi stricteță cătră părţile litigante, unde 

subversează contumația, şi să apere cu cea mai strânsă conştienţiozitate va- 

loarea misterului matrimoniului, şi susţinerea căsătoriei între feţele litigante, 

— Aşişderea sentinţă finală nu se poate aduce în contra beneficiatului con- 

tumace, ci numai sentință de suspendare dela oficiu, ceeace se vede din 

canonul 74 apostolasc, şi din Can. 27 cartaginean,. 

ceşti în contra părţilor
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două părţile se înfăţişează la timpul prefipt înaintea judecătoriei, 
şi incuzatul se arată aplecat a se lăsă în defendare, atunci jude- 
cătoria îndreaptă părţile litigante, şi predând acuzatului spre răs- 
pundere acuza, le îndatoreşte a nu îndelungi procesul cu excep- 
țiuni frivoli şi cu trăgănări' îndelungate ale alegaţiilor, şi iertând 
acuzatorului două alegaţiuni — incuza și replica, — iar acuza- 
tului iarăș două alegaţii — răspunsul de mântuinţă, şi duplica; 
însă dacă treaba chestionată nu s'a lămurit prin aceste alegaţiuni, 
atunci judecătoria iartă părţilor itigante la rugarea lor mai de- 
parte a alegă, se întelege de sine, că acuzatului îi compete ale- 
gaţiunea din urmă; IX. că judecătoria ordinară are a pretinde 
dela părţile litigante, ca ele să observe modestia cuviincioasă 
în alegaţiile lor, precum şi respectarea personală reciprocă, dar 
şi cătră însăș judecătoria, pentrucă judecătoriei îi compete dreptul 
și îndatorirea a aduce pedeapsă de închisoare ori de bani spre 
vre-un scop filantropic asupra celui. ce nu-şi înfrânează limba 
şi vătămă persoana judecătorilor, sau a contrarului său; X. ju- 
'decătofiă are a privegheă, ca părţile litigante să se ţină strâns 
de meritul cauzei în alegaţiile lor, și să nu le ierte lor nici o 
abatere dela aceasta; şi XI. că judecătoria ordinară se îndato- 
rește a lăsă părţilor litigante în voie liberă folosirea de reme- 
diile şi beneticivrile de drept, și acele ale desluşi lor. 

5. 448. Despre procedura extraordinară judecătorească. 
Procedura extraordinară judecătorească este acea normă 

prescrisă prin canoane, care judecătoria trebue să o pună în 
lucrare, când partea incuzată nu dă judecătoriei competente as- 
cultare spre tractarea ordinară a acuzei de învinovățiri ridicate 

„ asuprăşi, nici voiește a se conformă citaţiunilor oficioase judecă- 
toreşti, ci toate acestea le desprețuește, defaimă judecătoria bi- 
sericească și acestea le face cu intenţiune de a eludă autoritatea 
bisericească și de a scăpă de pedeapsă. 

$. 449. În ce stă procedura extraordinară bisericească. 
Procedura extraordinară bisericească stă în observarea şi etec- 

tuirea acelor canoane, care biserica le-a prescris spre tractarea 
acelor incuze, la care incuzatul nu voieşte să se supună procedurei 

  

* Can. 27 Cartag. — ? Can, 74 apost. şi 27 Cartag, 
7 

i 

x
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ordinare de proces. Norma procedurei acesteia extraordinare 
pentru judecătoriile bisericeşti o aflăm în canonul 74 apostolesc, 
care aşa sună: «Episcopul de sar acuză pentru oarece. de cătră 
bărbaţi vrednici de crezământ, trebue să se cheme de episcopi, 
şi dacă se va înfăţișă, și va recunoaşte acuza, şi se va condamnă, 

să se statueze pedeapsa. lar dacă sorocit fiind, nu se va înfăţișă, 

a douaoră să se citeze, trimiţându-se la dânsul doi episcopi, şi 

dacă nici aşa n'ar ascultă, să se citeze şi a treiaoră, așişderea 

trimițându-se la dânsul doi episcopi; şi dacă şi acum va ră- 

mâneă defăimând și contumace, sinodul să pronunţe în contra 

lui, ce-i va păreă lui, ca să vadă, că substrăgându-se el de sub 

judecată, nu-şi face sieși nici un câştig». 

lar în 37 canon al sinodului cartagenean aflăm pentru pro- 

cedura extraordinară următoarea normă, unde cetim: «Dacă careva 

din episcopi se incuză, acuzatorul area predă metropolitului-acuza; 

să nu se oprească de împărtășire celce se prihăneşte, fără numai 

dacă la timpul sorocit nu se va înfăţişă spre a se apără, adecă 

în restimp de o lună dela ziua, în care a primit citațiunea. 

lar dacă ar arătă nişte cauze adevărate şi silnice, care l-au îm- 

pedecat pe el în înfăţişare, atunci să i-se ușureze pe o altă lună 

întreagă. lar după a doua lună nu se va împărtăşi, până nu se 

va vădi curat. Și dacă la sinodul anual nu se va înfăţişă, ca cel 

puţin acolo să se termine lucrul lui, atunci necomparaţiunea lui 

aşa se consideră, ca şi cum el însuşi pe sine sar i condamnat, 

şi pe cât timp va îi oprit dela cuminecătură în biserica sa, pe 

atât timp nu se va puteă cuminecă nici în biserica parohială, 

iar acuzatorul, dacă totdeauna sa înfățișat în zilele prefipte la 

judecătorie, nu se opreşte dela cuminecătură; dar dacă acuza- 

torul nu s'a înfățișat, atunci se lipseşte el dela împărtășire, iar 

episcopul se restitue în aceea, însă aşa, că acuzatorului nu i se 

poate denegă facultatea de a prosecuă incuza sa, dacă va dovedi 

în chip vrednic, că el ar fi vrut, dar n'a putut să se înfăţişeze 
la timpul prefipt; aceea încă să se ştie apriat, că dacă persoana 

incuzatorului de un episcop se prihăneşte, atunci acuza lui nu se 

primește, fără numai dacă aceea este în propria lui treabă, dar -: 

nu în cea bisericească.»** 

  

19 Vezi şi $-ul 448 şi adnotațiunea de acolo.
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Ș. 450. Despre procedura sumară judecătorească. * 

| Procedura sumară judecătorească este acea normă, care se 
pune în lucrare la acele obiecte de controverse, care se pot tractă 
și prejudecă fără sgomotul unui proces formal. Astfel de obiecte 
sunt acelea, care de substrat n'au vre-o crimă bisericească, ci simplu 
vre-o pretensiune cu privire la al meu şi al tău, adecă pentru 
scurtarea venitului din epatrafil, sau neînţelegeri între un preot 
şi comuna bisericească, sau și neînțelegeri între cei căsătoriţi.!! 

Ş. 451. In ce stă procedura sumară? 

Procedura sumară stă în aceea, că judecătoria bisericească 
cărei acuzatorul i-a prezentat acuza sa, chiamă pe incuzatul 
înaintea sa după formalitatea din Ş-ul 447, ca să-i vestească cauza 
dată asupra lui, şi după aceasta îi dă acuza spre răspundere întrun 
termin mai scurt decum este prescris pentru lucruri de crimă, 

adecă întrun termin mai scurt de o lună, va să zică de 15 zile. 
Dupăce acuzatul a predat președintelui judicial răspunsul său, 
şi acesta s'a prezentat judecătoriei, atunci se aduce deciziune 

spre sorocirea amânduror părţilor înaintea judecătoriei, unde în- 

fățişându-se ele singure sau prin detensorii lor, li se ceteşte acuza 
Şi răspunsul, și se provoacă a expune cu viu graiu celece ar mai 
aveă a reflectă fiecare parte spre apărarea sa, şi acele secretarul 

judicial le ia la protocol; şi din alegaţiile verbale ale părţilor 
litigante văzându-se că obiectul de controversă sa lămurit din 

destul, judecătoria enunciă sentința decisivă, carea după urmata 
publicare în auzul părţilor respective se şi pune numai decât 

în lucrare. lar în caz de neîntăţișare la citaţiunea oficioasă a 
acuzatorului ori a acuzatului, judecătoria purcede în cauze sub- 

versante după cele ce s'au expus în Ş-ul 447 despre cei con- 
tumaci acuzatori şi acuzaţi. 

$. 452. De câte Feluri poate să fie activitatea judecătoriei în 

procedura judicială ? 

Activitatea judecătoriei în procedura judicială poate să fie 
după praxa uzuată şi susținută de patru îeluri, şi adecă 1. 

