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INTRODUCERE  
 

Noțiuni generale 

Termenul de „istorie” provine de la cuvântul grec „historia”, care înseamnă 

„cercetare, investigație” sau „relatare despre rezultatele unei cercetări”. Istoria este disciplina 

care strânge informațiile despre întâmplările desfășurate în timp, le verifică și le interpretează. 

Istoria Bisericii este istoria comunității religioase a creștinilor. Această comunitate 

religioasă creștină se deosebește esențial de comunitățile religioase ale altor religii, 

reprezentând Trupul lui Hristos.  

Cuvântul românesc „biserică”, derivat din latină „basilica”, care înseamnă „casă de 

adunare”, traduce cuvântul grec „ecklesia” care înseamnă adunare. Istoria Bisericii Universale 

cuprinde istoria teoriei și practicii creștine sau istoria modului în care a fost înțeleasă și trăită 

revelația de-a lungul timpului.  

 

Definirea disciplinei 

Istoria Bisericii Universale este disciplina care cercetează și expune sistematic viața 

Bisericii Creștine, întemeiată de Isus Hristos, din perspectiva acțiunii și dezvoltării interne și 

influențelor externe.  

 

Importanța studierii Istoriei Bisericii Universale 

 Ne ajută să înțelegem revelația creștină și punerea ei în practică;  

 Ne ajută să înțelegem rolul dominant al lui Dumnezeu în istorie;  

 Ne arată Duhul lui Dumnezeu în acțiune prin Biserică în parcursul istoriei; 

 Ne ajută să înțelegem prezentul mult mai bine dacă avem informații despre rădăcinile 

lui în trecut;  

 Ne ajută să folosim experiența luminoasă a trecutului și să învățăm din greșelile omenești;  

 Ne formează o viziune istorică asupra diferitelor ramuri ale teologiei; 

 Ne dă o viziune creștină asupra istoriei generale;  

 Ne oferă edificare, inspirație sau entuziasm care vor stimula viața spirituală;  

 Ne ajută să intrăm în comuniune cu Isus Hristos, prin Duhul Sfânt.  

 

Perioadele Istoriei Bisericii Universale 

1. Istoria Bisericii antice – 30 – 590 d. Hr.  

De la răspândirea creștinismului până la instituționalizarea Bisericii și consolidarea 

tradiției bisericești.  

 

2. Istoria Bisericii medievale – 590 – 1517 d. Hr.  

De la supremația papală până la mișcările prereformatoare. 

 

3. Istoria Bisericii moderne – din 1517 până în prezent 

De la marea reformă protestantă până la dezvoltarea creștinismului penticostal. 
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I. ISTORIA BISERICII ANTICE 

30 – 590 d. Hr. 

 

1. Biserica Primară 

1.1.  Contextul apariției Bisericii creștine 

1.1.1. Influența religioasă a iudaismului 

Numele de „iudaism” vine de la iudei, locuitorii regatului Iuda care au respectat 

Legea dată de Dumnezeu prin Moise. Iudaismul poate fi considerat tulpina pe care urma 

să înflorească trandafirul creștinismului.   

a. Scripturile Vechiului Testament 

Apostolii, și chiar Isus Hristos, au manifestat respect față de Vechiul Testament, 

folosindu-l în argumentarea propovăduirii Evangheliei, dovedind împlinirea profețiilor. 

b. Monoteismul  

Iudaismul a fost o religie monoteistă, mesajul lui Dumnezeu pentru evrei prin 

Moise fiind loialitatea față de singurul Dumnezeu adevărat al întregului pământ. După 

întoarcerea din robia babiloniană evreii nu au mai căzut în idolatrie.  

c. Speranța mesianică  

Speranța mesianică este predominantă în scrierile Vechiului Testament, din 

Geneza („sămânța femeii...” – Geneza 3:15) până la ultima carte profetică („Soarele 

Dreptății” – Maleahi 4:2), atingând punctul culminant în Isaia 53, o profeție a jertfei 

răscumpărătoare a lui Isus Hristos, făcută cu sute de ani înainte de împlinire. 

d. Sistemul etic 

Legea morală este sintetizată în Decalog. Făgăduința exprimată în Vechiul 

Testament că Dumnezeu va da credincioșilor o inimă nouă și un duh nou, ca să 

împlinească Legea fără a fi constrânși din exterior este împlinită în creștinism prin 

nașterea din nou. Principiile creștinismului au o bază în Vechiul Testament.  

e. Sinagoga 

Sinagoga evreiască, înființată în perioada absenței forțate a evreilor de la Templul din 

Ierusalim din timpul robiei babiloniene, a devenit parte integrantă a vieții evreiești. Din sinagogi, 

adunări locale ale iudaismului, au luat ființă bisericile locale ale creștinismului.  

  

1.1.2. Influența culturală greacă 

a. Limba greacă: Noul Testament a fost scris în limba greacă, aceasta fiind limba 

vorbită de omul de rând în timpul lui Hristos.  

b. Filosofia greacă a distrus religiile politeiste 

Filosofia se rezuma la dezbateri intelectuale, acestea fiind abstracte, fără a oferi o 

soluție pentru salvarea sufletului omului, fapt care a determinat pe oameni spre o abordare 

mai spirituală a vieții. Creștinismul a fost singurul capabil să umple golul din viața 

spirituală a vremii.  

 

1.1.3. Influența politică din Imperiul Roman 

Deși persecuta creștinismul, Imperiul Roman a contribuit la dezvoltarea acestuia prin:  

 



ISTORIA BISERICII ANTICE 

6 

a. Unitatea legislativă, administrativă și teritorială a imperiului și excelentele 

mijloace de comunicație care au favorizat extinderea religiei creștine;  

b. Vocabularul juridic roman din care teologia creștină de limbă latină a extras o 

parte din termenii săi; 

c. Modelul administrativ roman, care a influențat administrația Bisericii;  

d. Interesul roman pentru aspectele practic, moral și uman. 

 

1.2.  Rolul Domnului Isus Hristos și al apostolilor în formarea Bisericii 

1.2.1. Isus Hristos, personaj istoric 

Credința în Isus Hristos este Piatra pe care este zidită Biserica. Calendarul nostru, 

Biserica însăși, stabilirea duminicii ca zi de odihnă și schimbările remarcabile din viețile 

celor care-L urmează pe Hristos sunt mărturii istorice cu privire la Hristosul din istorie. 

   

a. Mărturia păgână 

- Tacit (55-117) – istoric roman, notează despre „Christus”, care în timpul 

domniei lui Tiberiu „a suferit moartea prin sentința procuratorului Pilat din Pont”.  

- Pliniu cere sfatul împăratului Traian: cum să-i trateze pe creștini, care refuză să 

fure, să comită adulter și nu-și schimbă cuvântul și care „cântă un cântec lui Hristos ca 

unui Dumnezeu” (anul 112). 

- Lucian l-a descris pe Hristos ca pe unul „care a fost răstignit în Palestina” 

pentru că a început „un nou cult”. El a scris că Hristos îi învățase pe creștini să creadă că 

ei erau frați și că trebuie să respecte legile Lui.  

 

b. Mărturia iudaică 

- Josephus (37-100) – un iudeu bogat justifică iudaismul în fața romanilor culți, 

notând despre Hristos ca fiind „un om înțelept”, condamnat de Pilat pe cruce. El a scris și 

despre Iacov, „fratele lui Isus, așa-numitul Cristos”. 

 

c. Mărturia creștină din afara Bibliei 

Inscripțiile și imaginile reprezentând porumbelul, peștele, ancora și alte simboluri 

creștine din catacombe, depun mărturie despre credința într-un Hristos istoric, precum și 

existența calendarului creștin, a zilei de duminică și a Bisericii.  

 

d. Mărturia caracterului lui Hristos 

- Originalitatea Lui – rabinii iudei citau din Scripturile Vechiului Testament, pe 

când Hristos se exprimă direct: „Eu zic...” 

- Sinceritatea Lui – singura ființă umană care nu a avut nimic de ascuns este doar 

Domnul Isus Hristos (Ioan 8:46) 

- Echilibru și unitate în caracterul Lui – nici o trăsătură de caracter nu iese în relief 

în dauna alteia. 

 

e. Mărturia lucrării lui Isus Hristos 

- A dat dovadă de o dreptate cerută de Legea Vechiului Testament; 

- A primit o educație biblică acasă și în școala Sinagogii pentru copii; 
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- A învățat meseria tatălui Său, deoarece fiecare copil evreu era învățat o meserie manuală;  

- Era un ager observator al naturii, dovadă fiind pildele din predicile Lui; 

- Persoana și lucrarea lui Hristos au fost considerate autentice de mulți din timpul Său 

datorită minunilor făcute de El; 

- Hristos a dat Bisericii cele două acte de cult: botezul în apă și Cina Domnului;  

- Hristos a dat Bisericii pe apostoli, El alegându-i și făcându-le chemarea de a-L urma; 

- Hristos a dat mesajul de bază Bisericii: Împărăția lui Dumnezeu; disciplina primordială 

și Duhul Sfânt. 

 

1.2.2. Apostolii 

Petru, sau Simon, fiul lui Iona  

- este întotdeauna primul în listele celor doisprezece;  

- devotamentul față de Isus a fost cel mai puternic; 

- a preluat conducerea celor 12, însărcinat de Isus, după Înălțarea Domnului;   

- a lucrat în provinciile: Bitinia, Asia, Capadocia, Galatia, Pont și Roma;  

- a murit la Roma crucificat cu capul în jos în urma persecuției lui Nero din 64 d. 

Hr., cum scrie Origen în sec. III d. Hr.  

Andrei, fiul lui Iona, fratele lui Petru 

- „cel dintâi chemat” de Domnul Isus; 

- A predicat în nordul Asiei Mici, apoi în Scythia (Dobrogea), apoi în Grecia; 

- A fost crucificat în Ahaia pe o cruce în formă de X.  

Iacov, fiul lui Zebedei 

- Între cei trei apostoli care erau cei mai apropiați de Isus, alături de Ioan și 

Petru; 

- A predicat în Spania, iar spaniolii îl consideră sfântul patron al țării lor;  

- Primul decapitat din cei 12 de Irod Agripa I – anul 44 d. Hr.  

Ioan Teologul, fiul lui Zebedei și fratele lui Iacov - „Apostolul iubirii”; 

- A scris a patra Evanghelie, trei epistole și Apocalipsa; 

- A fost conducătorul comunității din Ierusalim, alături de Petru și Iacov, fratele 

Domnului iar mai târziu și-a stabilit sediul la Efes;  

- A fost exilat de Domițian în Insula Patmos unde a scris Apocalipsa; 

- A revenit la Efes, unde a murit de bătrânețe în timpul lui Traian (98-117 d.Hr.); 

Filip din Betsaida Galileei 

- A predicat în Frigia – Asia Mică  - și mai târziu în Gallia 

Bartolomeu, prietenul lui Filip 

- A predicat în Cilicia, Armenia, Mesopotamia și India; 

Toma Geamănul  

- A predicat în Persia, Media, Parthia (trei regiuni din Iran), în Etiopia și în India; 

Matei – Levi – vameșul și evanghelistul 

- A predicat întâi între iudeii din Palestina, apoi în Etiopia, Arabia, Siria, Persia; 

Iacov, fiul lui Alfeu 

- A predicat între păgânii din Palestina de sud și din Egipt,  

Tadeu, fiul lui Iacov 

- Ar fi predicat în Arabia, Siria, Mesopotamia, Edesa și Armenia 
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Simon Cananitul sau Zelotul  

-  La nunta lui ar fi transformat Isus apa în vin; 

- „om plin de zel, plin de râvnă”, membru al grupării politico-religioase a zeloților, 

care au pus la cale răscoala anti-romană a iudeilor. 

- Ar fi predicat în Egipt și în restul Africii de Nord și în Britania. 

Matia - Ar fi predicat în Etiopia și în țările din jur; 

 

1.3.  Întemeierea Bisericii în Palestina 

Biserica Primară a fost mai întâi formată din evrei și s-a extins inițial în cadrul 

iudaismului. Din anul 30 până în 44 d. Hr., Biserica din Ierusalim a avut o poziție de 

conducere în comunitatea creștină primară.   

 

Factorii determinanți în întemeierea Bisericii: 

 

1.3.1. Mesajul despre Învierea lui Isus Hristos 

  În anul 30 d.Hr. Isus a fost crucificat de autoritățile romane la Ierusalim, iar șapte 

săptămâni mai târziu, în Ziua Cincizecimii, învierea lui Isus era proclamată cu îndrăzneală 

în public, la Ierusalim. Efectul a fost surprinzător: mii de iudei și de prozeliți care veniseră 

din alte părți ale Imperiului Roman ca să locuiască la Ierusalim sau să-l viziteze au ajuns 

să creadă că Isus este viu și că moartea Lui pe cruce făcea parte din planul lui Dumnezeu 

de a mântui pe oameni. În săptămânile următoare, mulți alții li s-au alăturat. Aceasta 

reprezintă nașterea Bisericii creștine. Hristosul crucificat și înviat a constituit subiectul 

predicilor apostolilor pentru evrei. 

 

1.3.2. Împlinirea făgăduinței coborârii Duhului Sfânt 

Faptele Apostolilor = Faptele Duhului Sfânt. Această carte prezintă revărsarea 

Duhului Sfânt promis și despre felul cum primii creștini au mărturisit pe Domnul lor în 

diferite zone ale Imperiului Roman. Duhul Sfânt i-a făcut în stare pe ucenici să 

mărturisească eficient pe Hristos. Un grup mic de oameni descurajați au fost transformat 

prin Duhul Sfânt într-o echipă îndrăzneață de evangheliști plini de râvnă. Lucrarea lor a 

început la Ierusalim, dar s-a extins repede în tot Imperiul Roman. 

 

1.3.3. Creștinii la Ierusalim 

Creșterea Bisericii Primare a fost rapidă: numărul total al celor botezați în apă a 

ajuns curând la cinci mii de persoane (Fapte 4:4). Chiar și preoții au fost atinși de 

Evanghelie. „O mare mulțime de preoți” (Fapte 6:7) este menționată între membrii 

Bisericii Primare din Ierusalim.  

Impactul Bisericii Primare a fost unul puternic și din punct de vedere social:  

- Biserica Primară din Ierusalim insista asupra egalității spirituale dintre sexe și 

acorda o deosebită considerație femeilor din Biserică. Luca relatează faptul că Dorca 

coordona acțiuni caritabile (Fapte 9:36). 

- Înființarea unui grup organizat de bărbați – diaconii - care să aibă grijă de cei 

nevoiași a fost un alt act social remarcabil, care s-a petrecut în primii ani ai Bisericii. 
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1.3.4. Rolul apostolului Petru 

Petru a fost primul care a declarat public că Isus este Mesia, la Cezareea lui Filip. 

El a fost printre cei dintâi care L-au întâlnit pe Isus cel înviat. După Înălțarea Domnului, 

Petru a luat inițiativa de a se alege un nou apostol în locul lui Iuda și a fost cel care a 

proclamat Evanghelia în mod public când Duhul Sfânt s-a pogorât în Ziua Cincizecimii.  

Petru și Ioan au luat conducerea în primele zile ale Bisericii, pedepsind pe Anania 

și Safira, vindecând, predicând și arătând un interes deosebit pentru misiunea în Samaria.   

Între anii 35-40 d. Hr. Petru a avut vedenia care a lansat misiunea de a duce 

neamurilor Evanghelia.  

Petru a fost închis de regele Irod Agripa (41-44 d. Hr.) dar a fost eliberat în mod 

miraculos în noaptea dinaintea execuției sale. După aceasta a predicat în Asia Mică, a 

vizitat Corintul și s-ar fi stabilit în cele din urmă la Roma. Martirajul lui Petru la Roma, în 

timpul persecuției anticreștine a lui Nero, pe la anul 64 d.Hr. a dus la o atitudine de 

recunoaștere și respect a Bisericii din Roma.  

 

1.3.5. Rolul lui Iacov, fratele Domnului  

Iacov, „fratele Domnului” Isus Cel înviat, după ce s-a arătat lui Petru, apoi celor 

doisprezece, apoi celor cinci sute, s-a arătat lui Iacov personal (1Corinteni 15:7). Între înălțare și 

coborârea Duhului Sfânt, Iacov făcea parte din grupul care se ruga în „odaia de sus” (Fapte 1:4).  

După întemeierea Bisericii, Iacov devine unul dintre cei trei „stâlpi” ai Bisericii din 

Ierusalim, cum scrie Pavel: „Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi” (Galateni 

2:9). După persecutarea apostolilor inițiată de Irod Agripa I, când mulți dintre apostoli au 

mers spre alte zone, păstorirea directă a bisericii din Ierusalim a fost lăsată lui Iacov, 

fratele Domnului, fiind cunoscut ca primul episcop la Ierusalim. „Cât a trăit Iacov, 

Ierusalimul a fost centrul Bisericii iar creștinii de acolo aspirau la rolul unei rămășițe 

sfinte care inspiră și călăuzește pe iudei în scurtul răgaz dinaintea sfârșitului veacurilor.” 

 

1.4.  Răspândirea Evangheliei în Samaria și Antiohia 

Creștinismul autentic a fost întotdeauna orientat spre Marea Trimitere. Vizita lui 

Filip în Samaria (Fapte 8:5-25) a adus Evanghelia unui popor care nu era din sânge pur 

evreiesc. Samaritenii erau descendenții acelora dintre cele zece seminții care nu au fost 

duși în Asiria după căderea Samariei și care s-au amestecat cu locuitorii pe care asirienii i-

au adus acolo din alte părți ale imperiului lor în 721 î.Hr. Aceștia nu țineau Legea corect, 

iar în urma propovăduirii lui Filip au fost convertiri în masă. Petru și Ioan au fost chemați 

să vină în Samaria să-l ajute pe Filip.  

Alți creștini au călătorit spre țărmul mării, spre insula Cipru și Antiohia din Siria, 

predicând mesajul lui Isus cu mare succes. Prin anul 42 d. Hr. câțiva dintre refugiații anonimi 

proveniți din Ierusalim evanghelizează metropola Antiohia. Nu după mult timp a luat ființă 

aici o mare Biserică de neevrei. Aici își are originea numele de „creștini”, dat pentru prima 

dată de către antiohieni în semn de batjocură ucenicilor lui Isus Hristos. Numele acesta a 

devenit denumirea de onoare a urmașilor lui Hristos. Biserica din Antiohia era atât de mare 

încât avea posibilitatea să trimită ajutoare bisericilor evreiești când acestea au avut de înfruntat 

foametea. Aceasta a devenit principalul centru al creștinismului din anul 44 până în anul 68.  
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1.5.  Răspândirea creștinismului în lumea greco-romană 

1.5.1. Formarea Apostolului Pavel  

I-a fost dat unui fost dușman al creștinismului să devină campionul evanghelizării 

neamurilor și să netezească drumul pentru integrarea iudeilor și neamurilor într-o singură 

comunitate, numită Biserică. Saul din Tars ne este cunoscut mai bine sub numele de Pavel. 

El a fost înzestrat ideal pentru a fi cel mai mare dintre toți misionarii. El făcea parte din 

trei lumi: lumea iudaică, elenă (greacă) și romană.  

Părinții lui Pavel erau iudei care țineau cu strictețe Legea dată de Moise; acasă 

vorbeau limba ebraică și respectau obiceiurile evreiești. Erau suficient de interesați într-o 

educație religioasă corectă, pentru a-l trimite pe Pavel la Ierusalim la o vârstă fragedă, ca 

să locuiască la o soră mai vârstnică, măritată. La Ierusalim, Pavel a învățat tradițiile 

poporului său și a primit o instruire fundamentală de la Gamaliel cel bătrân, unul dintre cei 

mai vestiți rabini ai vremii.  

Însă Pavel moștenise și cultura greacă răspândită în bazinul de est al Mării 

Mediterane în urma cuceririlor lui Alexandru Macedon (335-323 î.Hr.). Pavel și-a arătat 

măiestria în mânuirea limbii grecești în epistolele lui pastorale (1, 2 Timotei, Tit) care pot 

fi socotite printre textele clasice ale literaturii elene. 

 În plus, Pavel era cetățean roman, ceea ce îi dădea o libertate deosebită de mișcare, 

protecție în călătoriile lui și acces în straturile mai înalte ale societății.  

Pentru a nu fi o povară pentru bisericile nou-întemeiate se întreținea singur 

confecționând corturi. 

Dependența de călăuzirea Duhului Sfânt în lucrarea sa este evidentă, astfel nu 

mergea în nici un loc, fără a avea confirmarea că Dumnezeu vroia ca el să lucreze acolo. El 

căuta să ajungă în locuri neatinse de alții și să fie un pioner al Evangheliei (Romani 15:20). 

 

1.5.2. Contribuția Apostolului Pavel 

Între anii 47-57 d. Hr. Pavel a întemeiat biserici înfloritoare în orașele mai mari din 

provinciile romane Galatia, Asia, Macedonia și Ahaia.  

Pavel a acționat foarte energic ca să țină uniți pe creștinii iudei cu cei dintre neamuri. 

Având în vedere acest scop, s-a ținut în legătură constantă cu biserica mamă din Ierusalim, a 

strâns o sumă considerabilă de bani printre creștinii dintre neamuri pentru nevoile creștinilor 

din Iudeea și a subliniat regulat importanța unității creștine în scrisorile lui. 

Prin anii 47-48 Pavel a mers cu Barnaba și cu Ioan Marcu în prima călătorie 

misionară în Cipru și în centru Asiei Mici, întemeind un număr de biserici.   

Pavel a plecat cu Sila în a doua călătorie misionară între anii 50-53 și cei doi au 

străbătut Asia Mică, trecând în Macedonia. A urmat o lucrare misionară reușită, mai ales 

în Macedonia și Corint, după care, la întoarcere, a trecut prima dată prin Efes și a adus în 

Ierusalim banii strânși pentru creștinii săraci de acolo.  

În a treia călătorie misionară între anii 54-58 d.Hr., Pavel a plecat cu Timotei, 

poposind îndelung la Efes, din anul 54 până în iunie 57, vizitând Macedonia, Grecia și 

întorcându-se în cele din urmă la Ierusalim.  

Pavel începea lucrarea într-o zonă nouă alegând cel mai strategic oraș, folosindu-i 

apoi pe convertiți pentru a duce mesajul Evangheliei în orașele și satele din împrejurimi. 
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Datorită acestei practici, probabil că el nu a lucrat în Colose (Coloseni 2:1), ci biserica din 

acel oraș a fost înființată de cei trimiși de el din Efes.   

Apostolul Pavel începea lucrarea predicând în Sinagogă, iar dacă întâmpina 

împotrivire, evreii împietrindu-și inimile, el trecea la propovăduirea directă a Evangheliei la 

neevrei în orice loc pe care îl găsea potrivit. După înființarea unei biserici, apostolul Pavel o 

organiza cu bătrâni și cu diaconi, în așa fel încât biserica să se autoconducă după plecarea lui.  

 

1.6.  Ritmul expansiunii creștinismului 

Sute de credincioși necunoscuți au stat de vorbă, pur și simplu, despre credința lor 

recent descoperită, pe când călătoreau prin imperiu cu diferite activități, pentru afaceri sau 

din cauza altor responsabilități. La mijlocul sec. II. d.Hr., la puțin mai mult decât un veac 

de la moartea și învierea lui Isus, biserici înfloritoare existau în aproape toate provinciile 

dintre Siria și Roma. Probabil că existau biserici și pe teritoriul de azi al României, la 

Tomis (Constanța), Callatis (Mangalia). 

După încă un secol, pe la 250 d.Hr. o minoritate creștină exista aproape în fiecare 

provincie a imperiului și în câteva țări de la răsărit de imperiu. După alți 50 de ani, în jurul 

anului 300 d.Hr. creștinii formau o majoritate în unele părți din provinciile Africii de Nord 

și Asiei Mici.   

 

Mai mulți factori au dus la răspândirea rapidă a creștinismului: 

1. Existența unei limbi și a unei culturi unificatoare, cel puțin la orașe, din Italia până 

în India. În Orient, Alexandu Macedon și urmașii lui au instaurat limba greacă în calitate 

de limbă comună. Pavel și ceilalți creștini timpurii vorbeau limba aceasta și au folosit-o 

pentru răspândirea Evangheliei; 

2. Iudeii erau răspândiți în tot Imperiul Roman și chiar dincolo de granițele lui și au 

trimis misionari creștini la popoarele păgâne. Întrucât primii creștini erau iudei, ei 

foloseau sinagogile, atât în interiorul, cât și în exteriorul Iudeii. Astfel, comunitățile 

creștine s-au organizat și au practicat servicii religioase după modelul sinagogilor 

evreiești, timp de mai mult de o generație. 

3. Trei sute de ani de pace și prosperitate generală au caracterizat Imperiul Roman 

începând din timpul lui Augustus (31 î.Hr.-14 d.Hr.) – „Pax Romana” = „Pacea Romană” 

– fapt ce a oferit o mare libertate de călătorie prin lumea Mediterană.  

4. Lumea păgână trăia o anumită nesiguranță, datorită schimbărilor: independența 

politică locală dispăruse, vechile tradiții își pierdeau influența – fapt ce a pregătit lumea ca 

să asculte Evanghelia creștină. 

5. Fiecare creștin era „preot”– toți erau activi în transmiterea Evangheliei lui Hristos 

altora. 

6. Urmașii lui Hristos aveau convingeri clare asupra doctrinei și eticii: recunoșteau 

doar un mesaj al mântuirii, doar un Dumnezeu, doar un Mântuitor. Odată ce o persoană se 

convertea, i se cerea un nou stil de viață. Acest exclusivism al credinței și 

comportamentului creștin timpuriu atrăgea mulți oameni. 

 



ISTORIA BISERICII ANTICE 

12 

2. Biserica în timpul persecuțiilor 

2.1. Aspecte generale 

Biserica a înfruntat persecuția din partea statului roman și totodată s-a confruntat 

cu problema internă a ereziei, trebuind să se ocupe de tratarea învățăturilor false între anii 

100 și 313 d.Hr.  

Persecuţiile sângeroase au început sub conducerea lui Nero (54-68) şi au durat 

până la începutul secolului al IV-lea. Prin edictul de la Milano din ianuarie 313, 

Constantin cel Mare (306-337) pune capăt persecuţiilor în Imperiul Roman. Acestea nu s-

au desfășurat pe toată perioada în mod continuu, dar au ţinut ceva mai mult de jumătate 

din timpul de la 64 la 313 d.Hr. 

 

2.2. Cauzele persecuției Bisericii 

2.2.1. Cauze religioase 

Creștinismul se situa în contrast cu religia romană, care își avea altarele, idolii, 

preoții, ritualurile și practicile ei vizibile. Creștinii nu aveau idoli și aveau prea puține 

accesorii vizibile pentru închinare, închinarea lor fiind spirituală și interioară. Când se 

rugau, o făceau cu ochii închiși, fără a avea un obiect vizibil căruia să se adreseze. Acest 

fapt a fost etichetat de romani ca ateism, aceștia fiind obișnuiți cu manifestări materiale 

simbolice ale zeului lor.  

 Având în vedere că se adunau în secret, creștinii au fost acuzați de incest, canibalism, iar 

practicarea Cinei Domnului de către creștini, a dus la o înțelegere greșită din partea romanilor, 

care i-a acuzat că aceștia ucideau și mâncau copiii ca jertfe pentru Dumnezeul lor.  

 Așadar, creştinismul era o lege nouă, monoteistă, morală, absolută, pe când 

păgânismul era o religie veche, politeistă, idolatră, decăzută. Contrastul era evident, 

păgânii neînţelegând o religie fără temple, fără reprezentări plastice, fără zei şi jertfe. 

  

2.2.2. Cauze politice 

Pentru că creștinismul are la bază principii absolute și exclusiviste, atunci când 

trebuia făcută o alegere între loialitatea față de Hristos și cea față de Cezar, Cezarul trebuia 

să ia locul al doilea. Acest fapt era considerat de conducătorii romani o neloialitate față de 

stat, astfel ei îi priveau pe creștini ca pe niște răzvrătiți care încearcă să facă un stat în stat. 

Așadar, suveranitatea exclusivă a lui Hristos era în conflict cu pretențiile pline de aroganță 

ale Cezarului, de a avea suveranitatea exclusivă. 

Printre practicile creștinilor prin care dovedeau neloialitate față de stat, se numără: 

refuzul consecvent al creștinilor să aducă tămâie pe altarele închinate împăratului roman, 

întâlnirile creștinilor în noapte și în secret și refuzul de a servi Imperiul Roman ca soldați până 

după anul 313. Ideea păgânilor că statul este protejat de zei, că acestora li se datorează puterea 

şi gloria Imperiului Roman şi că nenorocirile vin din cauza creştinilor, care jignesc şi supără 

pe zei, îi determinau pe păgâni să vadă în creştini duşmani ai statului. 

 

2.2.3. Cauze sociale 

Creștinismul susținea egalitatea tuturor oamenilor (Coloseni 3:11), având o 

influență puternică asupra claselor de jos și asupra sclavilor, astfel stârnind mânia 
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stăpânilor și conducătorilor influenți ai societății. Pe când, păgânismul insista asupra unei 

societăți în care cei privilegiați și bogați să fie serviți de clasele inferioare și de sclavi.  

Cei ce deveneau creștini nu mai participau la adunările păgâne de la temple, teatre 

și locuri de distracții. Puritatea vieții creștinilor erau un reproș fără cuvinte la adresa trăirii 

păcătoase a oamenilor din clasele superioare.  

Prin urmare, creştinismul era considerat drept o religie de sclavi, de ignoranţi, de 

oameni inferiori. Prin viaţa lor retrasă, prin abţinerea lor de la anumite meserii, prin critica 

pe care o făceau păgânilor, prin refuzul unora de a se supune serviciului militar, creştinii 

păreau în ochii păgânilor inutili societăţii, buni de nimic. Pentru toate aceste motive, 

creştinii erau urâţi  de păgâni, socotiţi periculoşi, îndărătnici, nebuni, trădători. 

 

2.2.4. Cauze economice 

Trebuie să remarcăm încă de pe paginile Scripturii că opoziția pe care a 

întâmpinat-o Pavel în Efes, a fost din partea celor ce făceau idoli, care erau mai îngrijorați 

de pericolul pe care îl reprezenta creștinismul pentru meseria lor decât de paguba ce ar fi 

putut-o cauza închinării la Diana (Faptele Apostolilor 19:27). 

Preoții, fabricanții de idoli, ghicitorii de noroc, pictorii, arhitecții și sculptorii 

manifestau reticență și chiar violență față de o religie, precum creștinismul, care le 

amenința mijloacele de existență. Atunci când Imperiul Roman a început să fie bântuit de 

ciumă, foamete și tulburare civilă, opinia publică a atribuit aceste necazuri prezenței 

creștinismului în imperiu și neglijării zeilor.  

 

2.3. Problema externă: PERSECUȚIILE  

2.3.1. Persecuția până în anul 100 

Nero (54-68)  se distinge ca fiind primul mare persecutor al Bisericii creștine. În 

timpul domniei lui a fost o continuă criză politică, nemulţumirea împotriva lui crescând şi 

izbucnind în comploturi, pe care el le înăbuşea cu sânge. Cea mai mare nemulţumire s-a 

produs în anul 64, când Roma a fost mai mult de jumătate distrusă de un incendiu, 

izbucnit la 19 iulie, care a îngrozit şi revoltat populaţia. Deşi cauza incendiului nu este 

cunoscută, totuşi opinia publică considera vinovat pe Nero, care ar fi voit să admire un 

spectacol unic şi să construiască o capitală nouă şi măreaţă. Ca să potolească furia 

mulţimii, Nero a abătut acuzaţia asupra creştinilor, împotriva cărora a început o violentă 

prigoană. Creştinii au fost etichetați ca duşmani publici şi oameni periculoşi. Unii creştini 

au fost îmbrăcaţi în piei de animale sălbatice şi sfâşiaţi de câini, alţii răstigniţi, alţii unşi cu 

răşină şi arşi pe rug de vii, luminând noaptea grădinile lui Nero, care dădea spectacole de 

curse. Se pare că atunci persecuția s-a limitat la Roma și împrejurimile ei. În timpul 

acestei persecuții au murit apostolii Petru și Pavel, foarte probabil în anul 67.  