1 Can. 5. |. — Can.6, Il. — Can.9,IV. — Can. 14 Sardie. — Can. 
12 Antioh, — Can. 16. Cartag.
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prin protocol, când acuzatorul compare înaintea judecătoriei cu 
rugarea, ca acuza lui să se ia la protocol şi să se pertracteze; 
2. prin decretare, când în decurgerea procesului se aduce vre-o 
deciziune judicială potrivită împrejurărilor faptice; 3. prin cores- 
pondinţe oficioase cu alte jurisdicţiuni, şi 4. prin adunarea şi 
aşezarea actelor procesuali în ordinea cuviincioasă. 

|. Ce se ţine de luarea acuzei la protocol, judecătorul are 
a observă: ca împrotocolarea acuzei să se facă în prezenţa acu- 
zatorului, ca protocolul să i-se procetească, şi recunoscându-l de 
icoana adevărată şi fidelă a expoziţiunei sale, să-l întărească cu 

subscrierea sa proprie; ca în protocol să se însemneze timpul 
și numele celorce au fost de faţă la compunerea lui, locul com- 
punerei lui, precum şi numele concipientelui. Astiel de protocol 
are valoare de dovadă legală, deşi partea contrară îl poate îm- 
pugnă, că adecă la compunerea lui sar fi făcut una sau altă 
greșală formală, ceeace până când nu se va demonstră, proto- 
colul rămâne ca un document judicial' valid. 

II. In privinţa unei decretări judiciali vine de a se observă: 
ca aceea să nu se confunde cu sentinţa, căci sentința se refere 
la meritul controversiei subversante, iar decretarea priveşte la 
partea accidentală a procesului, precum este regularea proce- 
sului, şi împlinirea îndatoririlor uneia sau a amânduror părţilor 
litigante; s. e. decretarea este bună, când, judecătoria în urma 

decretării împărtăşeşte acuzatului acuza spre răspundere, sau 

acest răspuns spre'replicare acuzatorului; sau când judecătoria 

decretează, că bărbatul, carele a pornit asupra muierii sale 

proces divorţial, şi sub decursul procesului a scos pe muierea 

sa din casă, să şi fie dator a da muierei sale intertenţiune pe 

timpul duratei procesului; din contră decretarea judicială ar fi 

greşită, când judecătoria ar decide, ca bărbatul, carele are proces . 
divorțial cu muierea sa, şi pe aceasta nu o sufere în casă sub 

decursul procesului, să fie indatorat a da muierii şi intertenţiune, 
şi zestrea ei, căci prin asemene decretare S'ar preocupă sentința 
finală; așișderea decretarea aceea judicială ar fi greşită, când 
sar ordină din partea judecătoriei, ca preotul inculpat pentru 
vre-o crimă bisericească să se suspende dela oficiu și beneficiu, 
şi în decursul procesului să se înlocuiască parohia lui prin alt 
paroh definitiv, dupăce decretarea în asemene caz se poate re-
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_fere numai la suspenderea interimală a incuzatului preot dela 
oficiu şi la uzuarea unei jumătăţi din veniturile parohiali, căci 
altă jumătate a veniturilor compete acelui preot, carele vremel- 
nicește administrează aceea parohie. 

III. În privinţa corespondinţelor oficioase observăm: că acele 
se îndreaptă cătră alte oficiuri coordinate sau și superioare, și 
ele dovedesc activitatea judecătorească spre câştigarea dovezilor 
referitoare la persoana litigantă, sau la treaba însăș de con- 
troversie. " 

IV. Ce se ţine de adunarea şi punerea în ordine cuviin- 
cioasă a actelor procesuali, numai atât observăm: că judecătoria 
trebuie să se convingă mai nainte de a purcede la tractarea 
finală a vre-unui proces, că adunatu-s'au şi pusu-Sau în ordine 
actele ţiitoare de procesul respectiv, și compusa reterintele 
sumarul, va să zică: rotulul acelor acte, căci dela âdjustarea cu- 
viincioasă a actelor procesuali atârnă, ca judecătoria să poată 
dechiară vre-un proces de cualificat spre încheiere şi aducerea 
sentinței decisive şi finale. 

Tăierea VI. 

Despre probaţiuni. N 

$. 453. Ce se înfelege sub probațiuni?. . 

Sub probaţiuni se înţeleg acele temeiuri, prin care se de- 
monstră faptele și împrejurările subversante, dela care atârnă de- 
ciderea unei cauze controverse. 

$. 454. De câte feluri pot fi probaţiunile? 

Probaţiunile pot fi de cinci feluri, şi adecă 1. prin mărtu- 
risire; 2. prin mărturii; 3. prin oculata judecătorească, și a celui 
pricepător de treabă; 4. prin documente; şi 5. prin jurământul 
părților. | 

“1 Mărturisirea. 

$. 455. Ce este, și de câte feluri este mărturisirea ? 
Mărturisirea este dechiaraţiunea unei părţi litigante, prin care 

se recunoaște de drept, sau un lucru întreg, sau o parte esen- 
țială a lui, sau o împrejurare laterală, dar momentoasă a aceluia.
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Aserţiunile favoritoare, pe care vreo partidă le face înaintea 
judecătoriei, ori afară de judecătorie în interesul său spre re- 
spingerea sau micşorarea responsabilităţii, nu se consideră de 

mărturisiri. | 

Aci vine de a se observă, că mărturisirea cu valoare de 

probaţiune o poate face numai persoana litigantă, dar nu şi a 

treia oarecare persoană, căci mărturisirea, care o face persoana 

a treia, se chiamă testificaţiune. — Ar îi o părere greşită, când 

cineva ar crede, că numai mărturisirea făcută înaintea judecă- 

toriei are putere de dovadă, pentrucă şi mărturisirea făcută 

afară de judecătorie, dacă aceea se dovedeşte, între anumite 

împrejurări, poate aveă mare influință asupra convingeriii ju-. 

decătorului. 

Mărturisirea este de trei feluri, 1. prin care acuzatul re- 

cunoaşte necondiţionat înaintea antistiei judecătorești la început 

sau în decurgerea procesului pretensiunile acuzatorului;!* 2, 

dacă o partidă depune o mărturisire rezervată, adecă când cineva 

depune anumit o mărturisire, însă adaugă la ea rezervaţiuni, 

prin care în favoarea sa voiește a delătură ori a micşoră respon- 

sabilitatea sa; d. e. cumcă el â făcut adulter din greşală în per- 

soană; cumcă el apărându-se pe sine, a bătut pe cineva; ori 

cumcă el a neîndreptăţit pe acuzator în privinţa veniturilor sto- 

lare în mai mică măsură, decum pretinde acuzatorul; 3. mărtu- 

risirea poate îi şi prefăcută, ca o urmare a neascultării de ci- 

tațiunea judecătorească, ştiind cel contumace, că el nu poate 

aduce cu temeiu nimic spre justificarea sa. . 

IL. Martorii. 

Ş. 456. Cine se chiamă martor ? 

Martor se chiamă acela, care adeverează despre vreo faptă 

sau întâmplare, care el o a văzut şi o cunoaște; sau martor se 

chiamă unul ca acela, care împărtăşeşte judecătoriei ceeace el 

ştie despre vreo faptă sau întâmplare. Toţi aceia, cari au auzit 

numai dela alţii, ori au numai presupuneri despre vreun fapt, 

fără de a puteă aduce argumente faptice despre lucrul subver- 

sant, nu se consideră de martori. ) 

  

1: Confessio in jure. 
27
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$. 457. Cine nu poate fi martor? _ 

Martor nu poate fi acuzatorul, nici acuzatul în propria lor 
controversie, nici judecătorul respectiv afară de acel caz, când 
vreo faptă ori întâmplare s'a comis în prezența lui sub timpul 
funcţionării ca oficial judicial. “ Mai departe martor nu poate fi 
omul linguşitor, jucăuș, sau 'osândit prin judecătoria biseri- 
cească ori politică, :omul clevetitor, fur, sau adulter, şi pătat cu 
oarecare nelegiuire, fără să se fi curăţit, precum și acela, carele 
a testificat mai nainte spre partea unuia, şi apoi ar voi să te- 
stifice și în contra aceluiaşi. :2 

Ş. 458. Ce se cere spre validitatea unei mărturii ?. 

Spre validitatea unei mărturii se cere 1. ca martorul să fie. 
persoană vrednică de crezământ; 2. ca se cunoască din propria 
sa vedere îapta sau întâmplarea, despre care testifică; 3. ca să 
ştie spune anul, luna şi locul faptei ori al întâmplării adeve- 
rinde; designarea zilei şi a oarei nu se cere; 4.-ca cel puţin 
doi ori trei martori să testifice despre lucrul pus în întrebare ;1+ 
5. ca mărturiile să se facă înaintea judecătoriei ori a dregăto- 
rului activizat spre acest scop; 6..că arhiereii se pot cruță dela 
înfăţişare înaintea judecătoriei spre testificare, şi a se ascultă în 
odăile lor;: 7. că amploiaţii bisericeşti și politici pot da în scris 
testificaţiunile lor, dacă momentozitatea obiectului nu va pretinde 
indispensabil înfăţişarea lor înaintea judecătoriei spre testificare ; 
și 8. în fine spre validitatea unei mărturii se mai cere şi întă- 
rirea ei prin jurământ, căci mărturiei nejurate nu se crede. 

$. 459. Care persoane sunt eliberate și care nu dela depunerea 
vreunei mărturii ? 