Domiţian  (81-96) a contribuit la izbucnirea persecuției spre sfârșitul domniei lui, în 

anul 95. Cauza persecuției a fost refuzul creştinilor de a plăti impozitul perceput de la iudei, 

după dărâmarea Templului din Ierusalim, în sprijinul templului lui Jupiter. În timpul acestei 

persecuții, a fost exilat apostolul Ioan în insula Patmos, unde a scris cartea „Apocalipsa”. 

 

2.3.2. Creștinismul sub interdicție de stat (100-250) 
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  Pliniu cel Tânăr – 112 – în timpul guvernării lui s-a desfășurat prima persecuție 

organizată, în care creștinii din Bitinia au fost duși în tribunale ca acuzați. Pliniu scrie într-o 

scrisoare destinată lui Traian că creștinismul = „epidemia acestei superstiții” s-a răspândit în 

satele și regiunile rurale, dar și în orașele mai mari, în așa măsură încât templele au rămas 

aproape pustii iar vânzătorii de animale pentru jertfe au sărăcit. Când cineva îl informa despre 

existența unui creștin, Pliniu îl aducea pe creștin în fața tribunalului său și-l întreba dacă este 

creștin. Dacă după trei asemenea întrebări el continua să admită acuzația, era condamnat la 

moarte. În răspunsul său, Traian l-a asigurat pe Pliniu că urmează o procedură corectă.  

 Marc Aureliu (161-180) a pornit persecuţia contra creştinilor servindu-se de 

dictonul: non licet esse vos = nu este permisă existenţa voastră. La Roma, a suferit pentru 

Hristos o tânără fecioară romană, de neam nobil, Cecilia, care a fost condamnată la 

moarte, pentru că a refuzat să aducă jertfă zeilor.  

 

2.3.3. Persecuția universală după anul 250 

Decius (249-251) a considerat creștinii o amenințare împotriva statului, din cauza 

rapidei lor creșteri numerice și a aparentei lor încercări de a crea un stat în stat. În anul 250 

Decius emite un edict, conform căruia, toţi creştinii, de orice stare şi vârstă şi chiar doar 

cei bănuiţi a fi creştini, erau obligaţi să se prezinte înaintea unei comisii de stat şi să facă 

acte de adeziune la păgânism prin sacrificii, participare la ospeţele sacre. Creştinii au fost 

chemaţi nominal, după liste întocmite de autorităţi şi invitaţi să sacrifice zeilor, într-un 

anumit termen. Celor de făceau aceasta li se eliberau certificate, fugarilor li se confisca 

averea, iar la întoarcere erau ucişi. Cei care nu veneau singuri, erau aduşi cu forţa, iar 

funcţionarii indulgenţi erau ameninţaţi cu grave pedepse. Cei ce își păstrau credinţa 

creştină erau aruncaţi în închisori şi torturaţi. Unii erau chiar ucişi, spre a fi intimidaţi 

ceilalţi creştini. Autoritatea romană urmărea nu numai pedepsirea creştinilor, ci mai ales 

lepădarea lor de la credinţa creştină, negarea lui Hristos. Edictul lui Decius a provocat 

numeroase apostazii. O parte dintre creştini au dovedit o slăbiciune deplorabilă, unii se 

ofereau singuri să sacrifice zeilor, pe alţii îi biruiau torturile. Lepădarea multora era doar 

de formă, ei dorind şi crezând că vor rămâne creştini, dar ea a influențat negativ Biserica. 

 

Dioclețian (284-305) era un păgân înfocat. Primul edict l-a emis la 24 februarie 303 şi 

prevedea dărâmarea locaşurilor de cult, interzicerea adunărilor, arderea cărţilor creștinilor, fără 

să se facă victime. Creştinii care refuzau să se lepede de credință erau pedepsiţi, cei mai de 

seamă pierdeau drepturile şi privilegiile, erau torturaţi, cei de jos erau făcuţi sclavi. De fapt, 

persecutorii urmăreau decreştinarea şi desfiinţarea Bisericii.  În aprilie 303, s-a dat un al II-lea 

edict, mai aspru decât cel dintâi, care lovea mai ales conducătorii Bisericii. În urma acestuia, 

episcopii, preoţii, diaconii, lectorii şi exorciştii, dacă nu se dezic de credinţa creştină, urmau să 

fie puşi la închisoare. Cei ce refuzau să aducă sacrificii zeilor erau ucişi. Istoricul Eusebiu scoate 

în evidență faptul că închisorile s-au umplut așa de mult cu conducătorii creștinilor, încât nici nu 

mai era loc destul pentru criminali. În timpul persecuțiilor provocate de următoarele edicte 

creștinii erau pedepsiți prin pierderea proprietății, exil, întemnițare, sau execuție cu sabia, sau 

prin aruncarea la fiarele sălbatice. Cea mai ușoară pedeapsă era trimiterea într-un lagăr de muncă 

roman, unde munceau în mine până la moarte. Ritmul persecuției a slăbit când Dioclețian a 

abdicat și s-a retras în anul 305.  
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Persecuția nu a încetat total decât în anul 313, când Licinius și Contantin au emis 

Edictul de la Milano  -  acest edict aducea libertate în închinare, nu numai creștinismului, 

ci tuturor religiilor. Pentru că Constantin credea că „închinarea lui Dumnezeu” trebuie să 

fie „prima și cea mai importantă grijă” a conducătorului, el s-a gândit că politica 

imperiului trebuia să includă libertatea religiei. Începând din acel timp, creștinii au avut 

libertatea să se închine și să le propovăduiască și altora pentru a-i câștiga pentru Hristos. 

 

2.4. Problema internă: EREZIILE 

Erezia reprezintă o deviere de la creștinism, pe baza unor doctrine nebiblice, până 

când, în final acestea au dus la schisme. Convertiții la credința creștină veneau fie dintr-un 

mediu de legalism iudaic, fie din mediul intelectual al filozofiei grecești. Mulți dintre 

acești convertiți își aduceau cu ei vechile lor idei în noul lor mediu și tindeau să le păstreze 

dacă Biserica nu reușea să-i instruiască în mod corespunzător.   

Primele erezii sunt cele iudaizante, numite astfel din motivul că încercau să 

iudaizeze creştinismul prin obligaţia de a respecta Vechiul Testament şi legea mozaică. 

Aceste erezii atribuiau Vechiului Testament valoare permanentă şi cereau aplicarea lor 

integrală, în creştinism, deși Conciliul de la Ierusalim, din primăvara anului 50, a hotărât 

că Legea nu este obligatorie pentru creştinii din neamuri (Fapte 15, 19 şi 28). 

 

2.4.1. Ereziile legaliste  

Ebioniții erau iudaizanţi, dintre care unii recunoşteau naşterea miraculoasă a lui 

Isus Hristos, alţii îl socoteau fiul lui Iosif şi al Mariei, şi unii şi alţii, însă negau divinitatea 

Lui. Ambele categorii respectau Legea, Evanghelia după Matei în limba aramaică, şi 

refuzau epistolele lui Pavel, acesta fiind considerat apostat. Ei insistau că atât evreii cât și 

neevreii sunt încă obligați să respecte Legea lui Moise și că nu există mântuire fără tăiere 

împrejur și fără Legea lui Moise. După distrugerea Ierusalimului de către romani în anul 

135, ei au încetat să mai aibă prea mare influență, dar existența lor arată că Biserica a avut 

de luptat pentru proclamarea că doar credința în Hristos îl îndreptățește pe om înaintea lui 

Dumnezeu.  

2.4.2. Ereziile filozofice 

Gnosticismul reprezintă un sistem de erezii, complicat şi straniu, în mulţimea şi 

variaţia ideilor şi termenilor săi. Numele  gnosticismului vine de la cunoaştere, pe care 

gnosticii credeau că o posedă. Rădăcinile gnosticismului se regăsesc în timpurile Noului 

Testament. Se pare că Pavel a luptat cu o formă incipientă de gnosticism în scrisoarea sa 

către coloseni. Gnosticii, ca și grecii din primele două capitole din 1 Corinteni, căutau să 

înțeleagă prin înțelepciunea omenească relația dintre Dumnezeu și om, și să evite jertfa 

Domnului Isus Hristos pe cruce.  

Gnosticii insistau asupra unei separări clare a lumii materiale de cea spirituală, 

deoarece pentru ei materia era întotdeauna asociată cu răul, iar spiritul cu binele. Prin 

urmare, Dumnezeu nu putea să fie Creatorul acestei lumi materiale. Ca să-L explice pe 

Hristos, ei au adoptat o doctrină cunoscută sub numele de docetism = materia fiind rea, 

Hristos nu putea fi asociat cu un trup omenesc, nu se putea uni cu materia, fiind fie o 

fantomă care părea a avea un trup material, fie a venit în trup uman doar pentru un scurt 

timp – între botezul omului Isus și începutul suferinței Lui pe cruce. Apoi Hristos L-a 
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părăsit pe omul Isus, lăsându-L să moară pe cruce. Misiunea lui Hristos a fost să le dea 

oamenilor o cunoaștere specială, care să-i ajute să se salveze singuri printr-un proces 

intelectual. Morala gnosticilor era excesiv de severă, pentru distrugerea materiei, care este 

corpul. Scriptura era fie interpretată alegoric, fie aruncată. Gnosticii aveau cărţile lor 

pretinse sacre şi o revelaţie socotită secretă. În sec. I, gnosticismul era în curs de formare, 

în sec. II se dezvoltă şi înfloreşte, apoi decade. Spre sfârșitul sec. IV, dispare.  

 

Marcionismul este o erezie care are o oarecare asemănare cu gnosticismul. 

Marcion, şeful sistemului a fost fiul unui episcop creştin. După ce a fost refuzat să intre în 

comunitatea creştină, şi-a înfiinţat un sistem propriu. Erezia lui provine mai ales dintr-o 

înţelegere greșită a Scripturilor şi îndeosebi a raportului dintre cele două Testamente. 

Marcion credea că între ele sunt deosebiri radicale, nepotriviri, dezacord, ele nu sunt opera 

unuia şi aceluiaşi Dumnezeu şi deci există doi dumnezei. Dumnezeul Vechiului 

Testament, creatorul lumii, nu este atotştiutor, nici atotputernic; Dumnezeul Noului 

Testament ştie şi poate totul. De asemenea Marcion nu admitea a doua venire a lui Isus 

Hristos pentru judecarea lumii.  El susținea că nici întruparea, nici moartea lui Isus n-a fost 

reală. El nu păstra nici măcar Noul Testament întreg, ci-l mutila admiţând numai 

Evanghelia după Luca, fără primele capitole. În morală, Marcion era rigorist, condamna 

căsătoria, oprea de la carne şi de la vin. 

Marcion permitea  al doilea, al treilea botez pentru iertarea păcatelor. El a vrut să fie un 

reformator al Bisericii.  

 

2.4.3. Erori teologice 

Montanismul a apărut în Frigia după anul 155 d.Hr., ca o încercare a lui Montanus de 

a face față problemelor create de formalismul din Biserică și de faptul că Biserica se baza pe 

conducerea omenească și nu pe călăuzirea Duhului Sfânt.  Montanus susținea că inspirația este 

imediată și continuă și că el era paracletul (făcând referire la denumirea din Scriptură: 

„Mângâietorul”) sau avocatul prin care Duhul Sfânt vorbea Bisericii așa cum vorbise prin 

Pavel și prin alți apostoli. El credea că Împărăția Cerească a lui Hristos urma să fie stabilită în 

curând la Pepuza în Frigia, el însuși având un loc important în acea Împărăție.  

Dacă unul dintre soți murea, nu era permisă o a doua căsătorie; trebuiau respectate 

multe posturi; trebuia să se consume doar hrană uscată.  Conciliul de la Constantinopol din 

anul 381 a declarat că montaniștii trebuiau considerați păgâni.  

 

Monarhismul nega dumnezeirea reală a lui Hristos, pentru că nu știa cum să facă 

legătura între Hristos și Dumnezeu.  În sec. al III-lea, Paul din Samosata, episcop în 

Antiohia, predica cu gesturi corporale violente și cerând aplauze și fluturarea batistelor. 

Avea un cor femeiesc care cânta cântări de laudă la adresa persoanei lui. Susținea că 

Hristos nu ar fi fost divin, ci doar un om bun, care prin dreptate și prin pătrunderea 

Logosului divin în ființa Lui la botez a ajuns la divinitate și a ajuns mântuitor.  

 

2.5. Efectele persecuției 

Unul dintre principalele efecte ale problemelor cu care s-a confruntat Biserica este 

apariția celor care apărau credința creștină. Apologeții au scris despre amenințarea externă 



ISTORIA BISERICII UNIVERSALE 

17 

ce punea în primejdie Biserica, și anume, persecuția, pe când polemiștii erau îngrijorați de 

erezie, o amenințare internă pentru pacea și puritatea Bisericii. Spre deosebire de 

apologeți, care puneau mare accent pe profețiile Vechiului Testament, polemiștii subliniau 

Noul Testament ca sursă a doctrinei creștine. Polemiștii au căutat să condamne prin 

argumente învățăturile false cărora li se opuneau. 

 

2.5.1. Apologeții 

Apologeții au căutat să combată acuzațiile false de ateism, canibalism, incest și 

acțiune antisocială de care îi acuzau păgânii, totodată arătând că în contrast cu 

creștinismul, religiile păgâne și cultul împăratului erau nebunești și păcătoase.  

 

Apologeții răsăriteni 

Iustin Martirul (100-165) – a fost principalul apologet al secolului al II-lea. Din 

tinerețe a căutat adevărul, apelând inițial la filozofia stoică, idealismul nobil al lui Platon, 

ideile lui Aristotel, dar a găsit pacea după care tânjea abia după ce într-o zi, în timp ce se 

plimba pe malul mării, un bătrân l-a condus spre Scripturi. 

- A deschis o școală creștină la Roma.  

- Și-a adresat „Prima apologie” împăratului Antoninus Pius, în care aduce dovezi că 

creștinii nu sunt nici atei, nici idolatri și totodată prezintă o amplă dezbatere asupra 

moralei, asupra doctrinelor și asupra Fondatorului creștinismului.  

- El caută să arate că viața și moralitatea superioară a lui Hristos au fost prezise prin 

profețiile din Vechiul Testament. El atribuie lucrării demonilor persecuția și eroarea. El 

argumentează că dacă examinarea va arăta nevinovăția creștinilor în privința acuzațiilor 

aduse împotriva lor, ar trebui să înceteze persecutarea lor.  

- în „Dialog cu Trifo” Iustin Martirul încearcă să convingă pe evrei că Isus Hristos 

este Mesia, încercând să dezvolte trei idei: relația dintre declinul legii vechiului legământ 

și nașterea Evangheliei; legătura între Logos, Hristos și Dumnezeu; și chemarea neevreilor 

de a fi și ei poporul lui Dumnezeu. Pentru el, Hristos a fost împlinirea profețiilor V. T. 

 

Teofil din Antiohia (180) – s-a convertit prin citirea Scripturii. A scris „Apologia 

către Autolicus”, Autolicus fiind un magistrat păgân învățat, pe care Teofil spera să-l 

câștige la creștinism prin argumente raționale. El prezintă natura și superioritatea lui 

Dumnezeu și compară slăbiciunile religie păgâne cu creștinismul. El a fost primul care a 

folosit cuvântul „trias” pentru Trinitate.  

 

Apologeții apuseni  

Tertulian  a fost cel mai important apologet al bisericii apusene.  

- s-a născut prin anul 160 în casa unui centurion roman cu slujba în Cartagina; 

- a devenit avocat expert la Roma, fiind educat atât în greacă, cât și în latină. 

- s-a convertit la creștinism în jurul anului 202.  

- în „Apologie” adresată guvernatorului roman al provinciei sale, el combate 

acuzațiile aduse creștinilor, argumentând că ei sunt cetățeni loiali ai Imperiului Roman. El 

evidențiază faptul că persecuția este oricum un insucces, pentru că creștinii se înmulțesc 

ori de câte ori autoritățile încearcă să-i distrugă prin persecuție.  
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- folosindu-se de cunoștințele lui juridice, el argumentează că statul persecută 

Biserica pe temeiuri legale dubioase, deoarece relațiile, doctrinele și morala creștinilor 

sunt de un calibru mai înalt decât cele ale semenilor lor păgâni.  

 

2.5.2. Polemiștii 

Polemiții de la sfârșitul sec. al II-ea și începutul sec. al III-lea s-au străduit să 

înfrunte provocarea învățăturii false și a învățătorilor eretici.  

 

Ireneu (130-202)  

- s-a născut în Smirna, fiind influențat de predicile lui Policarp, episcopul de Smirna; 

- a plecat la Galia, unde a devenit episcop misionar de mare succes în jurul anului 180. 

- lucrarea sa „Adversus haereses = Împotriva ereziilor” este o încercare de a combate 

doctrinele gnostice prin folosirea Scripturii. El insistă asupra unității lui Dumnezeu. 

Ireneu a subliniat doctrinele creștine fundamentale care erau sfidate de gnosticism:   

- Lumea a fost creată de singurul Dumnezeu;  

- Isus Hristos, fiul Creatorului a murit ca să mântuiască pe oameni;  

- Va fi o înviere în trup. 

2.5.3. Canonul Noului Testament 

Canonul este o listă a volumelor ce aparțin unei cărți a cărei autoritate este recunoscută. 

Conciliile care au abordat subiectul canonului Noului Testament n-au făcut nimic altceva decât 

au afirmat în mod public, ceea ce a fost deja larg acceptat de conștiința Bisericii. 

În persecuții, creștinii nu voiau să-și riște viețile pentru o carte, dacă nu erau siguri 

că aceasta era parte integrantă din canonul Scripturii. Deoarece apostolii ieșeau încetul cu 

încetul din scenă, era nevoie de documente a căror autoritate să poată fi recunoscută și 

care să fie potrivite pentru a fi utilizate în închinare.  

 Testul principal pentru a stabili dreptul unei cărți de a fi în canon era 

condiția ca ea să aibă semnele apostolicității. A fost scrisă de un apostol sau de cineva 

strâns asociat cu apostolii? 

 Capacitatea cărții de a edifica atunci când era citită în public și acordul ei 

cu credeul creștin serveau de asemenea ca teste.  

 În ultimă analiză, verificarea istorică a paternității sau a influenței 

apostolice și conștiința universală a Bisericii, condusă de Duhul Sfânt, au dus la decizia 

finală în legătură cu cărțile ce trebuiau considerate canonice și meritau să fie incluse în 

ceea ce noi cunoaștem ca fiind Noul Testament.  

Epistolele lui Pavel au fost adunate prima dată de conducătorii bisericii din Efes. 

Această colecție a fost urmată de culegerea Evangheliilor cândva după începutul celui de-

al doilea secol.  

Conciliile de mai târziu, cum a fost cel de la Cartagina în anul 397, doar au aprobat 

și au dat o expresie uniformă la ceea ce era deja un fapt împlinit, general acceptat de 

Biserică de un timp îndelungat.  
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3. Biserica în timpul Conciliilor Ecumenice 
Metoda adoptată de Biserică pentru rezolvarea diferențelor de opinie vitale în 

legătură cu sensul Scripturilor a fost conciliul ecumenic sau universal. Astfel au avut loc 

șapte concilii, care au fost reprezentative pentru întreaga Biserică creștină.  

Conciliul I: Niceea – 325: a respins doctrina ariană, punând bazele doctrinei trinitare 

Conciliul II: Constantinopol – 381: a finalizat doctrina trinitară și a întemeiat 

doctrina despre umanitatea lui Hristos și doctrina despre persoana Duhului Sfânt. A 

completat crezul început la Niceea.  

Conciliul III: Efes – 431: a respins doctrina despre naturile separate ale lui Hristos. 

Afirmând unitatea persoanei lui Hristos 

Conciliul IV: Calcedon – 451: a respins doctrina despre natura divină unică a lui Hristos, 

adoptând doctrina lui Leon cel Mare despre relația dintre cele două naturi ale lui Hristos. 

 Primele 4 concilii au influențat cel mai mult întreaga Biserică, în sens pozitiv. 

Următoarele 3 concilii au influențat mult mai puțin Occidentul.  

Conciliul V: Constantinopol – 553 

Conciliul VI: Constantinopol – 680 – 681 

Conciliul VII: Niceea – 787: complet antibiblic, aprobă cultul icoanelor 

  

NUMELE UNDE ŞI CÂND CE s-a dezbătut 

Primul 

Conciliu 

Ecumenic 

Niceea, 325 d. Hr. 

Sub Împăratul 

Constantin cel Mare 

A fost Isus Dumnezeu, om sau ambele? 
Mişcarea Ariană socotită ca erezie. Arie îl definea pe Isus ca 

uman, negând dumnezeirea lui Isus. El a susținut ideea eronată 

că Isus este mai mic decât Tatăl, fiind subordonat Tatălui. În 

cadrul conciliului s-a stabilit că Isus Hristos, ca Fiu al lui 

Dumnezeu -Tatăl, este Dumnezeu adevărat, consubtanțial sau 

deoființă cu Tatăl. 

Al Doilea 

Conciliu 

Ecumenic 

Constantinopol 381 

Sub Împăratul 

Teodosie cel Mare 

Patriarhul de 

Constantinopole 

Grigore de Nazianz, 

Teologul a prezidat. 

Era Duhul Sfânt o Persoană sau o putere? 
Mişcarea Macedonienilor considera Duhul o putere a lui 

Dumnezeu, punând în discuție dumnezeirea Duhului Sfânt. Ei 

recunosc două Persoane: Tatăl şi Fiul, refuzând să recunoască 

egalitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul. 

Conciliul a condamnat pe Macedonieni drept eretici şi a 

proclamat pe Dumnezeu în Trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul 

Sfânt, mărturisind Dumnezeirea, consubstanțialitatea și egalitatea 

celor trei Persoane divine. Iar pentru a combate erezia lui 

Apolinarie din Laodiceea a afirmat întruparea desăvârșită a 

Cuvântului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 

Al Treilea 

Conciliu 

Ecumenic 

Efes, Asia Mică 431  

Sub Împăratul 

Theodosius II 

Cyril de Alexandria a 

fost episcopul care a 

prezidat. 

Care este natura lui Isus, şi ce rol are Maria, mama Sa? 

Nestorie şi adepții săi considerau că în Isus Hristos există 

două persoane, persoana divină a Fiului lui Dumnezeu născut 

din Tatăl mai înainte de toți vecii, și persoana umană sau 

istorică a lui Isus Hristos, cu care s-a născut ca om din 

fecioara Maria. Această idee eretică ducea la afirmația că 

Dumnezeu-Tatăl a avut doi fii, iar Maria a născut pe omul 

Isus și nu pe Fiul lui Dumnezeu. 

http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Nicea_325AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Nicea_325AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Nicea_325AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_381AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_381AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_381AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Ephesus_431AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Ephesus_431AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Ephesus_431AD.htm
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Conciliul a socotit pe Nestorieni drept eretici. Conciliul l-a 

considerat pe Isus ca fiind atât Dumnezeu complet cât şi om 

complet într-o singură persoană, iar că Maria este 

„Născătoare de Dumnezeu”. 

Al 

Patrulea 

Conciliu 

Ecumenic 

Calcedon, Asia Mică 

451 d. Hr. 

Sub Împăratul 

Marcian 

Cum poate Isus să fie şi Dumnezeu şi Om? 
Monofiziţii învăţau că umanitatea lui Isus s-a dizolvat în 

prezenţa divinităţii sale. Aşa că Isus era numai divin. 

Conciliul a condamnat această învăţătură şi a proclamat că 

Isus este Dumnezeu complet şi om complet. 

Al Cincilea 

Conciliu 

Ecumenic 

Constantinopol, 553  

Sub Împăratul 

Iustinian cel Mare 

DEZBATERE: Isus ca Dumnezeu şi Om 

Conciliul a confirmat cele două naturi ale lui Isus (Divină şi 

Umană). 

Al Şaselea 

Conciliu 

Ecumenic 

Constantinopol 680 

d. Hr. 

Împăratul Constantin 

IV 

DEZBATERE: Dacă Isus era cu două naturi, care dintre 

ele lua deciziile? 
Monofiziţii învăţau că natura divină era în control şi că natura 

umană numai îndeplinea ordinele. 

Conciliul a condamnat aceasta. Ei au considerat că ambele 

naturi acţionau în mod liber. Ele sunt unite „în mod mistic” 

într-o singură Persoană. 

Al 

Şaptelea 

Conciliu 

Ecumenic 

Niceea, 787 d. Hr. Controversa Iconoclastă 

DEZBATERE: Ce este de făcut cu imaginile lui 

Dumnezeu? 

Iconoclaştii au cerut prin forţă ca Biserica să distrugă toate 

zugrăvelile lui Dumnezeu şi Isus, icoanele, picturile, 

sculpturile. Mulţi au fost ucişi dintre cei care protejau 

lucrările de artă religioasă. 

Conciliul a decis că este adecvat să se venereze astfel de 

imagini, dar adevărata închinare este doar pentru Dumnezeu. 

  

 Crezul niceean, sau niceo-constantinopolitan din 381 d.Hr. rezumă în mod general 

acceptabil învăţătura creştină. Orice mişcare creştină autentică consideră rezonabil 

conţinutul acestui crez: 

(1) Cred în Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al 

tuturor celor văzute şi nevăzute; 

(2) Şi în Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, care din Tatăl S-a 

născut, mai înainte de toţi vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 

adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. 

(3) Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din cer şi S-a 

întrupat de la Duhul Sfânt şi din fecioara Maria şi S-a făcut om. 

(4) Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont şi a pătimit şi S-a îngropat; 

(5) Şi a înviat a treia zi, după Scripturi; 

(6) Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; 

(7) Şi iarăşi va veni cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit; 

(8) Şi în Duhul Sfânt, Domnul de viaţă-dătătorul, care din Tatăl purcede, Cel care 

împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci; 

(9) Şi în Una, sfântă, universală (sau “sobornicească”) şi apostolică Biserică; 

http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Chalcedon_451AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Chalcedon_451AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Chalcedon_451AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Chalcedon_451AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_553AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_553AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_553AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_680AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_680AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Constantinople_680AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Nicea_787AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Nicea_787AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Nicea_787AD.htm
http://www.voxdeibaptist.org/concilliu_Nicea_787AD.htm
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(10) Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor; 

(11) Aştept învierea morţilor; 

(12) Şi viaţa veacului ce va să vie. 

Controversele teologice, conciliile și crezurile din sec. IV-VII au pus bazele teologiei 

fundamentale, acceptabilă și pentru mișcările evanghelice de azi, în măsura în care speculațiile 

ei nu pierd contactul cu Scriptura.  

 Controversele teologice s-au desfășurat în mod preponderent în Răsărit, unde au 

avut loc și toate conciliile ecumenice și unde se mutase și centrul de greutate al Imperiului 

Roman. Aceasta ilustrează faptul că, la fel ca și înainte, centrul creștinismului s-a aflat în 

Imperiul Roman de Răsărit, unde au trăit cei mai mulți teologi de seamă. Strămoșii 

creștini geto-daco-romani ai românilor au fost aproape de centrul creștinismului și au avut 

reprezentanți la conciliile ecumenice și printre teologii epocii. 

 

4. Supremația Bisericii imperiale (313 - 590) 

4.1. Relațiile dintre Biserică și stat 

Spre deosebire de conducătorii anteriori, Constantin I a înțeles că dacă creștinismul nu 

poate fi distrus prin forță, atunci va putea folosi Biserica drept aliat. Procesul prin care Biserica 

și statul s-au împăcat a început prin câștigarea întregului control în stat de către Constantin.   

Constantin (274-337) era fiul nelegitim al conducătorului militar roman Constantius și 

al unei sclave frumoase eliberate, o creștină orientală cu numele Elena. Când dușmanii lui 

păreau să-l învingă în anul 312, el a avut o vedenie a unei cruci pe cer, cu cuvintele în latină 

„cucerește cu acest semn”. Chiar dacă ar fi avut într-adevăr vedenia, probabil că favoritismul 

lui Constantin față de Biserică a fost determinat de faptul că era în avantajul lui să adopte o 

astfel de politică. Ca dovadă stă și faptul că a amânat botezul până la scurt timp înaintea 

morții, deși deținea poziția de „Pontifex Maximus” = preot principal al religiei de stat, și faptul 

că a executat pe tinerii au încercat să emită pretenții la tronul lui.  

 Constantin a dat edicte prin care se înapoiau proprietățile confiscate Bisericii, se 

prevedea subvenționarea Bisericii de către stat, scutirea conducătorilor Bisericii de 

serviciu public, interzicerea practicării „ghicirii” și declararea duminicii ca zi de odihnă și 

închinare. Fiii lui Constantin i-au continuat politica de favorizare a Bisericii și chiar au 

mers și mai departe, forțând păgânismul să dea înapoi, prin proceduri ca edicte ce 

interziceau sacrificiile păgâne și frecventarea templelor păgâne.  

Conducătorii de mai târziu au continuat procesul de acordare de privilegii Bisericii, 

până când creștinismul a devenit în final religie de stat. Theodosius I, în anul 380, a dat un 

edict în care declara creștinismul ca religia exclusivă a statului. Oricine ar fi îndrăznit să 

adopte o altă formă de închinare urma să suporte pedeapsă din partea statului. Edictul de la 

Constantinopol, din anul 392, a interzis păgânismul.  

Dintr-o comunitate aparent mică și prigonită, creștinismul a devenit religia oficială 

a puternicului Imperiu Roman, acest fapt fiind totuși mai mult în detrimentul Bisericii. 

Într-adevăr, creștinismul a ridicat tonul moral al societății: demnității femeii i s-a acordat 

mai multă recunoaștere în societate, spectacolele cu gladiatori au fost eliminate, sclavilor 

li s-a aplicat un tratament mai blând, legislația romană a devenit mai dreaptă și răspândirea 

lucrării misionare a fost grăbită. Dar pe lângă aceste avantaje, au existat de asemenea și 
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dezavantaje clare: guvernul cerea dreptul de a interveni în probleme spirituale și teologice, 

ca de exemplu, în 325, la Niceea, Constantin și-a arogat dreptul de a arbitra disputa din 

Biserică, cu toate că el era doar conducătorul secular al imperiului. Biserica ajungând la 

putere a devenit o persecutoare a păgânismului tot așa de arogantă cum fuseseră 

întotdeauna autoritățile păgâne cu creștinii.  

4.2. Evanghelizarea barbarilor 

Dacă în prima parte a secolului IV a exista o împăcare între Biserică și imperiu, în cea 

de-a doua parte a acestui secol Biserica s-a confruntat cu o nouă problemă: cum să câștige la 

creștinism masele de oameni care au migrat în Europa. Între anii 375 – 1066, au avut loc 

migrații în masă înspre Europa și din Europa a teutonilor (nemților, germanilor), a vikingilor 

(nume dat războinicilor, navigatorilor și negustorilor scandinavi), a slavilor (persoană originară 

sau locuitor din Rusia, Ucraina, Bielorusia, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Serbia;)  și a 

mongolilor (persoană care face parte din una din populațiile care locuiesc în Asia centrală). 

 Armenia a fost primul stat care a devenit creștin în mod oficial, și în ciuda persecuțiilor 

care au avut loc de-a lungul vremii, armenii s-au ținut puternic în credința creștină.   