Acele persoane sunt eliberate dela depunerea unei mărturii, 
care sunt consanguine între sine până la gradul al şeptelea de 
consanguinitate, ori afine până la gradul al şaselea de cuscrie 
de două neamuri, ori până la gradul al treilea de cuscrie de trei 
neamuri, precum sunt: părinţii şi fii, socrii şi ginerii, părinţii vi- 

13 Can. 75 apost,, și subîusemn, 1. din tâlcul acestuiaşi canon din pida- 
lion. — 1* Can. 75 apost, și Mat. XVIII, 16. — 5 Subînsemn. canonului 
75 în Pidalion,
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tregi şi fiii vitregi, fiastrii și cumnații, căsătoriții și logodiţii, carii 
toți laolaltă ar puteă să depună mărturie, dar nu se pot sili la 
aceea. lar unui duhovnic nu i-se iartă, de ar şi vreă depunerea 
mărturiei asupra lucrului, ce i s'a descoperit sub sigilul ispo- 

vedaniei. 16 . 
Din contră fiecare este dator a depune mărturie spre ade- 

verirea unui lucru ori întâmplări, ceeace o ştie şi o cunoaşte, 

şi de sub acest obligământ, fiind provocat din partea judecă- 

toriei nu se poate subtrage nici acela, carele a jurat lui Dum- 

nezeu, că în toată vieaţa sa nu va depune. la nici o întâmplare 

mărturie. ! 

Ş. 460. Cari martori sunt incapaci și suspecți? 

Martori incapaci şi suspecți sunt preste tot aceia carii 1. 

sunt neghiobi; 2. minoreni; 3. cei pătaţi cu numele de infamie; 

4. cei cunoscuţi de oameni mincinoşi; 5. cei de sub vre-o pe- 

deapsă bisericească sau politică; 6. pentiu cari s'au “dovedit, că 

au depus mărturie strâmbă; 7. cei cu vieață imorală; şi 8. cei de 

tot necunoscuți. . 

lar martori relativ incapaci şi suspecți sunt toţi aceia, 1. 

cari vreau să depună mărturie spre ajungerea vreunui folos al 

lor; 2. cari au cătră unul dintre litiganţi o deosebită predilec- 

țiune şi amiciţie, dacă şi nu sunt consanguini sau afini cu acela; 

3. cari sunt deopotrivă consanguini sau afini cu părţile liti- 

gante; 4. cari stau în vreo corelațiune oficioasă, ori dependinţă 

cu unul dintre litiganţi; şi 5. cari au vreo deosebită antipatie, 

ori dușmănie cătră unul dintre litiganți. 

III. Oculata. 

Ş. 461. Ce, şi de câte feluri este oculata ? 

Oculata este acea observaţiune,.carea însuși judecătorul o 

a făcut fără deosebire de chip, adecă prin vedere ori auz din 

15 $. loan Chrisostom afirmă: «că spre dovedirea acuzei în contra 

celui ce a ocărit şi bătut pe tatăl său, ajunge mărturia a singur tatălui, 

pentrucă niciodată tatăl nu se iace acuzător de fiul său, căci tatăl averea, 

şi însăși vieaţa sa o pune pentru fiul seu, dacă ocara, ce fiul a făcut asupra ” 

tătânesău, mar îi adevărată și săvârșită». — Vezi și canon. 68 Cartagenean. — 

11 Can, 28 al Siântului Basiliu. i e
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descoperirile verbali sau din alegaţiunile scrise ale părţilor liti- 
gante. Propria oculată, va să zică, propria observaţiune a jude- 

„cătorului stă mai pre sus de orişice probaţiune sau mărturie 
produsă în proces, căci oculata proprie i dă judecătorului încre- 
„dințare nemijlocită despre treaba pusă în întrebare, când celelalte 
probaţiuni i dau judecătorului numai mijlocită încredințare; de 
aceea oculata proprie a judecătorului nu admite nici o probaţiune 
contrară până atunci, până când nu sar dovedi pe deplin, că 
oculata proprie a judecătorului ar fi fost o presupunere greşită. 

lar oculata pricepătorului de treabă este acel document, care 
pricepătorul de treabă îl dă despre un lucru, pe care dânsul l-a 
cercetat după regulele ştiinţei şi artei, și în chip ştientific şi le- 
gal deslușeşte starea adevărată a trebii chestionate; s. e. oculata 
medicului despre bătaie, ori structura trupului a unei sau altei 
părți în procesul divorţial. Astfel de document are deplină va- 
loare înaintea judecătoriei bisericești mai cu seamă, dacă medicul 
a fost autorizat din partea judecătorească, și ca atare a făcut 
oculata. — Pot îi însă întâmplări, care se silească pe judecătorie 
de a decretă oculata făcândă prin mai mulți medici, Şi a cere 
dela ei o părere colectivă spre a puteă află cu. oareşicare mai 
mare siguranță starea adevărată a lucrului; astfel de caz poate 
fi naşterea timpurie, şi întârziată, când adecă muierea naşte în 
luna a şeptea dela măritatul ei, şi bărbatul nu voieşte se recu- 
noască fătul de al său, şi învinueşte de adulteră pe muierea sa; 
oricând o muiere naşte în luna a zecea și unsprezecea după 
moartea bărbatului ei, şi rudeniile aceluia nu recunosc fătul de 
al răposatului lor consanguin, şi-l dechiară de nelegiuit. 

; 

IV. Documentele. 

$. 462. Ce se chiamă în proces document, și de câte feluri poate 
fi acela ?. 

Document se chiamă în deobște în proces orișice scrisoare, 
care ocură între actele procesuali ca un mijloc de probaţiune; 

„iar în înţeles mai strâns document se chiamă aceea scrisoare, ca- 
rea cineva o a compus spre susținerea în memorie a vreunei 
voințe, fapte, ori întâmplări spre adeverire pentru timpii viitori. 

» Astiel de scrisoare — chrisov — dacă se produce în original, sau
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și în copie autenticată prin judecătorie, are valoare de probaţiune, 
şi se priveşte la judecătorie ca un mijloc foarte însemnat de dovadă. 

Documentul poate fi public ori. privat; public se zice, când 
a urmat dela judecătorie, sau dela un dregător public; iar pri- 
vat este acela, care a purces dela persoană privată. Documentul 
privat poate fi simplu, ori autenticat; cel autenticat se zice acela, 

a cărui autenticitate este constatată prin judecătorie. Copia unui 

: document se chiamă autenticată, când sau colaţionat cu originalul 

prin judecătorie, şi aceasta testifică din dregătorie, că copia co- 

laţionată corăspunde originalului în toate. Iar acele documente, 

cărora le lipsesc aceste momente, se numesc simple. 

Ş. 463. Despre puterea de probaţiune a documentelor. 

Puterea de probaţiune a documentelor întrun proces atârnă 

dela cvalitatea lor; 1. dacă sunt documente publice, apoi au 

deplină valoare de probaţiune; 2. dacă sunt documente private, 

apoi lucrul stă întru aceea, că recunoscu-se de autentice, ori 

că poate-se dovedi autenticitatea lor, dacă aceea se neagă din 

partea contrară. In contra incuzatului de regulă dovedesc docu- 

mentele private, constatându-se autenticitatea lor; iar din contră 

în favoarea lui de regulă nu pot dovedi nimic, fiindcă aserţiuni 

în favoarea sa poate scrie întrun document ori şi cine după 

plăcere.  Testamentele sau alte adeverinţe ale unei persoane, 

când produc în privinţa unei a treia persoane urmări de drept, 

atunci au valoare de documente după împrejurări în. favoarea 

sau nefavoarea şi acestei a treia persoane. lar dacă documentele 

cuprind. o adeverinţă ori părere a unui pricepător de lucru, apoi 

atârnă dela buna chibzuială a judecătorului, ca să deă şi ce fel 

de putere de probaţiune să deă unui asemenea document. Ob- 

venind judecătorului în vreo privință îndoieli despre o atare 

adeverinţă sau opiniune a “unui pricepător de lucru, atunci 

trebuie luate măsurile de lipsă, ca martorul s'au pricepătorul de 

lucru să fie ascultat şi jurat înaintea judecătoriei în modul acela, 

ce se recere, pentruca asertul lui să aibă putere. de probaţiune. 

In cauze. mai însemnate“nu poate pune judecătorul nici un preţ 

pe adeverinţa dată afară de judecătorie a unui martor sau pri- 

pentrucă uneia ca aceleia îi lipsește forma 
, cepător de: lucru, leia 

legală, ce se recere pentru puterea de probaţiune.
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-Y. Jurământul. 

3. 464. Cum a învățat Christos despre jurământ? 