Lucrarea misionară între goți (popor migrator, ramură a vechilor germani, originar din 

Scandinavia, care în sec. III s-a stabilit și pe teritoriul țării noastre): Ulfilas (310-380), un 

creștin arian, a simțit chemarea la lucrarea misionară între goți. Lucrarea lui a avut un succes 

atât de mare, încât atunci când goții au venit în Imperiul Roman, mulți au venit cu identitatea 

de creștini. El le-a creat un alfabet goților, dăruindu-le Scriptura în limba lor. Deoarece goții 

erau atât de războinici, el s-a simțit justificat în a nu le traduce cărțile Împărați și Samuel.  

Grigore de Tours, în cartea „Istorie a francilor” descrie stabilirea, istoria și 

convertirea francilor. Către sfârșitul sec. al V-lea, Clovis, rege al francilor (481-511), s-a 

căsătorit cu Clotilda, o prințesă creștină din Burgundia. Când regele Clovis a devenit creștin, 

cea mai mare parte a poporului lui a acceptat de asemenea creștinismul. Toți francii care 

dominau Galia, teritoriul Franței de azi, făceau acum parte din Biserica Creștină.  

Patrick (389-461) – considerat apostolul Irlandei – a fost dus de pirați din Britania 

în Irlanda pe când avea 16 ani. El a trăit acolo, îngrijind vite, timp de 6 ani. La întoarcerea 

în patria lui, a simțit chemarea de a lucra între oamenii din Irlanda ca misionar. Din anul 

432 până în anul 461 a lucrat între celții din Irlanda, reușind să facă din insulă un puternic 

centru al creștinismului celtic.  

Columba (521-597) – considerat apostolul Scoției – Irlanda a fost locul din care 

Columba a pornit să-i câștige pe scoțieni la creștinism. În anul 563, pe insula Iona, el a 

înființat o mănăstire care a devenit un centru pentru evanghelizarea Scoției.   

Biserica își făcuse partea ei în convertirea invadatorilor teutoni ai imperiului la 

creștinism, dar în acest proces, masele de păgâni au fost câștigate la religia creștină prea 

repede pentru ca Biserica să-i poată uceniciza. Mulți au adus cu ei în Biserică vechile tipare de 

viață și obiceiuri. Multe ritualuri cu nuanță de păgânism au găsit poartă deschisă spre Biserică.  

 

4.3. Răspândirea creștinismului în Europa, Asia și Africa 

4.3.1. Creștinarea geto-daco-romanilor 

După publicarea edictului de toleranță religioasă de la Milano de  Constantin, în 

anul 313, creștinismul s-a răspândit repede în tot Imperiul Roman. În cetățile și centrele 
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mai populate, creștinismul a pătruns repede, datorită mijloacelor de comunicație și 

schimbului de idei dintre oameni. Termenul „paganus”, care înseamnă sat, caracterizează 

pe locuitorii satelor, rămași păgâni, adică cei ce mai țineau cultul zeilor.  

Poporul român, rezultat  din fuziunea geto-dacilor cu romanii din sudul și nordul 

Dunării, apare în istorie, de la început, ca popor romanic și creștin, adică poporul geto-

daco-roman.  

Procesul de formare și creștinare a geto-daco-romanilor a fost complex și 

îndelungat și a durat de la sfârșitul secolului I până în secolul al VI-lea.  

La geto-daco-romani, strămoșii românilor care sunt cel mai vechi popor creștin din 

Europa, după greci și romani, creștinismul a pătruns încă din secolul I, prin predica 

Apostolului Andrei și a ucenicilor Apostolului Pavel. Cercetări recente precizează că 

apostolul Filip „a convertit la credinţa în Hristos aproape întreaga Scytie şi a aşezat acolo 

diaconi, preoţi şi episcopi”. 

În timpul stăpânirii Daciei Traiane de către romani, care a durat din 106 până la 

274, religia creștină s-a răspândit de la om la om, prin contactul direct al populației geto-

daco-romane cu adepții noii credințe.  

Unii dintre soldații legiunilor romane, dintre coloniști și negustori împământeniți în 

Dacia, mulți dintre ei veniți din Palestina, Siria și provinciile Asiei Mici, unde 

creștinismul era cunoscut de la sfârșitul secolului I, erau creștini.  

În timpul grelei persecuții contra creștinilor de către împărații Dioclețian, Galeriu 

(293; 305-311) și Liciniu (308-323), un mare număr de creștini din cetățile Sciției Minor 

(Dobrogea) și din cetățile situate în dreapta Dunării din provinciile sud-dunărene, au 

acceptat să moară ca martiri pentru Isus Hristos.  

Istoricul Eusebiu de Cezareea ne transmite știrea importantă că un episcop „scit”, 

adică daco-roman, fără a-i menționa numele, a participat la primul conciliu ecumenic de la 

Niceea, din anul 325.  

În istoria creștinismului se menționează că în sec IV-VII în Sciția Mică se aflau 

numeroase basilici creștine, 34 descoperite până acum.  

În a doua jumătate a secolului IV, se cunosc numele unor creștini martirizați în 

nordul Dunării, din ordinul unor conducători goți păgâni, dintre care un anume creștin, pe 

nume Sava, a fost înecat, la 12 aprilie 372, în râul Buzău.  

Un important număr de inscripții creștine în limbile greacă și latină din sec. II-VI, 

descoperite pe teritoriul Sciției Mici și pe teritoriul Daciei Carpatice, confirmă de 

asemenea, vechimea creștinismului la români. Există, de asemenea, pe teritoriul Sciției 

Mici și al Daciei Carpatice, alte mărturii creștine din sec. III-VI precum: monumente 

funerare, opaițe creștine, lămpi de bronz cu semnul crucii, reliefuri și simboluri creștine, 

geme și inele cu scena „Bunului Păstor”, care atestă vechimea creștinismului la români.  

Un argument indiscutabil pentru vechimea creștinismului la români și pentru 

relațiile lui cu latinitatea orientală îl constituie termenii de limbă latină creștină, care se 

foloseau în provinciile romane sud-dunărene și în Dacia nord-dunăreană, pătrunși între 

sec. II-VI, care fac parte din limbajul religios al limbii române, care se folosesc până azi: 

altarium (altar), anghelus (înger), basilica (biserică), baptizare (a boteza), benedictio 

(binecuvântare), Christus (Cristos), Dominus-Deus (Dumnezeu), frater (frate), etc. În 
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rugăciunea „Tatăl nostru” 90% din cuvinte sunt de origine latină, fapt care demonstrează 

pătrunderea creștinismului la geto-daco-romani, încă din primele secole.  

 

4.3.2. Răspândirea creștinismului în Asia 

a. Palestina – vatra creștinismului, în urma războaielor iudaice (66-70; 132-135), și 

ruinarea Ierusalimului în anul 70, reconstruit de romani ca oraș păgân sub numele de Aelia 

Capitolina, a pierdut importanța sa misionară din epoca apostolică. Aici s-a format în sec. al 

II-lea o comunitate creștină dintre păgâni. Cezareea Palestinei, capitala politică a Palestinei, a 

devenit în sec. al III-lea un mare centru creștin. Origen a înființat aici o școală.  

b. Siria – a fost de la început una dintre cele mai însemnate provincii creștine. 

Capitala ei, Antiohia, a fost încă din perioada apostolică cel mai important centru creștin. 

În a doua jumătate a sec. al III-lea, Antiohia avea o școală exegetică de renume. În afară 

de Antiohia, între comunitățile creștine mai cunoscute sunt cele de la Damasc, Seleucia, 

Bereea, Samosata și altele.  

c. Pentru provincia Bitina, proconsulul Pliniu cel Tânăr ne informează, în Scrisoarea 

trimisă împăratului Traian (98-117) că creștinismul s-a răspândit nu numai în orașe, ci și la 

sate. Comunități creștine mai importante erau la Nicomidia, Niceea, Calcedon, Prusa.  

d. În Asia proconsulară existau Biserici importante la Efes, Smirna, Filadelfia, 

Sardes, Tiatira, Pergam, Colose, Laodiceea, Hierapolis, încă din a doua jumătate a sec. I.  

 

4.3.3. Răspândirea creștinismului în Africa 

a. La Alexandria, în Egipt, creștinismul a pătruns prin predica evanghelistului 

Marcu, în a doua jumătate a sec. I. La sfârșitul sec. al II-lea, exista la Alexandria o 

renumită școală catehetică, condusă pe la 190 de Panten, apoi de Clement Alexandrinul și 

de Origen, până în 231, când școala a trecut sub supravegherea episcopului Dimitrie al 

Alexandriei și a episcopilor următori.  

b. Din Egipt creștinismul a pătruns în Etiopia sau Abisinia. 

c. În Africa proconsulară, creștinismul este cunoscut din sec al II-lea. Ea a dat un 

număr de martiri. La 17 iulie 180, au suferit pentru Hristos, la Cartagina, sub împăratul 

Comod (180-192), doisprezece martiri scilitani, numiți așa după cetatea Scilli sau 

Scillium, din Numidia proconsulară, de unde erau originari. Actul martirilor scilitani este 

cel mai vechi document din limba latină creștină.  
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II. ISTORIA BISERICII MEDIEVALE  

590-1517  

 
Denumirea de Evul Mediu a fost folosită pentru prima dată de Cristopher Kellner 

(1634-1680), într-un manual publicat în anul 1669.  

1. Biserica tradiţională în Evul Mediu timpuriu (590-1054 

d.Hr.) 
Începutul Evului Mediu începe cu anul 590, pentru că pontificatul lui Grigore I, a 

schimbat total puterea în cadrul Bisericii din Apus, iar sfârşitul Evului Mediu poate fi anul 

1517, pentru că acțiunile lui Martin Luther prevedea o nouă etapă a Bisericii. 

1.1. Papa Grigore I cel Mare (590-604 d.Hr.) 

Pontificatul lui Grigore este o piatră de hotar în trecerea de la istoria antică a Bisericii 

la cea medievală.. El a sistematizat învățătura şi a făcut din Biserică o putere politică. Grigore 

provenea dintr-o distinsă familie din Roma, cu o lungă activitate în administrația imperiului.  

Se poate afirma că teologia medievală a purtat pecetea teologiei lui Grigore. El a scris 

un manual pentru pregătirea clerului numit Cartea regulei pastorale, predominând 

interpretarea alegorică a Bibliei şi arată un interes deosebit faţă de vieţile sfinţilor. Tot el a 

introdus muzica „gregoriană” în Biserică. 

1.2. Islamismul 

În aceeași perioadă începea în Arabia cariera unui remarcabil conducător religios, 

Mohammed din Mecca (570-632 d.Hr.). Având preocupări religioase, începând cu anul 610, 

Mohammed a proclamat mesajul „islamului” (cuvânt arab care înseamnă „supunere faţă de voia lui 

Allah”). Învăţăturile lui prevedeau: învăţăturile lui Allah, creatorul şi judecătorul şi judecata 

apropiată a lumii, cu răsplată şi pedeapsă pentru faptele fiecărei persoane. 

Mesajul lui Mohammed impunea musulmanilor cinci obligaţii principale:  

(1) mărturisirea de credinţă (“Allah este unicul Dumnezeu, iar Mohammed este 

profetul său”);  

(2) rugăciune de cinci ori pe zi;  

(3) milostenie făcută săracilor;  

(4) postul în luna sfântă (Ramadan);  

(5) pelerinaj la Mecca. 

În islam cartea de bază pentru învățătură este Coranul. 

Când mesajul lui Mohammed n-a fost primit la Mecca, el a luat hotărârea de a pleca la 

Medina în anul 622. Această mutare la Medina, oraşul profetului, se numeşte hedjra şi 

marchează începutul erei islamice şi o schimbare în destinul lui Mohammed. De la această 

dată începe calendarul musulman. 

La începutul secolului VIII, arabii musulmani s-au extins foarte rapid în spre Nord. După o 

serie de asedii ale arabilor asupra Constantinopolului s-a stabilit o graniţă arabo-bizantină. Deşi 

arabii au fost împiedecaţi să pătrundă în inima Europei, ei au câştigat dominaţia în zona Mediterană. 
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1.3. Papa Nicolae I (858 - 867 d.Hr.) 

Nicolae I a fost cel mai important dintre papii care au trăit după Grigore I. El insista 

atât în scris, cât şi în practică asupra supremaţiei papale, atât în cadrul Bisericii, cât şi asupra 

conducătorilor seculari, când se ajungea la probleme ce țineau de morală sau de religie. 

Nicolae I şi-a exercitat cu succes puterea, atât asupra episcopilor, cât şi asupra 

conducătorului secular, în cazul lui Lothair al II-lea din Lorraine. Din motive politice Lothair se 

căsătorise cu Teutberga. Îndrăgostindu-se de Waldrada, a divorţat de Teutberga, convocând două 

sinoade în care episcopii i-au recunoscut divorţul. Ambele părţi au făcut apel la Nicolae I, dar 

între timp Lothair se căsătorise cu Waldrada. Hotărât să-i aducă sub control pe episcopii care 

acţionaseră atât de pripit şi să-l pedepsească pe Lothair pentru imoralitate, Nicolae I l-a obligat pe 

Lothair să o lase pe Waldrada şi să o repună pe Teutberga la locul ei ca soţie de drept, anulând 

hotărârile celor două sinoade germanice, care aprobaseră atitudinea lui Lothair. 

El a încercat chiar să-şi afirme autoritatea asupra patriarhului şi a împăratului bizantin 

de la Constantinopol. Deși Nicolae I a avut succes în afirmarea supremaţiei sale peste 

conducătorii statului și a Bisericii din Apus, n-a reușit să facă acest lucru și în Răsărit. 

 

1.4. Biserica în Răsărit: ICONOCLASMUL 

În mod special Răsăritul a fost tulburat de controversa iconoclastă dintre anii 726-843. 

Înainte de sfârşitul secolului VII un sentiment puternic apăruse în Asia Mică, unde mai mulţi 

episcopi au început să predice împotriva icoanelor (imaginilor), care erau susţinute cu 

înverșunare de către călugări. 

Prin decretele din anii 726 şi 730, Leon al III-lea interzisese folosirea imaginilor în 

închinare, ordonând distrugerea lor. În timpul lui Leon al III-lea şi al fiului său Constantin al 

V- lea (741-775), iconodulii (cei care apărau icoanele) au fost persecutaţi crunt. Un sinod 

format din 338 de episcopi, întrunit la Constantinopol în anul 754, a declarat folosirea 

icoanelor ca idolatrie. Fiul lui Constantin al V-lea, Leon al IV-lea (775-780) nu a fost un 

iconoclast energic. Văduva lui, Irina, regentă până la majoratul fiului ei Constantin al VI-lea 

(780-797) a manevrat cu ajutorul patriarhului Tarasius (784-806), Conciliul ecumenic VII, 

reunind 350 de episcopi, care s-au întrunit la Niceea în anul 787. Conciliul a condamnat 

întreaga mişcare iconoclastă. 

Împăratul Leon al V-lea Armeanul (813-829) a hotărât ca iconoclasmul să devină 

iarăşi politica oficială a imperiului. El l-a destituit pe patriarhul Nikephoros (806-815), un 

apărător înfocat al icoanelor. Noul patriarh, Theodorus (815-821) a întrunit imediat un sinod 

care a reafirmat poziţia adoptată la sinodul iconoclast din 754, fără a mai considera însă 

icoanele ca idoli. După moartea lui Leon al V-lea, iconodulii au fost persecutaţi timp de 17 

ani. Apoi, în anul 837, reprezentantul principal al iconoclasmului, Ioan Grammaticus, a 

devenit patriarh de Constantinopol. El l-a convins pe împăratul Theophilus (829-842) să 

urmeze o linie iconoclastă mai fermă, introducând pedeapsa cu moartea sau exilul pentru 

iconodulii care s-ar fi opus făţiş. 

Campania iconoclaştilor s-a stins odată cu Theophilus. Văduva lui, Theodora, regentă 

până la majoratul fiului ei Mihail III (842-867), a hotărât, după o ezitare de un an, că fiul ei 

trebuie să renunţe la iconoclasm, din motive politice. Un sinod convocat la începutul lui 843 

d.Hr., l-a destituit pe Ioan Grammaticus, l-a ales ca patriarh pe Methodius, i-a condamnat pe 
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toţi iconoclaştii (inclusiv pe fostul patriarh, dar nu şi pe împăratul Theophilus) şi a adoptat 

învățătura Conciliului ecumenic al VII-lea de la Niceea, 787 d.Hr. 

 

1.5.  Marea schismă (1054) 

În Răsărit, Biserica a ajuns să fie sub conducerea împăratului, fiind de fapt un departament 

al statului; pe când în Apus, Papa reuşise să câştige libertatea de sub controlul secular şi, folosindu-

se de unele momente de criză, chiar să preia controlul asupra puterii seculare. 

Cele două biserici au fost în dezacord în unele probleme teologice. În anul 867, patriarhul 

Constantinopolului l-a acuzat pe papa Nicolae I şi Biserica din Apus de erezie pentru că Apusul 

introdusese expresia filioque în Crezul Niceean. În Apus teologii susţineau că Duhul Sfânt 

purcede atât de la Tatăl, cât şi de la Fiul. Răsăritul nu accepta această idee. Pe lângă aceasta 

Răsăritul se opunea rânduielilor apusene, privind celibatul absolut al preoţilor, tunsoarea specifică 

şi raderea bărbii. În Răsărit, împărtăşania se făcea cu pâine dospită, iar în Apus cu azimă. În 

Răsărit, botezul se făcea prin scufundare, iar în Apus prin stropire. În Răsărit, icoanele pictate sau 

în mozaic erau singurele venerate, iar în Apus se admitea închinarea în fața statuilor. Cauza 

esenţială a schismei a fost, totuşi, absolutismul papalităţii, care dorea să-şi exercite puterea chiar 

și asupra patriarhului de la Constantinopol, în timp ce acesta refuza categoric să se supună. 

Patriarhul de Constantinopol, Mihail Kerularios (1045-1058) a fost învinuit în faţa 

Papei Leon IX (1049-1054) că a închis bisericile latine din Constantinopol, din cauza folosirii 

azimei la împărtăşanie. Papa Leon IX a scris lui Kerularios o epistolă foarte dură, 

ameninţându-l cu soarta lui Lucifer.  

Încercări de reconciliere au avut loc la Conciliile de la Lyon (1274) şi Florenţa (1439), dar 

poporul din Constantinopol nu a acceptat acordurile de împăcare, considerând concesiile prea mari. 

Biserica răsăriteană s-a autodenumit, în continuare, ca „ortodoxă” iar cea apuseană a 

preferat numele de „romano-catolică”. 

 

2. Biserica ortodoxă bizantină în secolele XI - XV 

2.1. Monahismul în Răsărit  

2.1.1. Muntele Athos 

Centrul cel mai important al monahismului răsăritean a fost Muntele Athos. Cel care a 

introdus viaţa de obşte în Muntele Athos este Atanasie al Trebizondei (Athonitul), care, 

primind sprijinul împăratului, a întemeiat Marea Lavră, prima aşezare monahală din 

peninsulă în anul 963. 

Până la căderea Constantinopolului (1453), mănăstirile din Muntele Athos au perioada 

lor de glorie. În jurul anului 1000 aici au fost întemeiate mari mănăstiri, întemeiate de greci, 

pentru ruşi, sârbi, români etc.. 

În secolele XIV-XV, Athosul va cunoaşte apogeul, devenind centrul „isihasmului” 

reprezentat de Grigorie Palama (+1359) şi ucenicii săi. 

Astăzi, teritoriul peninsulei Athos este parte integrantă a statului grec, deşi are propriul 

guvern în baza unei carte speciale (încheiate după Tratatul de la Lausanne din 1923, cu statul 

grec, la 10 mai 1924) şi este împărţit în douăzeci de mănăstiri suverane, care sunt ierarhizate 

conform unei tradiţii fundamentate pe titlurile imperiale şi pe privilegii. 

Din septembrie 1926, Muntele Athos este republică monahală ortodoxă, cu sistem de 
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administrație autonom. Statul grec este reprezentat de un guvernator cu sediul la Kareia, 

capitala Athosului. Conducerea acestei republici monahale revine „Sfintei Comunităţi” 

alcătuită din câte un reprezentant al fiecăreia dintre cele douăzeci de mănăstiri mari. 

 

2.1.2. Isihasmul 

Isihasmul (de la gr. hesychia = tăcere, linişte, concentrare interioară) este o disciplină 

ascetică de origine monastică care a fost organizată şi s-a răspândit printre călugării din 

muntele Athos în secolele XIII-XIV. 

Doctrina isihastă susţine că prin invocarea continuă a „rugăciunii inimii” (numită şi 

„rugăciunea lui Isus” sau „rugăciunea pură”) constând din cuvintele: „Doamne, Isuse 

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, se poate ajunge la vederea 

luminii dumnezeieşti necreate (a luminii văzute de apostolii Petru, Iacov şi Ioan pe muntele 

„Schimbării la faţă”). Susţinătorul principal a doctrinei isihaste a fost Grigorie Palama. Acesta 

a susţinut că lumina de pe muntele schimbării la față este împărtăşită omului. Sinodul din 

anul 1351 a proclamat ishasmul ca doctrină oficială a Bisericii Ortodoxe. 

 

2.1.3. Monahismul românesc în Evul Mediu 

La români, monahismul este atestat de mărturii scrise şi arheologice. Vechi denumiri 

monahale, precum: Chilia, Mănăstirea, Călugăreni, Valea Călugărească datează din 

perioada medievală. 

În Dobrogea s-au descoperit ruine de biserici care dovedesc existenţa unor comunităţi 

monahale: complexul rupestru (săpat în calcar), format din cinci bisericuţe, de la Basarabi, 

judeţul Constanţa, datând din secolele X-XI. 

În Moldova, cea mai veche mănăstire, potrivit tradiţiei este Neamţul, întemeiată în 

vremea domniei lui Petru Muşat (1375-1391). Alte mănăstiri sunt Moldoviţa (1402), Probota 

la Poiana Siretului ( sec. XIV-lea). 

 

2.2. Căderea Constantinopolului - 1453  

După un asediu de peste o lună şi jumătate, la 29 mai, ienicerii (armata de elită a 

sultanului) lui Mahomed al II-lea pătrund în cetatea Constantinopol. Capitala bizantină a fost 

prădată, o parte din locuitori masacraţi, cei mai mulţi luaţi robi, iar oraşul a suferit 

nenumărate stricăciuni. Ultimul împărat bizantin, Constantin al XI-lea a murit în luptă. 

Mahomed al II-lea face din Constantinopol capitala Imperiului Otoman, numindu-l 

Istanbul. Călugărul Ghenadie Scholaru a devenit primul patriarh ortodox al Constantinopolului 

aflat sub dominaţie otomană. Acesta a scris pentru informarea sultanului Despre calea mântuirii 

oamenilor, o mărturisire de credinţă ortodoxă în 12 articole, considerată cea dintâi scriere 

simbolică a Bisericii Ortodoxe după crezul niceo-constantinopolitan. 

Doctrinarii Bisericii Ruse au văzut interpretat aceste evenimente dăruindu-le o 

semnificație deosebită, numind Moscova „a treia Romă”. Biserica Rusă, acum complet 

naţională, s-a proclamat ca protector principal al lumii ortodoxe slavo-bizantine.  
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3. Culminarea romano-catolicismului (1054-1305 d.Hr.) 

3.1. Apogeul puterii papale: Papa Leon al IX-lea 

Între pontificatul lui Nicolae I şi cel al lui Leon al IX-lea au existat puţini conducători 

vrednici pe tronul papal. Pe lângă acest fapt la mijlocul secolului al XI-lea a izbucnit un scandal 

de mari dimensiuni în sânul papalităţii. Benedict al IX-lea (1033 - 1045 d.Hr.), un papă 

nevrednic, a fost alungat din Roma şi Silvestru al III-lea a fost pus pe tronul papal. În anul 1045 

Benedict s-a reîntors la Roma şi a vândut scaunul papal în schimbul unei mari sume de bani unui 

om care a devenit Grigore al IV-lea (1045 - 1046 d.Hr.). În acelaşi timp Benedict nu a renunţat la 

tronul papal. Astfel existau trei papi, fiecare pretinzând a fi cel îndreptăţit. Henric al III-lea, 

împăratul Imperiului Roman, a convocat un sinod la Sutri în anul 1046. Benedict şi Silvestru au 

fost destituiţi şi Grigore a fost forţat să demisioneze în favoarea lui Clement al II-lea (1046 - 

1047). Clement a murit curând, la fel şi succesorul său Damaschin al II-lea (1048), în anul 1049 

Henric numindu-l pe vărul lui, Bruno, ca Papa Leon al IX-lea. 

Odată cu venirea lui Leon al IX-lea (1049 - 1054) s-a sfârşit lunga epocă de papi slabi, 

dintre Nicolae I şi Leon al IX-lea. Un pas important care a dus la ascensiunea papalităţii a fost făcut 

în anul 1059, când Nicolae al II-lea (1058-1061), cu ajutorul cardinalilor Humbertus şi Hildebrand, 

a întrunit un conciliu la care s-a hotărât că papa nu va mai fi ales de populaţia Romei, ci de colegiul 

de cardinali, astfel se evita amestecul familiilor aristocrate romane şi al împăratului în alegerea 

papalităţii. Din această perioadă, până când papalitatea a ajuns la o culme a puterii sub Inocenţiu al 

III-lea, influenţa papalităţii asupra Europei apusene a avansat continuu. 

3.2. Papa Grigore al VII-lea (1073 - 1085) 

Înainte de a deveni papă, sub numele de Grigore al VII-lea, Hildebrand a lucrat timp 

de douăzeci de ani în slujba papalităţii, influenţând formarea politicii papale sub conducerea a 

cinci papi. Ajungând papă a acţionat hotărât pentru atingerea idealului său de „teocraţie”, în 

care atât puterea seculară, cât şi cea spirituală, aveau să fie exercitate de către Papă ca 

locţiitor al lui Dumnezeu. El voia ca nici o putere civilă să nu se amestece în autoritatea 

Bisericii Romane, în schimb Biserica trebuia să controleze puterea civilă.  

Grigore al VII-lea a mai fost preocupat de obligativitatea celibatului la cler, el a 

considerat aceasta cea mai bună cale de a reforma Biserica Romană. 

3.3. Papa Inocenţiu al III-lea (1198 - 1216) 

Inocenţiu al III-lea a dus papalitatea medievală pe culmea puterii ei. El vedea relaţia 

dintre rege şi pontif ca fiind asemănătoare cu cea dintre lună şi soare. Luna străluceşte prin 

lumina reflectată de la soare, la fel regele trebuia să stea în gloria papalităţii şi să-şi primească 

puterea de la papă. Inocenţiu credea că regii şi prinţii îşi primeau puterea de la el, şi de aceea 

el putea să-i excomunice și să-i detroneze. 

Mai întâi, Inocenţiu şi-a folosit puterea împotriva lui Filip August al Franţei, pentru a 

demonstra că nici măcar un rege nu putea trece peste legea morală a lui Dumnezeu în privinţa 

căsătoriei. Astfel când Filip i-a forţat pe episcopii francezi să anuleze căsătoria dintre el şi 

Ingeborg din Danemarca, pe motiv că a fost vrăjit când s-a căsătorit cu ea, pentru a se căsători 

cu Agnes de Merania, Inocenţiu a pus Franţa sub interdict, acesta fiind emis în anul 1200. 

Interdictul prevedea închiderea tuturor bisericilor din Franţa, singurele sacramente care erau 

oficiate fiind botezul copiilor şi ungerea muribunzilor, preotul putea predica numai afară, sub 

cerul liber. De asemenea erau interzise înmormântările în pământul sfinţit. Tulburarea pe care 
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a creat-o interdictul în toată Franţa l-a obligat pe Filip să se supună papei. 

 

4. Cruciadele 
Cruciadele pot fi caracterizate ca un război sfânt împotriva duşmanilor crucii, dus de 

persoanele cu autoritate spirituală ale creştinătăţii apusene. Trebuie reţinut că, deşi cruciaţii 

aveau interese economice sau politice, motivul principal al cruciadelor a fost religios. 

4.1. Cruciada I (1096 - 1099) 

Ceea ce a declanşat prima cruciadă a fost predica despre o astfel de cruciadă împotriva 

musulmanilor, ţinută de către Urban al II-lea la un sinod la Clermont, în noiembrie 1095. El a 

susţinut cu entuziasm ideea de eliberare a locurilor sfinte din mâna musulmanilor. 

Deşi cruciada a fost fixată pe data de 15 august 1096, entuziasmul era atât de mare, 

încât două armate de ţărani din nordul Franţei formate după discursurile lui Petru Pustnicul şi 

Walter Săracul au început să mărşăluiască spre Constantinopol. Deoarece erau dezorganizaţi 

şi indisciplinaţi, împăratul Constantinopolului a fost bucuros să-i lase pe cei care mai erau în 

viaţă să treacă strâmtorile spre Asia Mică, unde au fost fie masacraţi de turci, fie luaţi 

prizonieri şi vânduţi ca sclavi. 

Această cruciadă a ţăranilor francezi a fost doar începutul primei cruciade organizate, 

conduse de nobilii din Franţa, Belgia şi Italia. Curând armate şi conducătorii lor au ajuns la 

Constantinopol în primăvara anului 1097. Cruciaţii au cucerit Niceea după un scurt asediu, şi 

spre toamnă erau în faţa Antiohiei, pe care au capturat-o în primăvara anului 1098. În final în 

iunie 1099 ei au capturat Ierusalimul. 

4.2. Cruciada a II-a (1147 - 1149) 

În anul 1146, misticul Bernard de Clairvaux a propovăduit cea de-a doua cruciadă. 

Regele Franţei, Ludovic al VII-lea şi împăratul Imperiului Roman, Conrad al III lea au 

condus cruciada, dar ea s-a dovedit a fi un eşec, probabil şi datorită neînţelegerilor dintre cei 

doi suverani apuseni şi dintre cei doi şi împăratul de la Constantinopol, Manuel I Comnenos. 

4.3. Cruciada a III-a (1189 - 1192) 

În anul 1187 Ierusalimul avea să fie cucerit de trupele sultanului Saladin al Egiptului. 

Acest eveniment a dus la organizarea celei de-a treia cruciade (1189 - 1192), cunoscută sub 

numele de „cruciada regelui”, s-a desfăşurat sub conducerea lui Filip al II-lea August, regele 

Franţei, a lui Richard Inimă de Leu, regele Angliei şi a Împăratului Imperiului Roman, 

Frederic I Barbarossa. Accidental, Frederic s-a înecat în drum spre Palestina, iar Filip, după o 

ceartă cu Richard a plecat acasă. Richard a continuat să lupte. Deşi nu a reuşit să recucerească 

Ierusalimul, l-a convins pe Saladin să accepte să le dea pelerinilor acces în Ierusalim. 

4.4. Cruciada a IV-a (1202 - 1204) 

Dorind să îndrepte eşecul celei de-a treia cruciade, Papa Inocenţiu al III-lea predica 

arzător necesitatea celei de-a patra cruciade, care să aibă ca scop cucerirea Egiptului ca bază 

pentru operaţiunile împotriva Palestinei. A fost în esenţă o cruciadă franceză sub conducere 

papală. Când au avut nevoie de bărci pentru a-i transporta pe cruciaţi la obiectivul lor, dogele 

Veneţiei a fost de acord să ofere transport şi aprovizionare în schimbul unei mari sume de 

bani. Cruciaţii au venit la Veneţia, dar nu cu bani suficienţi. Atunci veneţienii le-au cerut 

ajutorul să recâştige Zara, care odată aparţinuse Veneţiei, de la regele creştin al Ungariei. 

După ce au jefuit Zara, cruciaţii s-au îndreptat spre Constantinopol, nu spre 
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Alexandria, deoarece împăratul bizantin, Isac II Anghelos (1185 - 1195; 1203 - 1204) a apelat 

la ajutorul lor pentru a redobândi tronul ocupat de fratele său, promiţându-le o mare sumă de 

bani. În anul 1203 cruciaţii au cucerit Constantinopolul, repunându-l în drepturile imperiale 

pe Isac II Anghelos, dar deoarece acesta nu şi-a putut ţine promisiunile (plata unei mari sume 

de bani, unirea Bisericii răsăritene cu cea apuseană, recunoaşterea primatului papal etc.) în 

anul 1204 au recucerit Constantinopolul, întemeind Imperiul Latin de Răsărit, în fruntea 

căruia s-a instalat ca rege Baldouin de Flandra, imperiu care a durat până în anul 1261. 