„Christos, precum ne arată cuvântarea lui de pe munte, a 
învăţat pe cei de faţă aşa: «aţi auzit că s'a zis celor de demult: 
să nu juri strâmb, ci să dai Domnului jurământurile tale; iară 
eu zic vouă: nici decum să nu jurați nici pe cer, Găci este 
scaunul lui Dumnezeu, nici pe pământ, căci este așternutul pi- 
cioarelor lui, nici pe Ierusalim, căci este cetatea marelui Împărat 
nici pe capul tău să nu juri, căci nu poţi face un păr alb sau 
negru, ci să îie cuvântul vostru: așa, așa: nu, nu; şi ce este 
mai mult decât acestea, dela cel rău vine».:8 

Când cineva va luă după înţelesul literar această învăţătură 
„a lui Christos, și nu va consultă și celelalte învățături ale Mân- 
tuitorului despre jurământ, lesne ar puteă veni la acel gând, 
că Domnul Christos peste tota oprit jurământul. Insă trebuie 
să ştim, că Christos cătră ce îel de popoi'a ținut cuvântarea 
sa de pe munte, şi ce îel de jurământ a oprit? şi apoi trebuie 
să considerăm şi celelalte învățături ale Mântuitorului, Și atunci 
ne vom convinge, că Christos a oprit în cuvântarea sa de pe 
munte jurământul strâmb, și că iartă creştinilor depunerea jură- 
mântului adevărat în lucruri momentoase, | 

Christos a cunoscut, că în mulțimea aceea a poporului, 
carea "| încunjurase pe el'la cuvântarea sa de pe munte, se aflau 
prea mulți mincinoși _și prepuitori, carii nu-și fac nici o impu- 
tațiune de jurământ drept ori strâmb, în lucru momentos, ori 
mic: pentru aceea Christos vrând a îndreptă moravul cel stricat 
al acelor mulţi oameni mincinoşi și prepuitori, cari îl ascultau 
pe el acolo, și a le arătă lor, că este păcat a jură strâmb, s'au . 
a jură în lucruri mici, care se pot adeveii din destul cu «aşa» 
ori cu «nu»; i-a învățat pe ei «să nu juraţi, ci să fie cuvântul 
vostru, «așa», cașa»>; «nu», «nu»; iar ce este mai mult de acestea, 
dela cel. rău este». A | 

Să vedem acum și celelalte învățături ale lui Christos de- 
spre jurământ, şi vom află, că Christos a învăţat: «că în gura a 

  

18 Mateiu V. 33—38. —
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două sau trei mărturii să stee tot cuvântul>;!? de aci numai decât 
urmează, că Christos iartă jurământul, şi că pentru adeverirea 
vreunui lucru nu ajunge una, ci două sau trei mărturii. 

Și de vom consideră şi celelalte învățături ale Mântuito- 
rului despre jurământ, vom află, că Christos a designat creşti- 
nilor şi chipul jurământului, osândind chipul jurământului căr- 
turarilor şi fariseilor, și numindu-i povăţuitori orbi, căci aceştia 
ziceau: «că celce se jură pe biserică nu este nimica, iar cine 
va jură pe aurul bisericei, acela este dator»; însă Christos ară- 
tându-le rătăcirea lor, i-a înfruntat pe ei, şi le-a zis lor: «nebu- 

nilor şi orbilor! ce este mai mare, aurul, sau biserica, care sfin- 

țeşte aurul? voi ziceţi: că cel ce se jură pe altar, nu este ni- 
mica, iar celce se va jură pe darul, ce este pe altar, acela este 
dator; nebunilor și orbilor; ce este mai mare, darul sau altarul 

carele sfințește darul? deci celce se jură pe altar, jură-se pe 
el, și pe toate .cele ce sunt deasupra lui; și celce se jură pe 
biserică, jură-se pe ea, și pe celce locueşte într'ânsa și celce 
se jură pe cer, jurăse pe scaunul lui Dumnezeu și pe cel 

ce şade pe el. o 
Din toate aceste urmează, că Christos opreşte numai ju- 

rământul în lucruri mici, jurământul strâmb şi fățarnic al căr- 

turarilor. şi fariseilor; că pentru întărirea vreunui lucru se cer 

două ori trei mărturii, şi celce se jură, jure-se pe Dumnezeu, 

dar nu pe lucruri de mâni omenești. 

Ş. 465. Despre probaţiune prin jurământ. 

Probaţiunea prin jurământ are a se înțelege aşa, că precum 

jurământul preste tot nu este oprit, aşa preste tot nu se iartă, 

ca cineva să fure după plac?'; şi aşa jurământul se poate în- 

trebuință ca un mijloc de probaţiune atunci, când |. unul dintre 

litiganţi se dechiară înaintea judecătoriei, că voieşte a se lăsă 

de prosecuarea cauzei, dacă contrarul va jură, că expoziţiunea 

adusă în contra lui este falsă; astfel de jurământ se chiamă 

 cdelat şi decisoriu», -căci decide finalminte procesul; II. când 

întrun proces există despre vreo afirmaţiune numai o dovadă im- 

periectă, şi aceasta nu se poateface perfectă altcum, fără numai prin 

19 Mateiu XVIII, 16. — * Mateiu: XXIII, 16—22, — 21 Balsamon în 

tâle. Can. 29, al S$. Basiliu la Beveregiu.
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jurământ; în asemenea cazuri este iertat judecătorului a ordonă j ju- 
rământ spre deplinirea dovezei imperfecte, sau spre resfră ângerea 
ei, şi atunci acel jurământ se chiamă «supletor», iar acesta «pur- 
gator». În privința jurământului supletor virie de a se observă: 
că: acuzatorul se provoacă din partea judecătoriei la depunerea 
jurământului supletor atunci, dacă dovada lui imperfectă are va- 
loare mai mare de o jumătate. de dovadă, iar acuzatului i se iartă 
depunerea jurământului purgator atunci, când dovada imper- 
fectă adusă în contra lui are valoare de o jumătate de dovadă. 

$. 466. Ce este și unde are loc jurământul zenonian ? 

Jurământul zenonian 2? este acea testificaţiune, care o face 
nedreptăţitul în proces din cauza lipsirei potenţioase de preavutul 
său beneficiu, şi din cauza rebonificaţiunei pagubelor, care i sau 
făcut lui în urma acestei lipsiri potenţioase, Acest jurământ, care 
se chiamă şi subsidial, are loc la o acuză suscitată în contra unei 
lipsiri potenţioase dela beneficiu, şi se iartă acuzatorului a jură 
atunci, când el nu este în stare de a documentă altcum, decât 
prin jurământ paguba avută din lipsirea potenţioasă de beneficiul 
său. La asemenea întâmplări înțelepțeşte va face păgubitul, dacă 
pretensiunea sa nu o va exageră, căci ea are a se limită prin 
judecătorie, şi căci aceasta are să iee în consideraţiune şi alegaţiile 
părţii contrare, prin urmare jurământul zenonian nu dirimă cauza, 
şi aşa acuzatorul are a se mulțumi cu acea sumă de desdaunare, | 
care-i rezoalvă judecata. S. e. jurământul zenonian este, când o 
comună bisericească lipseşte cu puterea de funcţiune pe preotul 
său, şi până preotul caută repunerea sa la consistor, şi acesta 
învestigează, și o prejudecă cu repunerea preotului î în beneficiul 
lui preavut, întraceea trece un timp de câteva luni, şi preotui 
păgubindu-se cere rebonificarea pagubei sale dela potenţioşii con- 
trari, şi arătând în scris paguba sa, judecătoria îl provoacă ca să 
dovedească în chip vrednic de crezământ, că într'adevăr atâta pa- 
gubă a avut, precum o a speeificat şi el atunci poate luă re- 
fugiu la depunerea jurământului, şi jurământul acesta se consideră 
ca o probaţiune a pretensiunei sale. 

2 Aşa numit după numele împăratului roman Zenone, carele a sta- 
bilit acest îel de jurământ,
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3. 467. Despre jurământul strâmb. 
Fiindcă jurământul se consideră ca o rugăciune, prin care - 

se testifică pentru adevăr și pentru aducerea împrejurărilor du- 
bioase la o certitudine, și fiindcă judecătorul ia rezultatul jură- 
mântului de punct de mânecare la aducerea sentinţei în contro- 
versă subversantă,*: dar și Christos opreşte jurământul strâmb, 
precum şi porunca a noua din decalog: pentru aceea legiueşte 
canonul 25 apostolesc: «că episcopul, ori diaconul, carele a căl- 
cat jurământul, să se suspende, iar dacă mărturiseşte strâmb asupra 
cuiva, să i se iee de tot darul». Și fiindcă mărturisirea strâmbă 
se poate face şi prin iscălitură: pentru aceea, de va subscrie 
preotul ceva pe nedrept, se depune, iar lumenii se opresc dela 
sfânta cuminecătură pentru jurământul strâmb, şi iscălitura ne- 
dreaptă.?: Apoi și apostolul învaţă, zicând: «ştiţi că legea nu se 
pune dreptului, ci celor fără de lege, celor nesupuși, celor răi, 
— — şi celor ce jură strâmb»>.25 

Ş. 468. Cine se absolvă de vreun jurământ? 

„Precum nime nu se absoalvă dela depunerea jurământului la 
provocarea judecătoriei: tocmai aşa 1. se disoalvă fiecare de acel 
jurământ privat, cu care cineva sa apromis cătră Dumnezeu, 
că el nicicând nu se va preoţi; 2. carele a depus jurământ 
în urma unei sile neresistibile;2” 3. carele face jurământ de râs, 
S, e. că nu va gustă în toată vieaţa sa carne de porc; 4, carele 
a jurat în sine, să facă cuiva pagubă, dar aceea ma efeptuit-o, 
căci și Irod mai bine ar fi făcut, de mar fi rămas lângă jură- 
mântul, ce l-a făcut fetei Irodiadei, căci atunci n'ar îi făcut uci- 

derea nedreaptă a sfântului loan Botezătorul;2* 5. toţi acei călu- 
gări, cari la dispoziţiuni arhierești se rânduesc afară de mănă- 
Stirile lor, să ducă vreo chemare în curţile arhiereilor lor ca 
proto- ori arhidiaconi, protosingeli, ori profesori în institutele |- 
terare, pedagogice, teologice și gimnaziale, ori și postul de paroh, 

- — se desleagă dela jurământul prin care ei au jurat, că dintre 
murii mănăstirei nu vor ieși în toată vieața lor. 