Bizantinii retraşi în Asia Mică înfiinţează Imperiul de la Niceea (1204 - 1261), unde se 

stabileşte şi reşedinţa patriarhului retras de la Constantinopol. 

4.5. Cruciada copiilor (1212) 

Cruciada copiilor din anul 1212 a fost cel mai trist incident din istoria cruciadelor. 

Copii din Franţa şi Germania, conduşi de doi băieţi preadolescenţi, Ştefan şi Nicolae, au 

mărşăluit prin sudul Europei spre Italia, presupunându-se că puritatea vieţilor lor le va aduce 

succes într-o aventură în care părinţii lor, mai păcătoşi, nu reuşiseră. Mulţi au pierit pe drum, 

iar restul au fost vânduţi ca sclavi în Egipt. 

4.6. Cruciada a V-a (1217 - 1221) 

Cruciaţii italieni, francezi, olandezi, englezi şi spanioli conduşi de Jean de Brienne, 

fostul rege al Ierusalimului şi de alţi nobili, asediază Damietta, port în delta Nilului, oraş pe 

care îl cuceresc în noiembrie1219, în speranţa că astfel Ierusalimul va fi cucerit mai uşor. Ei 

au refuzat să schimbe oraşul Damietta cu Ierusalimul, apoi l-au pierdut. 

În perioada acestei cruciade Papa a încercat să-l convertească la creştinism pe sultanul 

Egiptului, trimiţând la curtea acestuia pe Francisc de Assisi în anul 1219, dar tentativa 

acestuia eşuează. Creştinii suferă o ultimă înfrângere la Barâmum, cu care ia sfârşit cea de-a 

cincea cruciadă. 

4.7. Cruciada a VI-a (1228 - 1229) 

Frederic al II-lea de Suabia, conducătorul celei de-a şasea cruciade a recâştigat 

Ierusalimul prin negocieri, dar papa Grigore al IX-lea a respins recunoaşterea acestei cruciade 

deoarece Frederic al II-lea fusese excomunicat. 

4.8. Cruciada a VII-a (1248 - 1254) 

Ierusalimul a fost recucerit de musulmani în anul 1244. La un an după acest 

eveniment, papa Inocenţiu al IV-lea în cadrul Sinodului de la Lyon (1245) a susţinut nevoia 

unei noi cruciade. Sarcina cruciadei a luat-o Ludovic al IX-lea, regele Franţei, care s-a 

îndreptat din nou spre Egipt, cucerind Damietta, după care a suferit un dezastru, armata lui 

fiind decimată de o epidemie de tifos, apoi măcelărită de egipteni. După ce a aşteptat câţiva 

ani în Orient, sperând să primească ajutoare, în anul 1254 Ludovic s-a întors în Franţa. 

4.9. Cruciada a VIII-a (1270) 

Ludovic al IX-lea porneşte o nouă cruciadă în vara anului 1270, fiind convins de 

regele Siciliei să atace emiratul Tunisiei (Africa de Nord). Aici trupele franceze pier datorită 

unei epidemii de ciumă, căreia îi cade victimă însuşi împăratul. 

4.10.  Sfârşitul cruciadelor 

După 1250 sultanii Egiptului au ocupat treptat teritoriile cruciate, până au pus capăt 

stăpânirii creştine în Palestina şi Liban. 

Cu toate că papalitatea şi-a mărit prestigiul în timpul cruciadelor, canalizarea 
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energiilor anumitor naţiuni spre cruciade a dus la naşterea unui sentiment naţional, care, în 

cele din urmă, a slăbit puterea papală. 

În secolul al XIII-lea a apărut şi critica principiului cruciadelor, oameni ca Raymond 

Lull (1227 - 1318), un franciscan spaniol, au argumentat în favoarea lucrării misionare 

paşnice pentru convertirea musulmanilor. Raymond a învăţat limba şi cultura arabă de la un 

sclav pe care l-a cumpărat cu acest scop. Pentru ca aceia care voiau să meargă misionari la 

musulmani să poată învăţa limba, literatura şi cultura arabă, el a înfiinţat în anul 1276 un 

colegiu de instruire la Miramir, în sud-estul Spaniei, şi a creat cărţi de argumentare 

apologetică pentru a-i câştiga pe musulmani. El a făcut călătorii misionare în Tunisia şi 

Algeria, unde a fost martirizat la vârsta de 81 de ani. 

 

5. Reforma monastică în Apus 

5.1. Ordinele monahale militare 

5.1.1. Cavalerii ioaniţi (ospitalieri) 

Cei care aparţineau de „Ordinul Spitalului Sfântul Ioan din Ierusalim” la origine erau 

călugări care îngrijeau pelerinii bolnavi din Ierusalim şi s-au organizat în anul 1070 sub 

dominaţia musulmană. De la „Ordinul Spitalului” le vine denumirea de cavaleri ospitalieri. 

Goniţi din Palestina de musulmani, s-au refugiat în insula Rhodos, de unde au fost din nou 

alungați de musulmani, refugiindu-se la Malta, fiind numiţi şi „cavaleri de la Malta”. În timp 

de război purtau o manta neagră, iar în timp de pace, o manta roşie. 

Fugăriți de Napoleon din Malta s-au stabilit în Germania şi în prezent se ocupă numai 

de spitale. După revoluţia din decembrie 1989 au ajutat şi spitalele din România. Este 

singurul ordin cruciat care mai există şi astăzi pe baza unei continuităţi legale neîntrerupte. 

5.1.2. Cavalerii templieri 

Cavalerii templieri, al căror nume derivă de la cartierul lor general de lângă Templul 

din Ierusalim, s-au organizat într-un ordin în jurul anului 1128. A fost înfiinţat iniţial cu 

angajamentul de a apăra Ţara Sfântă de atacurile musulmanilor. Ei purtau veştmânt alb cu o 

cruce roşie pe piept. 

Se pare că în Orient ei au adoptat în taină credinţe şi rituri necreştine. Regele Franţei, Filip 

al IV-lea (între timp ei şi-au mutat sediul în Paris), pentru a pune mâna pe comorile lor, i-a acuzat 

de erezie şi le-a ars pe rug căpeteniile, obţinând de la papă desfiinţarea ordinului în anul 1312. 

5.1.3. Călugării cerşetori 

Aceștia făceau jurăminte de sărăcie, castitate şi ascultare, aşa cum făceau călugării, dar 

în loc de a trăi în comunităţi de călugări, de a se ruga şi a munci separat de lumea seculară, ei 

mergeau între oamenii oraşelor pentru a-i ajuta şi a le predica în limba lor. Ei trăiau din 

darurile pe care le primeau de la oameni. 

 

5.2. Ordinul franciscan 

Ordinul franciscan a fost fondat de Francesco d’Assisi (1182 - 1226), fiul iubitor de 

plăceri al unui negustor bogat. El a fost convertit în timpul unei boli, după care a părăsit casa 

tatălui său, pentru a se consacra sărăciei şi slujirii lui Dumnezeu. A adunat câţiva tineri cu 

preocupări asemănătoare și  a formulat nişte reguli care să le guverneze vieţile. Aceste reguli 

implicau sărăcie, castitate şi ascultare, în mod deosebit de Papă.  
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Ordinul franciscanilor a devenit atât de popular, încât în anul 1212 papa a permis unei 

fete de 18 ani, numită Clara, să organizeze un ordin similar pentru femei, cunoscut sub 

numele de „Săracele Clare”.  

 

5.3. Ordinul dominican 

Dominic (1170 - 1221), un preot spaniol dintr-o familie nobilă, fiind în vizită în sudul 

Franţei, i-a compătimit pe ereticii albigenzi din acea regiune şi a venit cu ideea de a lupta 

împotriva ereziei cu armele austerităţii vieţii, simplităţii şi argumentării. Din acest motiv 

„câinii Domnului” (cum se auto-numeau printr-un joc de cuvinte în limba latină “Domini 

canes" = „câini ai Domnului”), puneau accentul pe propovăduire.  

În timp ce franciscanii erau mari misionari, câştigând oamenii prin exemplul lor şi 

făcând apel la sentimente, dominicanii erau mari învăţaţi, care încercau să-i câştige pe oameni 

de la erezie prin convingere intelectuală. Apelul dominicanilor se îndrepta spre mintea 

omului, iar cel al franciscanilor spre inima lui. 

Ordinului dominican i s-a dat în anul 1233 sarcina de a pune în mişcare roata 

Inchiziţiei, după ce aceasta a fost organizată. 

 

6. Filozofia şi învăţătura medievală 

6.1. Scolasticismul 

Mişcarea intelectuală scolastică s-a dezvoltat între anii 1050 - 1350, odată cu 

dezvoltarea ordinelor monahale din această perioadă. 

Termenii scolasticism şi scolastic au venit prin limba latină din cuvântul grecesc 

schole, care înseamnă „loc unde se învaţă”. Termenul “scolastic” era aplicat profesorilor de 

la şcoala de palat sau curte a lui Carol cel Mare şi învăţaţilor medievali care foloseau filosofia 

în studiul religiei. Aceşti învăţaţi au căutat să dovedească adevărul existent prin procese 

raţionale mai degrabă decât să caute adevăruri noi. Scolasticismul poate fi definit ca 

încercarea de a raţionaliza teologia cu scopul de a susţine credinţa prin raţiune.  

Extinderea mişcării universitare care a început în sec. al XII-lea a asigurat un mediu 

pentru noua mişcare intelectuală. Universităţile şi-au concentrat curând programa lor de 

studiu în jurul studierii teologiei cu ajutorul logicii şi a raţiunii. Universitatea din Paris din 

timpul lui Abelard a devenit centrul principal al scolasticismului. 

Pentru scolastici, datele sau conţinutul studiului lor erau fixe, cu autoritate şi absolute. 

Conţinutul studiului lor era Biblia, crezurile conciliilor ecumenice şi scrierile părinţilor 

Bisericii. Întrebarea la care ei doreau un răspuns era dacă credinţa este sau nu raţională. 

 

6.2. Apariţia universităţilor 

Universitatea ca şi centru pentru învăţare şi cercetare, s-a dezvoltat în jurul anului 

1200. Către anul 1400, existau peste 75 de universităţi în Europa. În aceste şcoli studiile 

scolastice ocupau o bună parte din programa de învăţământ. Majoritatea marilor universităţi 

din Europa şi-au avut începuturile în această perioadă. 

Universitatea avea de obicei patru facultăţi. Artele erau un curs general pentru toate. 

Studentul care era cuprins în programa generală de învăţământ a artelor studia triviumul 

(gramatica, retorica şi logica), în urma căruia obţinea diploma de licenţiat. Apoi putea să studieze 
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quadriviumul (geometria, aritmetica, astronomia şi muzica) şi primea o nouă diplomă, putând să 

devină profesor. După acestea putea să-şi continue studiile în facultăţile de teologie, drept şi 

medicină, la terminarea cărora obţinea titlul de doctor în domeniul respectiv. 

 

6.3. Renaşterea 

Renaşterea, care a avut loc în ţările mari ale Europei între anii 1350 - 1650, marchează 

tranziţia de la lumea medievală la cea modernă. Într-un sens mai larg, Renaşterea poate fi 

definită ca acea epocă de reorientare culturală în care oamenii au înlocuit abordarea religioasă 

a vieţii, cu o concepţie seculară şi individualistă. 

Concepţia teocentrică medievală despre lume, în care Dumnezeu era măsura tuturor 

lucrurilor, a făcut loc unei concepţii antropocentrice despre viaţă, în care omul devenea 

măsura tuturor lucrurilor. Accentul era pus pe gloria omului şi nu pe gloria lui Dumnezeu. 

Clasa de mijloc a societăţii, care locuia la oraşe, devenea mai importantă decât vechea 

societate rurală. Comerţul a devenit mai important decât agricultura ca mod de câştigare a 

existenţei. A devenit obişnuită abordarea umanistă, optimistă şi experimentală a lucrurilor 

acestei vieţi. Cu toate că se mai păstra religia, aceasta era doar o simplă formalitate în zilele 

sfinte ale Bisericii şi a existat tendinţa de a da uitării ceea ce cerea Dumnezeu de la individ în 

viaţa de fiecare zi. 

Renaşterea a apărut pentru prima dată în Italia, în secolul al XIV-lea, deoarece tradiţia 

clasică era mai puternică acolo decât în alte părţi. În Italia erau oameni bogaţi care puteau da 

ajutor financiar artiştilor, pentru ca ei să fie liberi să creeze. Papii epocii Renaşterii au devenit 

interesaţi de literatură şi arte în aşa măsură încât aceste interese au ajuns să aibă prioritate faţă de 

funcţiile lor spirituale. Căderea Constantinopolului în anul 1453 a făcut ca mulţi învăţaţi greci să 

aducă cu ei în Italia mii de manuscrise greceşti valoroase pentru a nu fi distruse de musulmani. 

 

7. Declinul romano-catolicismului (1305 - 1517 d.Hr.) 
Dacă pontificatul lui Inocenţiu al III-lea a fost apogeul puterii papale în Evul Mediu, 

cel al lui Bonifaciu VIII (1294 - 1303) se poate spune că a fost limita inferioară a puterii 

papale. Papa Bonifaciu a suferit umilire de multe ori din partea puterii seculare. Lupta cea 

mai mare a avut loc între Bonifaciu şi Filip cel Frumos al Franţei, care la un moment dat l-a 

făcut prizonier pe Papă pentru a nu fi excomunicat de acesta. 

 

Captivitatea babiloniană a papalităţii şi schisma apuseană 

Papa Clement al V-lea (1305 - 1314), care era francez, după o lungă călătorie prin 

Franţa, şi-a stabilit reşedinţa papală în anul 1309 la Avignon. În ochii europenilor, aceasta l-a 

pus pe papă sub control francez, deşi Avignonul practic nu era teritoriu francez. Cu excepţia 

unei perioade scurte, între 1367 - 1370, reşedinţa papală a fost menţinută la Avignon până în 

anul 1377, fiind dominată de puternicii regi francezi. Pioasa mistică Caterina de Siena (1347 - 

1380) a făcut presiuni puternice asupra papei Grigore al XI-lea să se întoarcă la Roma pentru 

a restaura acolo ordinea şi pentru a recâştiga prestigiul papalităţii ca o autoritate internaţională 

independentă. În anul 1377, el s-a reîntors, punând capăt “captivităţii babiloniene”. 

Când Grigore al XI-lea a murit, poporul din Roma a impus alegerea unui papă de 

origine italiană, fiind ales cel care s-a numit Urban al VI-lea (1378 - 1389). Având un 
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temperament dificil şi arogant, curând a atras duşmănia cardinalilor, mai ales a celor francezi, 

care au ales un nou papă, pe Clement al VII-lea, care şi-a mutat reşedinţa la Avignon 

(considerat antipapă de istoria oficială a papalităţii). 

Fiecare dintre cei doi papi pretindeau a fi cel legitim, adică succesorul Apostolului 

Petru. Faptul acesta a forţat populaţia Europei să se hotărască cărui papă să i se supună. 

Nordul Italiei, cea mai mare parte a Germaniei, Scandinavia şi Anglia l-au urmat pe papa 

roman. Franţa, Spania, Scoţia şi sudul Italiei, se supuneau papei de la Avignon. Această 

schismă a continuat până când a fost rezolvată la începutul secolului următor de către 

conciliile de reformă. „Captivitatea babiloniană” şi schisma apuseană au arătat nevoia tot mai 

mare de reformă din interiorul bisericii romano-catolice. 

 

8. Prereformatorii 
Prereformatori ca Wycliffe, Hus şi Savonarola au fost preocupaţi să încerce o 

reîntoarcere la învățătura Bisericii prezentată în Noul Testament.  