23 Blastariu Cap. XXXII, lit. E. — 24 Pravila mare cap. XXV. — 251, 

Timot. cap. |, 9—10. — 25 Can. 10 S. PBasiliu. — 2! Can. 17, 81 şi 82 $, 
Basiliu. — 28 Canon 28 $. Basiliu, — 2? Can. 29 S. Basiliu. — 2 Tâlcul 
canonului 4, IV. în pidal. şi Can. 4 I-II. —
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Tăierea VII. 

Despre sentinţa judecătorească. 

Ş. 469. Ce este sentința judecătorească. 

Sentința judecătorească este precizarea finală a urmării dis- 
cusiunei judecătoreşti asupra vreunei acuze ori controverse; 
Sau sentința luându-se subiectiv este enunciarea judecătoriei 
asupra vreunei acuze ori controverse; iar sentința luându-se 
obiectiv este însaşi treaba prejudecată.! 

Ş. 470. Ce este de observat din partea forului judicial la aducerea 

unei sentințe? 

La aducerea unei sentințe este de observat din partea 
forului judicial: 

1. că judecătoria se constee afară de preşedinte şi secretar 
din: atâţi membrii, câţi sunt prescrişi spre aducerea unei sen- 
tinţe valide; A 

2. că personalul judecătoresc să fie jurat; aceasta trebue 
să se observe şi cu membrii substituiţi; 

3. că procesul să se examineze, dacă se ţine de compe- 
“tinţa forului respectiv bisericesc; 

4. că să se cerceteze după rotulul actelor procesuali, 
ventilatu-s'a cauza subversantă cu observarea formelor prescrise 
şi inrotulatu-s'au toate acele acte şi documente, la care în proces 

se face provocare; 

5. că părţile litigante întocmitau alegațiile lor potrivit acu- 
zei principali şi aşternutu-le-au acelea judecătoriei cu dechiara- 

țiune, că ele neavând a alege mai departe, doresc finala deci- 
ziune a cauzei lor; căci în caz contrar sentința finală nu se 

poate aduce cu validitate, afară numai dacă însași judecătoria 

va află de bine a dechiară alegaţiile părților de încheiate, ca 

actele se nu  degenereze în frivolități prin alegaţii ulteriori; 

1 Cuvântul «sentință» vine dela verbul latin <sentio», şi însemnează 
în limbagiul juridic manifestaţiunea simțului judecătorilor.
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6. că luatu-s'au martorii sub jurământ? căci altcum marto- 
rului nejurat nu se crede; | 

17. că documentatu-s'au de ajuns în formă legală postulatul 
acuzei ? 

8. ori că doară sa documentat de ajuns în formă legală 
respingerea postulatului acuzei ? 

9. că există, sau nu? între actele procesuali şi documentul 

despre sorocirea părţilor litigante înaintea judecătoriei spre a se 
dechiară: că vreau, ori nu? a mai alegă mai departe în procesul 
lor; pentrucă când una parte dintre litiganţi n'ar voi se renunţe 

la alegaţiile ulteriori, atunci dacă se va vedeă, că cauza nu 

este de ajuns ventilată, se concede din partea judecătoriei cu 
observarea timpului prefipt alegaţiunea ulterioară până şi la 
cuinduplică în cazuri extraordinare, şi dacă mar alegă până la 
eşirea timpului prefipt prin judecătorie, atunci judecătoria este - 
în dreptul său a dechiară procesul de încheiat, şi a nu acceptă 
escepțiunile întârziete afară de procesele de degradaţie, de di- 

vorţ, şi de vătămarea sfințeniei și a păcii bisericei; în deobşte, 

judecătoria poate luă în consideraţiune şi alegaţiile întârziete, 

dacă acele nu sunt prejudiţioase pentru vaza judecătoriei. 

$. 471. De câte feluri este sentinţa ? 

Sentința este de două feluri, şi adecă 1. definitivă, şi 2, 

interlocutorie ; aceea se aduce la încheierea procesului şi se 

extinde asupra tuturor momentelor din alegaţiile părților litigante, 

astfel de sentinţă se chiamă şi finală; iar aceasta, adecă interlo- 

cutoriă sentință este aceea, carea se aduce în decurgerea vre- 

unui proces spre deslegarea întrebării despre competința forului, 

ori spre admoniţiunea părţilor de a alegă, ori spre sorocirea lor 

de a se înfățişă înaintea judecătoriei, ori şi spre provocarea mar- 

torilor de a întări cu jurământ fasiunile lor. Se înțelege de sine, 

că precât sentinţa interlocutorie, pe atât şi mai mult sentința de- 

finitivă trebuie să fie motivată cu învăţăturile lui Christos, cu 

cele ale apostolilor, şi cu canoanele sinoadelor locali şi ecume- 

nice, sau şi cu interpretaţiunile autorizate de. stăpânirea biseri- 

cească ale interpreţilor canonişti.* 

2 Vezi în Ş-îul 452 sub II despre decretări judiciali.
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$. 472. Cum are a se face publicarea sentinței interlocutorie şi 
a celei definitive ? 

Publicarea sentinţei interlocutorie are a se face părților 
litigante, dacă ele se află în locul reşedinţei judecătoriei, sau prin 
citațiunea lor înaintea judecătoriei spre-a ascultă sentința inter- 
locutorie, sau prin extrasul din protocolul judecătoresc, care li 
se admanuă prin servitorul oficiului prelângă adeverinţă despre 
primirea sentinței. judiciali, care adeverinţă apoi servitorul ofi- 
'ciului o predă judecătoriei; iar dacă părţile litigante locuiesc 
afară de locul reședinței Judecătoriei, atunci acelea se sorocese 
spre auzirea sentinţei interlocutorie prin parohul lor respectiv, 
carele ia în scris dela ele adeverinţa despre sorocirea sau în- 
cunoștințarea lor despre acea sentință interlocutorie, care ade- 
verinţă apoi o așterne judecătoriei. | 

lar publicarea sentinței definitive are a se face în urmă- 
torul chip, şi adecă: dupăce sentinţa definitivă sa adus cu ob- 
servarea celor observânde, judecătoria se îndatoreşte a prefige 
un termin pentru publicarea sentinţei, şi a soroci în modul sus: 
amintit pe cei litiganți spre ascultarea sentinței. Actul publi- 
cării trebue să se facă cu oareşicare solenitate, și adecă per- 
sonalul judecătoresc are să fie de faţă, şi îmbrăcat în vestminte 

„potrivit tagmei preoțești; pe masa judicială trebue să fie crucea, 
cartea evangheliilor și a canoanelor și două luminări cu lumini 
aprinse, și înfățişându-se părţile litigante, secretarul judicial le 
cetește lor la auz şi spre înţeles sentința definitivă adusă în con- 
troversia lor, Publicarea aceasta trebue să se facă ziua înainte 
de amiazi, „dar la caz, când părţile Sar întârziă cu înfăţişarea 
din oareşicare cauză fundată, atunci publicarea sentinţei se poate 
săvârşi și după ameazi și seara la lumină. 

S. 473. Despre urmările de drept ale unei sentințe publicate. 
Urmările de drept ale unei sentințe publicate se înfăţişează 

în aceea, 

1. că din partea judecătoriei, carea a adus sentinţa, şi o 
a publicat, nu se mai poate schimbă ori modifică acea sen- 
tință, căci una judecătorie numai odată poate judecă și aduce 
hotărire în unul şi acelaş obiect;



  

  

429 

2. că sentinţa publicată trece .în putere de lege, dacă păr- 
„ţile interesate se mulţumesc. cu aceea, şi pune controversiei fine ; 

3. că părţilor litigante, la caz de nemulțumire cu sentinţa 
publicată, li se iartă uzuarea beneficiului de drept prin insinuarea 

3 

apelaţiei la forul competent superior bisericesc; însă apelaţia aceasta 
trebuie să o facă sau numai decât la finirea publicaţiunei sentinţei 
finale, sau însinuând judecătoriei apelaţia la publicarea sentinţei, 
aceea să o prezenteze la judecătoria inferioară în răstimp de 
cincisprezece zile, căci după acest răstimp trece sentința finală 
în putere de lege, şi apelaţia nu mai are loc, şi celce răstimpul 
acesta pentru apelaţie l-a negles, nu se poate ajutoră altcum, 
fără cu un recurs, prin care să ceară dela judecătoria inferioară 
voie de a resuscită şi înnoi procesul, ca astiei să-și procure jude- 
cată nouă; 

4. că părţii litigante, carea se simte agravată prin sentința 
definitivă, îi este ertat a face după publicaţie excepţiuni în contra 
sentinţei, însă numai până ce sentința n'a trecut în putere de 
lege. Astfel de excepţiuni au loc 2) în procesul matrimonial în- 
cheiat- cu divorţ total; 8) in procesul criminal bisericesc finit cu 
degradarea unui beneficiat bisericesc; d) în procesul, în care 
sentința definitivă s'a bazat pe unele documente, a căror falsi- 
tate condamnatul se apromite, a o puteă demonstră; şi 4) în pro- 
cesul, în care judecătoria din lipsa altor documente vrednice de 
crezământ, a adus sentinţa finală pe baza unui jurământ supletor. 
— Excepţiunile acestea, care se zic și justificaţiuni, dacă partea 
excipientă le-a predat judecătoriei mai nainte de a trece sen- 
tinţa finală în putere de lege, se alătură la celelalte acte procesuale 
și sentința finală, şi se înaintează la forul superior apelatorial. 

Tăierea VIII. 

Despre remediile şi beneficiurile de drept. 

$. 474. Ce se înțelege sub remediile şi benericiurile de drept? 

Sub remediile şi beneficiurile de drept. se înțelege în de- , 
obşte fiece mijloc legal spre apărarea ori susținerea vreunui 

2 Judicium novum,
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drept, s. e. acuzele, plânsorile, răspunsurile și replicele; iar în 
deosebi se înţelege recursul, şi apelaţia dela una judecătorie in- 
ferioară la cea superioară. ” 

$. 475. În care cazuri poate judecătoria inferioară să dee păr 
filor litigante ansă de a-și luă refugiu la remediul de drept? 

Judecătoria inferioără poate să dee părților -litigante ansă 
de a luă reiugiu la rerediul de drept în acele cazuri: (. când 
judecătoria interioară deneagă sau amână tractarea cauzei vreunui 
acuzator sau acuzat; 2. când s'a adus prin judecătoria inferioară 
o sentinţă, pretensive, greșită; 3. când partea condamnată bă- 
nuește,.-că sentința judecătoriei inferioare sa adus cu inten- 
țiune spre paguba sa; 4. când forul inferior pretensive ma 0b- 
servat în pertractarea procesului formele prescrise pentru pro- 
cedura judicială; 5. când persoana litigantelui pretensive s'a vă- 
tămat prin judecătoria inferioară; şi 6. când fără voia judecăto- 
rilor s'a adus în contra unei părţi litigante sentință apăsătoare. 

9 

$. 476. Care sunt remediile proprii de drept? 

Remediile proprii de drept sunt: 1. apelaţia; 2. plânsoarea 
de anularea sentinței; şi 3. rugarea pentru repunerea în starea 
de mai nainte; LR 

Plânsorile, ce se fac cătră judecătoria superioară despre 
denegarea ori amânarea procesului, şi despre vătămarea perso- 
nală din partea judecătoriei, se numesc recurse, şi nu se conu- 
mără între remediile proprii de drept. 

9. 477. Cum se împart remediile de drept, şi efectul lor? 

Remediile de drept se împart în ordinare și extraordinare; 
sub remediile ordinare de drept înţelegem acele mijloace legale, 
care de regulă se pot întrebuință cătră forul superior, când adecă 
cineva se simte agravat prin vreo decretare sau sentință a fo- 
rului inferior, precum este rugarea pentru reviziunea cauzei, şi. 
preste toate suplicile, care în răstimp de 10—14 zile după pubii- 
carea sentinţei forului inferior se fac cătră forul superior; iar sub 
remediile extraordinare de drept vin de a se înțelege acele mij- 
loace legale, care se pot întrebuință numai în anumite cazuri, 
precum sunt: cererile pentru nimicirea sentinţei forului inferior,
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sau pentru restituirea în starea de mai nainte, şi preste tot su- 
plicele, care se fac după expirarea timpului de 10—14 zile dela 
publicarea sentinţei forului inferior. 

Mai departe efectul acestor remedii de drept poate îi de- 
volutiv ori nedevolutiv, suspensiv ori nesuspensiv. Efectul de- 
volutiv al remediului de drept este atunci, când treaba contro- 
troversă să devoalve dela judecătoria inferioară la cea superi- 
oară, carea ia sub pertractare şi censurare procedura şi sentința 
judecătoriei inferioare, şi aduce deciziune de modificaţiune sau 
de întărire a sentinţei forului inferior. Efectul nedevolutiv se 
numesc acele remedii de drept, prin care judecătorul de mai 
nainte se provoacă a decide din nou pe temeiul unei alegaţii 
nouă cauza subversantă, fără ca aceasta să se aştearnă la forul 
superior. — Efectul suspensiv al remediului de drept este atunci, 
când puterea de drept, adecă executarea hotărirei ori sentinţei unei 
judecătorii inferioare se suspende prin provocarea la remediul 
de drept, adecă prin apelaţia la forul superior. În caz contrar 
remediul de drept mare nici un efect suspensiv. 

Ş. 478. Ce este apelația ? 

Apelaţia este acel remediu sau beneficiu de drept, prin 
care simțindu-se cineva agravat cu sentinţa judecătoriei inferioare 

mută câuza sa la judecătoria competentă superioară spre schim- 

barea ori modificarea sentinţei aduse în forul inferior. Baza ca- 

nonică a apelaţiei este în canonul 15 al sinodului cartagenean, 
unde se legiuește: că apelaţia se iartă, când aceea se face cătră 

forul mai înalt, amăsurat regulei universale a dreptului, care zice: 

că judecătorii aceia, cătră cari se apelează, trebuie să fie mai 

mari, decum sunt aceia, dela cari se apelează, şi ca aceşti jude- 

cători inferiori să nu se simtă vătămaţi, dacă sentința adusă de 

ei se schimbă sau se modifică prin forul apelatorial». 

Ş. 479. Cum are a se face apelația ? 

Apelaţia are a se face 1. prin insinuarea orală a agravatului 

numai decât după publicarea sentinţei ori deciziunei forului in- 

ferior. 2. sau în răstimp de 10 zile după publicarea sentinței ori 

a deciziunei prin însuși agravatul, ori defensorul lui. 3. sau prin 
aducerea în scris a motivelor justificătoare de apelaţie. 4. sau 
prin rugarea aşternută forului superior, ca a acesta să  demânde fo-
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rului subordinat aşternerea actelor procesuale dimpreună cu sen- 

tința. Agravatului i-se iartă şi a doua apelaţie.+ 

Ş. 480. Când are şi când mare loc apelația? 

Apelaţia are'loc 1. când condamnatul se simte agravat ori 
nedreptăţit prin sentința forului inferior; 2. când aceea se face 

din partea condamnatului, ori a defensorului lui; 3. când se face 
cătră forul superior competent; 4. când se întâmplă, ca agra- 
vatul să vină după publicarea sentinţei forului inferior în cuno- 

ştința unei ori mai multor împrejurări favoritoare pentru el, deși 
în asemenea caz se poate luă refugiu şi la remediul de dreptal 
restituţiunei în starea de mai nainte; 5. când hotărîrea judecă- 
torească ma trecut în putere de lege; şi 6. când apelantelui 
nu i-se poate impută, că dânsul ar voi se apeleze într'o cauză 
neînsemnată, carea n/ar puteă îi substrat al judecătoriei superioare, 

Se înțelege de sine, că apelaţia luându-se în înțeles mai 
lat, are loc atât în contra sentinței finale, cât şi în contra ori- 
cărei deciziuni a forului inferior, şi adecă 1. când sentinţă inter- 
locutorie are puterea sentinței îinale, şi 2. când recurentul arată 
urgenţa apelaţiei sale în contra vreunei sentinţe interlocutoare, 
demonstrând, că neprimindu-se și nepertractându-se apelaţia lui, 
atunci apelația mai târziu făcândă în contra sentinţei finale va 

fi pentru el zadarnică. Ă A 
Apelaţia mare loc 1. când un episcop sa condamnat în 

“sinodul metropolitan cu voturi unanime; 5 2. când un episcop 
sa lipsit de eparhie prin sinodul metropolitan, căci: el şdse luni 
nu Sa întors la eparhia sa nici în 'urma provocărilor urmate 
cătră el, nici la porunca împărătească ; 3. când controversia s'a 
decis prin judecători aleşi de cătră litiganți ;7 când. preotul sa 
osândit prin judecata episcopului său pentru părăsirea parohiei 
sale; 5 când vreun beneficiat bisericesc şi ia refugiu la stă- 
pânirea împărătească;* 6. când cineva voiește să apeleze după 
expirarea timpului legal de zece” zile;1 7 când vreun diaconi 

! Gan. 5 Sardicean. 
an. cartag. şi pag. 278 în pidal. 

-% Can. 16 I—II Si Eotstant, în pidal 
1 Can. 16 cartag. 

“8 Can. 3 antioh. 
? Can, 12 antioh. 

1 Can, subînsemnarea can. 28 apost. în pidal.
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sau preot nevrând să primească promoțiunea la treapta mai înaltă 
şi episcopul nu-l lasă în treapta lui de mai nainte;"! și 8. când 
preotul, ori episcopul, acela de episcopul său, iar acesta de si- 
nodul metropolitan fiind segregat, ar apelă la împăratul.:2 

$. 481. Despre înoirea și resuscitarea procesului prim ca remediu 
și beneficiu de drept. 

Intre remediile şi beneficiurile de drept se conumără şi 
înoirea. și resuscitarea procesului primitiv, şi are loc atunci, 
când condamnatul se simte prea mult agravat şi nedreptăţit 
prin sentinţa finală din procesul încheiat, şi se roagă ai se 
iertă înoirea procesului de mai nainte, aducând înainte şi cau- 
zele, că adecă el posede documente nouă spre -apărarea sa, 
care mai nainte nu le-a avut. | | 

Rugarea pentru înoirea procesului se poate aşterne la jude- 
cătoria superioară ori inferioară după natura substratului va să 
zică, dacă sentința aduşă în procesul prim prin judecătoria infe- 
rioară sa aprobat şi prin judecătoria superioară, atunci recursul 
pentru înoirea procesului are a se aşterne la judecătoria superioară. 

In legătură cu aceste vine de a se observă: că sentința fi- 

nală, dacă este de natură disciplinară, nu se împedecă prin re- 

cursul pentru înoirea procesului în efectuarea sa, căci deși supli- 

cantul simte pe un timp pagubă în urma acelei sentinţe din pro- 
cesul de mai nainte, dar dacă triumfează în procesul înoit, are 

drept a pretinde rebonificarea pagubei sale, va să zică: repunerea 
în.starea de mai nainte; din contră sentinţa adusă în treaba sa- 
cramentală are a se suspendă de cătră forul inferior, şi a nu se 

" efeptui, când agravatul însinuă, că voiește să se folosească de re- 
mediul de drept prin înoirea procesului de mai nainte, căci altcum 
triumîarea lui în procesul înoit, ceeace absolut nu este imposi- 
bilă, ar fi zadarnică în urmările ei favoritoare pentru dânsul s. e. 
sentința adusă în controversie între doi preoți pentru veniturile 
lor stolare, se pune în lucrare, dacă ar şi voi cel condamnat 
să reînoiască procesul primitiv, pentrucă paguba lui se poate 

rebonifică, dacă triumfează în procesul înoit; din contră înzadar 

11 Can, 39 cartag. 

.12 Can; 12 Antioch., — 

28
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ar reînoi un diacon, ori presbiter ori episcop piocesul de mai 
nainte incaminat şi cu degradarea lui încheiat, când sentinţa de 
degradaţie sau efectuit; pentrucă şi să triumteze în procesul 
înoit, tot nu sar mai puteă repune prin sentința adusă în procesul 
înoit în treapta aceea, din care odată a căzut, pentrucă mi- 

sterul preoţiei ca și al botezului, nu se poate repeți. Nu se poate 
pune un degradat beneficiat nici în treaptă inferioară de cum a 
avut mai nainte, s. e. episcopul degradat nu se poate pune în 

treapta presbiterală, nici presbiterul degradat în treapta diaco- 
nală, căci instituţiunile bisericei noastre ne învaţă: «că carele nu 
este vrednie de episcopie, acela nu este vrednic nici de pres- 
biterie, şi care presbiter nu este vrednic de presbiterie, acela nu 

este vrednic nici de diaconie»; aci-trebue să se facă distincțiune 
între degradaţiune şi suspensiune ori amoţiune simplă dela oficiu, 

căci degradatul odată, nu se mai poate repune nici în starea sa 

de mai nainte, nici în stare mai mică, iar cel simplu suspens, 

ori amovat se poate repune în starea sa de mai nainte prin 

sentinţa forului inferior, ori superior, căci prescrie canonul: «că 
episcopii aceia se repun la vrednicia lor, cari fără vreo vino- 

văţie s'au scos din dregătorie.!: 

Tăierea IX. 

Despre cazurile de delicte şi crime bisericeşti, şi despre 
pedepsele lor. 

$. 482. Cunoştinţe generale. 

Cazurile de delicte bisericeşti, care după canonul 14 carta- 

genean se zic: criminale şi politice bisericești, — presupun astiel 
de fapte complinite, prin cari se vatămă articulii cardinali de 
credinţa creştinească, sau ordinea bună din partea unui element 
personal ori social-bisericesc I. prin neglijarea ori neobservarea . 
datoriilor şi Il. prin desprețuirea ori calomniare:a celor ce ne-am 
obicinuit a le chiemă «sânte> după limbagiul bisericesc. 

Judecătoria bisericească este chiemată a tractă ateste de- 
licte și crime bisericeşti din oficiu încă şi atunci, când nu i-ar fi 

13 Can. 20, IV şi tâlcul lui în pidal., şi tâlcul lui Zonara în Beveregiu. 
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dat ei în contra lor nici o incuză formală, şi a însărcină pe de-" 
“fensorul său judicial a purcede din oficiu în contra. celuice a 
pătrat delictul ori crima de pedeapsă, a institui investigațiune 
pentru scoaterea adevărului material. la lumină, şi prin aceea 

a-şi procură cunoştinţa deplină a subversantelui delict, şi toate 
apoi ale aşterne judecătoriei spre mai departe urmare. 

$. 483. Despre delicte și pedepse pentru neglijarea și neobser- 
varea datorințelor. 

Delictele prin neglijarea şi neobservarea datorinţelor bi- 
sericeşti sunt acele fapte, care le comite un element personal 
ori social bisericesc cu voia în urma lenei şi a nepăsării de dato- 
rințele sale, care i-le impune lui pozițiunea, ce o ocupă în bi- 
serică. | 

Acest delict luându-se obiectiv este cu atât mai mare, şi 
trage după sine cu atât mai grea pedeapsă, cu cât acela sa 
făcut în contra unui mai esenţial aşezământ bisericesc; s. e. ne- 

glijarea purtării de grijă a poporului din partea unui episcop 
ori presbiter se pedepseşte cu suspensiune dela oficiu pe un 
timp mai îndelungat şi dacă rămâne în lenevire, cu lipsirea de 
oficiu, can. 58 apostolesc; iar pentru neglijarea purtării hainelor 
prescrise pentru un preot, urmează pedeapsa suspendării de o 
săptămână, can. 27, VI. — lar luându-se acest delict subiectiv 
trage după sine cu atât mai mare pedeapsă, cu cât subiectul 

carele l-a comis, are în biserică mai înaltă poziţiune, aşa s. e. 

un episcop şi presbiter, carele se ocupă cu vrăjitorii ori cu că- 

mătărie, ori ţine prăvălie încasa sa, şi nu se lasă de aceste de- 

licte, se depune iar ceialalţi clerici şi mireni se opresc dela cu- 

minecătură — can. 42. şi 44 apostolesc can. 10, IV. — can. 9. VI; 

— un episcop şi presbiter, care din neobservarea învăţăturei 

Mântuitorului dela Mâteiu XVIII, 12, — şi dela Luca XV, 7, şi 

a canonului 52 apostolese nu primeşte pe cela ce se întoarce 

dela păcat, ci îl lapădă, se depune, căci mâhneşte pe Christos, 

carele a zis: «că bucurie se face în cer pentru un păcătos, 

carele se pocăieşte»; — defraudatorii averilor bisericeşti şi mă- 

năstirești se pedepsesc pentru neobservarea canoanelor, “care 

demândă susţinerea lor în întregitate sub supraveghiarea epis- 

copului eparhial — can. 38 apost. can. 12, VII, — 23 Antioh. 
i | 28*
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Delictul neglijerii şi al neobservării datorinţelor din partea 

clerului beneficiat nu fără cauză îndestulitoare se pedepsește și 
cu lipsire de oficiu, precum am văzut din cele premise, pentrucă 

“un asemenea delict presupune şi fățărnicie din. partea învinuitului, 
iar-că fățărnicia este un delict imare mai cu seamă în vreuin- 

beneficiat bisericesc, ne convingem din cuvintele Mântuitorului . 

cu care pe cărturarii fățarnici i-a osândit, zicându-le: «Vai vouă 
cărturarilor şi fariseilor fățarnici, că mâncaţi casele văduvelor, 

făcând rugăciuni lungi întru fățărnicie, pentru aceea veţi luă 
mai grea pedeapsă» Mateiu XXIII, 14; iar pe cei 'nemilostivi îi 

blastămă, zicând: «duceţi-vă dela mine blăstămaţilor în focul de | 
veci, care este gătit diavolului şi. îngerilor lui» Mat. XXV, 41. — 
Marcu XII. 40. 

Ş. 484. Despre delictele de desprefuirea și calumniarea celor sânte. 

Delictele de despreţuirea și calumniarea celor sânte pre-_ 
supun astfel de fapte, care un beneficiat bisericesc ori creștin 

le comite în contra dogmelor credinţei, și sunt îndreptate spre 

formarea unui simbol nou de credință, şi spre aducerea la va- 

loare a unor teze contrare învățăturilor lui Christos. | 

Acest delict se poate comite în. formă pasivă şi activă; în 
forma pasivă se comite, când cineva îşi reţine în sine despre- 
țuirea și calumniarea celor sânte, şi se numeşte ateism simplu: 
iar în forma activă se comite, când cineva dă convingerii sale 

despre despreţuirea şi calumniarea celor sânte expresiune prin 

scrieri şi cuvântări, și atunci se chiamă <apostazie, blasfemie şi 
ieres», şi se judecă ca crima cea mai mare bisericească, adecă 
un episcop sau: presbiter cu totală degradare de episcopie ori 

de presbiterie, iar creştinul cu scoaterea din sînul bisericei — can. 

7, IL. —-Aci vine de a se observă, că un episcop ori presbiter 

întinat cu păcatul vreunui ieres se degradează de oficiu, dar 
nu se .scoate din sînul bisericei, căci prescrie can. 25 apost, că 

beneticiatul invinovăţit, carele se osândeşte la pierderea oficiului 
său, nu se poate osândi şi la scoaterea din sînul bisericei, pentrucă 
zice scriptura: «nu veţi izbândi de douăori pentru una şi aceeaşi 
faptă». Însă se înţelege de sine, că dacă un episcop ori preot de- 
gradat pentru crima ieresului, va exorbită şi mai departe cu ieresul 
său, atunci se poate scoate şi din sînul bisericei ca un apostat in- 
corigibil. „lar dacă se pocăieşte celce s'au scos din sînul bisericei,
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și se roagă pentru reprimirea sa, atunci împăcarea nu i-se poate 
opri, şi se reprimeşte în sînul bisericei, dar ca arhiereu ori preot 
numai poate fi reașezat în postul de mai nainte, căci lipsindu-se 

„odată de preoţie, aceea nu se poate repeți can. 21, VI. — can. 
53 cartagenean. - 

Ş. 485. Delicte pedepsinde cu anatema. 

În canoanele bisericei noastre aflăm, că cu anatema sau 

pedepsit următoarele delicte: 
1. ieresul lui Ariu în contra dumnezeirei lui “Christos; 
2. ieresul lui Macedoniu în contra Duhului sânt; 

3. toate ieresurile, care au provenit din învăţăturile lui 
Ariu şi Macedoniu; . 

4, ieresul lui Eustatiu episcop al Sevastiei din Armenia, 
care începuse a lăţi neşte teze prejudicioase pentru neamul ome- 

nesc,' şi pentru referinţele sociale, şi adecă 
a) a osândi căsătoriile, ca și cum căsătoriţii creştini mar 

puteă moşteni împărăţia cerească; 
-b) a osândi pe creştinii, carii nu se contenesc dela mân- 

carea de carne în toată vieaţa lor; 

c) a seduce şi a înstrăină dela stăpâni pe servitori; 
d) a nu primi sânta cuminecătură dela un preot căsătorit; 

€) a defăimă adunările creştinilor la biserică spre rugă- 

ciuni, şi în alte locuri spre săvârşirea unor afaceri econoinice 

bisericeşti ; și | 
J) a petrece în feciorie cu scopuri imorale; şi altele asemenea 

acestor teze vătămătoare de demnitatea omenească, care s'au 

pertractat şi hotărit în sinodul local din Gangra, şi se pot vedeă 

din canoanele lui. 

$. 486. Despre delictele calumniei în contra subordinației față cu 
superioritățile bisericești. 

Fiindcă în $-fii precedenţi am afirmat, că nime nu este 

exemt în biserica noastră de sub canoane şi de sub atârnarea 

lor: aci afirmăm, şi zicem: că orişicine poate incuză la forul 

competent pe orişicine din cler şi popor, dacă are motive fundate. 

Stând aceste două principii, şi adecă că nime nu este exemt 

de sub canoane, şi că orişicine se poate incuză la forul com- 

petent, — urmează, că nici un membru al bisericii noastre dintre
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preoţi. ori mireni nu poate aveă ansă legală spre a cleveti ori 

a calumnia pe superioritâtea sa bisericească, deoarece canoa- 
nele îl îndreptăţesc a ridică incuză la forul competent și în contra 
episcopului, ori metropolitului, ori şi a „patriarhului său, și a-și 

procură satisfacţiune pe calea legală. | 

Dar fiindcă se întâmplă, că unii în loc se caute satistac- 
țiune pe calea legală, năzuesc la nişte mijloace nelegiuite, precum 
sunt: calumniile, conjuraţiunile, şi pândirile, — pentru aceea . 
vrând legislaţia bisericească a pune stavilă unor asemenea delicte . 

au stabilit anume şi pedepse pentru ele, și adecă: 

|. dacă incuza dată asupra vreunui arhiereu ori preot se 
dovedeşte la forul competent de netemeinică și falsă; şi că cu- 
prinde numai o calumnie, atunci acuzatorul, fie preot, fie mirean. 
se pedepseşte în înţelesul canonului 6. II. cu aceeaşi pedeapsă, 
cu care Sar fi pedepsit acuzatul, dacă sar îi aflat vinovat;! 

“II. când vreun arhiereu ori preot, fiind suspens dela oficiu, 
ar cuteză a cleveti pe judecători, şi a funcţionă, atunci unul ca 
acesta, căci comite delictul de calumnie în contra superiorității, 
și nesupunerei cătră sentința adusă în contra lui, se face pe 

sine vinovat de totala degradare, după canonul 37 cartagenean; 

III. dacă vreun preot ori călugăr face conjuraţiuni şi pân- 
deşte după prilejuri asupra episcopului eparhial,-unul ca acesta 

are să cază cu totul din treapta sa, după can. 34. VI. 

| Tăierea X. 

! Despre execuţiune. 

$; 487. Ce este execuțiunea ? 

Execuţiunea este acel act judecătoresc, prin care se efectue 
sentinţa finală trecută în putere de lege. - 

$. 488. Ce este de a se observă la execuțiune? - 

La execuţiune este de a se observă: 1. că-execuţiunea sen- 
tinţei compete acelei judecătorii, carea a pertractat în forul 
întâiu procesul; 2. când partea condamnată locuieşte afară de 

: Poena Talionis.
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tercul judecătoriei, atunci aceasta tecuiră judecătoria locală a 
părții condamnate spre executarea sentinței; s. e. un bărbat a 
alungat dela sine pe muierea sa, și aceasta sa întors la casa 
părinţilor săi, şi aceştia locuiesc în alt protopresbiterat, şi băr- 

batul a încaminat în contra muierii sale proces divorțial la 
scaunul protopresbiteral, de care muierea sa se ţine, şi aci pro- 

cesul s'a pertractat și sa finit cu divorț total, şi cu adaus, ca 

bărbatul să întoarcă muierii sale vestmintele şi zestrea ei; la 
asemenea întâmplări scaunul protopopesc al muierii recuiră pe 
scaunul protopopesc concernent al bărbatului spre a efeciui 
execuțiunea asupra bărbatului, ca să estradeie muierii sale, de 
care s'a divorţat prin judecată, vestmintele şi zestrea ei; 3. că 

execuţiunea să nu se pună în lucrare, până când sentinţa jude- 
cătorească n'a trecut în putere de lege;! 4. că execuţiunea nu 
se poate ordonă în obiecte criminale bisericești decise cu de- 
gradarea condamnatului, sau în obiecte matrimoniale decise cu 
divorţ, până când sentința adusă în forul prim nu sa revăzut şi 

întărit şi din partea forului superior. 

Ş. 489. Ce are să facă judecătoria bisericească, când condam- 
natul nu va să se supună execuțiunei ? 

Fiindcă judecătoria bisericească dispune numai asupra pe- 
depselor spirituale în privința condamnaților; şi fiindcă canonul 

prescrie: că celce bate pe credinciosul sau necredinciosul, să 

se depună, fie acela episcop, ori presbiter;15 iar alt canon opreşte 

sub ameninţarea “depunerei a bate cineva cu bice, ori cu alte 

lovituri trupurile omenești, 1 și această pedeapsă o estinde ca- 

nonul şi asupra acelor episcopi ori presbiteri, carii pun pe alții 

se bată ;!7 şi în fine, fiindcă se poate întâmplă, ca un condamnat 

'se arete cătră judecătoria sa bisericească nunumai renitenţă faţă 

cu execuţiunea, ce sa ordonat în contra lui în urma, sentigţei 

judecătorești, ci încă să facă turburări şi gâlceve în biserică: 

pentru aceea judecătoria bisericească recuiră fără osebire de 

"aţă bisericească, ori laică, autoritatea politică în asemenea în- 

tâmplări de renitență și maliţie, ca dânsa după propria-i bună 

_chibzuială să pună stavilă 15 unor asemenea. excesuri. 
  

11 Vezi $-fii 447—449. 15 Can. 27 apostol. — *€ Can. 9, I-—il. — Can. 5 

Antioh. — 21 Tâlcul can. 9, I-II în Pidal. — 1 Can. 9,l-—Il, și Can.5 
Antiohian. _
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Încheiere. 

Bine eşti cuvântat Doamne ! Cu buzele mele am vestit toate 
judecăţile gurii tale; în calea mărturiilor tale m'am desfătat ca 

- întru toată bogăţia. 1? | | 

Mărire Ţie celuice mi-ai arătat mie lumina; mărire întru 
_cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună 

voire; Te laud, Te binecuvânt, mă închin Ţie, Te măresc pe 
Tine, mulțămesc Ţie pentru mărirea Ta cea mare!20 

19 Psalm 118, v. 13, 14. 
 Doxologia la rugăciunea de dimineaţă. . 
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