 

8.1. John Wycliffe (1328 - 1384) 

John Wycliffe a studiat şi apoi a predat la Oxford cea mai mare parte a vieţii lui. Până 

în 1378 el era un prereformator care dorea să reformeze Biserica Romano-catolică prin 

eliminarea clericilor imorali şi prin deposedarea ei de proprietăţi, care, credea el, era o cauză 

a corupţiei. Această concepţie era pe placul nobililor, care abia aşteptau să pună mâna pe 

proprietatea Bisericii Romane.  

După 1378 Wycliffe a început să se opună Bisericii Romano-catolice cu idei 

revoluţionare. În anul 1379 el a atacat autoritatea papei, insistând în scrierile sale că Hristos 

este Capul Bisericii şi nu Papa. El a afirmat că Biblia şi nu Biserica este singura autoritate 

pentru credincios, şi că Biserica trebuie să ia model de la Biserica nou-testamentară. 

În anul 1382 terminase prima traducere completă a Noului Testament în limba engleză. În 

anul 1384, Nicholas de Hereford a terminat traducerea Vechiului Testament în limba engleză. În 

felul acesta pentru prima dată, englezii puteau citi Biblia în propria lor limbă. 

Wycliffe a mers chiar mai departe, în anul 1382 opunându-se dogmei 

transsubstanţierii, afirmând că Hristos este prezent spiritual la împărtășanie. De asemenea a 

afirmat că Biserica este formată din poporul ales al lui Dumnezeu, care nu are nevoie de 

preoţi ca să mijlocească pentru el înaintea lui Dumnezeu. 

Wycliffe a fost părăsit treptat de prietenii săi de rang înalt iar autorităţile bisericeşti l-

au izgonit de la Oxford. În anul 1382 el s-a retras în parohia sa de la Lutterworth, unde a 

murit în anul 1384. Sinodul de la Constanz a hotărât în anul 1415 arderea scrierilor şi a 

rămăşiţelor sale pământeşti. 

Ideile lui Wycliffe au fost răspândite în întreaga Anglie de către discipolii săi, cunoscuţi 

sub numele de „lollarzi” (bombănitori, cei care murmură rugăciuni), până când Biserica Romană, 

promulgând în anul 1401, prin Parlament, statutul De haeretico comburendo (Despre arderea 

ereticilor), a făcut ca propaganda ideilor lollarde să fie pedepsită cu moartea. 

Studenţii boemieni, care studiau în Anglia au dus aceste idei în Boemia, unde ele au 

devenit baza pentru învăţăturile lui Jan Hus. 
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8.2. Jan Hus (1373 - 1415) 

Datorită legăturilor dintre Universităţile din Oxford şi Praga, în Boemia (Cehia) au 

pătruns ideile lui Wycliffe, tânărul Jan Hus fiind atras de aceste idei. Devenind profesor la 

Facultatea de Filozofie (1398), iar apoi rectorul Universităţii din Praga (1403), Jan Hus, 

sprijinit de prietenul său, Ieronim de Praga, se va declara susţinătorul lui Wycliffe, traducând 

în cehă o parte din scrierile acestuia. 

Hus a condamnat stricăciunea clerului şi şi-a criticat concetăţenii pentru că se închinau 

la imagini (icoane, statui), pentru credinţa în false miracole şi pentru că făceau „pelerinaje 

superstiţioase”. De asemenea, a criticat Biserica Romană pentru că oprea pe laici de la 

împărtăşania cu vin, şi a condamnat comerţul cu indulgenţe. Viziunea sa despre Biserică este 

prezentată în cartea sa De Ecclesia. 

Aceste idei i-au atras duşmănia Papei, primind ordinul de a merge la Conciliul de la 

Constanz, în Germania. Deşi a primit asigurările papei şi a împăratului că nu va păţi nimic, el 

a fost condamnat ca eretic şi ars pe rug (6 iulie 1415).  

Ideile lui Hus au fost răspândite de adepţii săi, cei mai radicali fiind cunoscuţi sub 

denumirea de taboriţi. Aceștia respingeau orice aspect din practica Bisericii Romane care nu 

putea fi găsit în Scriptură. Câţiva din grupul taboriţilor au format ceea ce avea să fie cunoscut 

sub numele de Unitas Fratrum (Uniunea fraţilor) sau „Fraţii boemieni”, în jurul anului 1450. 

Acesta este grupul din care s-a dezvoltat Biserica Moraviană, care ulterior a devenit una din 

bisericile cu cea mai puternică orientare misionară din istoria creştinismului. 

 

8.3. Girolamo Savonarola (până în anul 1498) 

Savonarola, după ce a studiat umanismul şi medicina a devenit călugăr dominican în 

anul 1474. El a slujit în câteva oraşe din Italia de Nord, iar în anul 1491 a fost trimis la 

Florenţa, unde predicile sale ţinute în biserica San Marco, prin care denunţa corupţia şi 

imoralitatea, au început să aibă ecou în rândul florentinilor. În anul 1496, cu ocazia 

carnavalului care era ţinut la Florenţa înaintea postului mare, Savonarola a inspirat „arderea 

deşertăciunilor”, determinând oamenii din Florenţa să ardă pe un rug mare cosmetice, peruci, 

cărţi pornografice şi ustensile pentru jocurile de noroc. După aceste evenimente predicile lui 

Savonarola s-au îndreptat împotriva papei Alexandru al VI-lea, care l-a excomunicat. 

Savonarola declară invalidă excomunicarea, cerând convocarea unui conciliu care să-l 

destituie pe papă. 

Ca urmare a unui conflict apărut între călugării franciscani şi cei dominicani în anul 

1498, Savonarola, împreună cu alţi doi călugări dominicani au fost condamnaţi la moarte prin 

spânzurare, apoi trupurile lor au fost arse în piaţa oraşului. 
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III. ISTORIA BISERICII MODERNE 

1517 - prezent 

 

1. Reforma protestantă şi contrareforma romano-catolică  
 Istoricii protestanţi interpretează Reforma ca fiind o mişcare religioasă care a încercat să 

readucă creştinismul la puritatea originală, după modelul Bisericii descrise în Noul Testament. 

Istoricii romano-catolici interpretează Reforma ca fiind o erezie inspirată de Martin Luther din 

motive nedemne, cum ar fi dorinţa sa de a se căsători. De asemenea, protestantismul este considerat 

ca fiind o schismă ce a distrus unitatea teologică şi ecleziastică a Bisericii Romane medievale. 

Totuşi contrareforma romano-catolică a fost o recunoaştere a faptului că lucrurile nu mergeau bine. 

 

1.1. Cauzele Reformei 

Cauzele Reformei au fost complexe şi multiple. Multe cauze îşi aveau rădăcinile în 

secolele precedente Reformei, când Roma s-a opus încercărilor de reformă internă. În acelaşi 

timp este evident faptul că factorul religios primează ca importanţă în declanşarea Reformei. 

1.1.1. Contextul religios 

Toate încercările de înnoire a vieţii spirituale în Biserica Romano-catolică din perioada 

Evului Mediu au eşuat. Papii promovau filosofia, luxul, nepotismul; au tolerat abuzurile, 

imoralitatea şi corupţia. Credincioşii de rând erau scandalizaţi de viaţa libertină a unor papi, 

cardinali, episcopi şi preoţi. Mulţi papi erau oameni războinici, care se implicau mult în politica 

Europei. De asemenea, unii erau imorali, Inocenţiu al VIII-lea (1484-1492) avea doi copii, 

Alexandru al VI-lea (1492-1503) a trăit cu o femeie căsătorită, cu care a avut patru copii. Se ştie de 

asemenea că avea relaţii şi cu alte femei, născându-i-se un fiu. Despre Iuliu al II-lea (1503-1513) se 

ştie că avea trei fiice. Căsătoriile acestor copii de papi erau dictate de interese politice. 

Conspiraţia cardinalilor din anul 1517, anul în care a izbucnit Reforma, ne arată cât de 

jos au decăzut lucrurile la Roma. Cardinalul Petrucci, în colaborare cu alţi cardinali, a pus la 

cale asasinarea papei Leon al X-lea (1513-1521) cu ajutorul medicului acestuia. Conspiraţia a 

fost descoperită, iar Petrucci a fost executat. 

Şi viaţa monahală se afla în aceeaşi stare degradantă. Mulţi călugări au adoptat o viaţă 

nepotrivită, regulile ordinelor călugăreşti nu mai erau respectate. Papa Adrian al VI-lea în anul 1522 

scria acuzator la adresa Bisericii Romane: „Corupţia s-a răspândit de sus până jos, de la cap până la 

membre; cu toţii am greşit; nu există nimeni care să fi procedat bine, nici o singură persoană măcar.” 

Abuzul practicii indulgenţelor a favorizat o reacţie de împotrivire faţă de ierarhia 

bisericească, administratorul acestui mod de „răscumpărare a păcatelor”. 

1.1.2. Contextul politic 

Apariţia şi dezvoltarea unei conştiinţe naţionale în rândul clasei de mijloc avea să ducă 

spre sfârşitul Evului Mediu la formarea conceptului de stat naţional. 

Cert este faptul că jurisdicţia Papei pe teritoriul altor state naţionale a creat resentimente, 

Biserica fiind controlată de străini (papa, cardinalii şi episcopii erau aleşi de regulă dintre italieni). 

În acelaşi timp, faptul că clerul aflat pe teritoriul statelor naţionale nu putea fi judecat în tribunalele 

civile, ci numai în cele bisericeşti, iar apelurile se făceau la tribunalul papal, nu la cel regal, era 

considerat un amestec în sistemul politic al acestor state. De asemenea, deţinerea de pământ de către 

Biserică în interiorul statului a creat o diviziune a suveranităţii în interiorul statului. 
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1.1.3. Contextul economic 

Dacă în timpul Evului Mediu economia Europei era bazată pe agricultură, în jurul anului 

1500, renaşterea oraşelor şi descoperirea surselor de materii prime în coloniile din noile teritorii 

descoperite au inaugurat o epocă de comerţ, în care negustorul din clasa mijlocie îl înlocuia pe 

nobilul feudal medieval în influența din societate. Noua clasă mijlocie capitalistă detesta 

direcționarea bogăţiei ei către o Biserică internaţională condusă de Papa de la Roma.  

Abuzul sistemului de indulgenţe, ca mijloc de a obţine pentru papalitate noi venituri, a 

fost ceea ce l-a revoltat pe Luther cel mai mult. 

1.1.4. Contextul social 

Sfârşitul Evului Mediu a fost caracterizat de o stare generală de nelinişte, deznădejde, 

frică şi melancolie. Două erau cauzele care generau o frică permanentă în Europa medievală: 

ciuma şi pericolul invaziei otomane. Ciuma, numită şi „Moartea Neagră”, a atins apogeul în 

Anglia în anul 1349, în acea perioadă determinând moartea unei treimi din populaţia Europei.  

Sub dominaţia sultanului Mahomed al II-lea (1451-1481), care a murit cu doi ani înainte de 

naşterea lui Luther, turcii otomani au obţinut câştiguri teritoriale spectaculoase, cucerind chiar şi 

Constantinopolul (1453). În tot timpul vieţii lui Luther şi după aceea, turcii au fost o ameninţare tot 

atât de reală ca şi ciuma, chiar mai reală pentru locuitorii din sudul Europei. Tot în această perioadă, 

inventarea tunului cu praf de puşcă a adus războaiele la o nouă dimensiune. 

Astfel moartea era o realitate atotprezentă pentru omul din ajunul Reformei, viziunea 

morţii fiind descrisă în picturi, sculpturi, predici etc.. Iar moartea implică judecată, şi judecata 

îl aduce pe păcătos faţă în faţă cu un Dumnezeu sfânt şi plin de mânie. Cei mai mulţi oameni 

preferau mijloacele obişnuite de iertare a păcatelor, prescrise şi autorizate de Biserică: 

indulgenţele, pelerinajele, relicvele (moaştele), venerarea sfinţilor, mătăniile şi rugăciunile, 

zilele de post, recitarea de multe ori a rugăciunii „Tatăl nostru”, parastase, pomeni etc. Dar 

aceste metode de căutare a salvării, din care a rezultat activismul vieţii religioase medievale 

(construirea de noi biserici, foarte impunătoare, cruciadele, traficul cu indulgenţe etc.), care 

au fost acceptate de cei mai mulţi ca fiind absolute, şi-au dovedit inutilitatea. 

1.1.5. Contextul cultural 

Schimbările intelectuale aduse de apariţia Umanismului şi a Renaşterii au format un 

context favorabil dezvoltării protestantismului. Astfel, dorinţa de întoarcere la sursele 

trecutului i-a determinat pe umaniştii creştini din nord să studieze Scriptura în limbile 

originale. Accentul pe care Renaşterea îl punea pe individ a fost un factor pozitiv în 

dezvoltarea ideii protestante că mântuirea este o problemă personală, pe care individul trebuie 

să o rezolve direct cu Dumnezeu, fără ca un preot să intervină ca mijlocitor uman.  

1.1.6. Indulgenţele 

După ce o persoană se pocăia de păcat se credea că vina păcatului şi pedeapsa veşnică 

erau iertate pentru el, dar exista o compensare pe care persoana respectivă trebuia să o 

îndeplinească fie în viaţa aceasta, fie în purgatoriu. Această compensare putea fi un pelerinaj sau 

o faptă meritorie. Indulgenţa era un document care-l absolvea pe cel în cauză de obligaţia 

pelerinajului sau a faptelor bune. Se credea că Hristos şi sfinţii au adunat atâtea merite în vieţile 

lor pe pământ, încât meritele în plus erau adunate într-o visterie cu merite din ceruri din care papa 

putea scoate pe seama credincioşilor în viaţă. Această dogmă a fost formulată de Alexandru din 

Hales în secolul al XIII-lea. O bulă papală de mai târziu extindea acest privilegiu asupra sufletelor 

din purgatoriu, dacă rudele lor cumpărau indulgenţe pentru ei. 
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1.2. Martin Luther şi Reforma în Germania 

1.2.1. Anii de formare a lui Luther 

Martin Luther s-a născut la 10 noiembrie 1483 în orăşelul Eisleben. A trăit într-un 

mediu catolic auster, presărat cu superstiţii. Studiile filozofice l-au făcut conştient de nevoia 

intervenţiei divine pentru ca omul să cunoască adevărul spiritual şi să fie mântuit. 

În iulie 1505, aflându-se pe un drum lângă Erfurt, a fost prins de o furtună atât de 

puternică, încât a promis Sfintei Ana că dacă scapă teafăr se va călugări. Peste trei săptămâni 

merge la mănăstire spre dezamăgirea părinţilor săi care-şi doreau ca el să studieze dreptul. 

Aici el a găsit sfaturi prețioase, fiind îndemnat să se încreadă în Dumnezeu şi să studieze 

Biblia. În anul 1507 este ordinat preot, în anul 1511 este transferat la Wittenberg, iar în anul 

1512 obţine doctoratul în teologie. 

În iarna dintre anii 1510-1511 Luther a fost la Roma cu probleme ale ordinului 

monahal. Acolo a fost şocat de luxul Bisericii Romane, realizând urgenta nevoie de reformă. 

Din anul 1512 el a predat cursuri biblice la Universitatea din Wittenberg. În perioada 

următoare frământările pe care le avea cu privire la nesiguranţa pe care o încerca cu privire la 

mântuirea personală în ciuda postului şi a faptelor bune îl aduc pe Luther la concluzia că 

omul este declarat drept în faţa lui Dumnezeu fără să aibă vreun merit, omul fiind mântuit 

numai prin credinţă (sola fide), iar singura autoritate spirituală este Biblia (sola Scriptura). 

Studiind Epistola către Romani, Luther a ajuns la concluzia că numai credinţa în Hristos 

poate justifica pe cineva înaintea lui Dumnezeu. 

Pe data de 31 octombrie 1517, Luther a afişat pe uşa Bisericii Castelului din 

Wittenberg  95 de teze în care condamna abuzurile sistemului de indulgenţe. Traducerea în 

germană şi tipărirea acestor teze a făcut ca ideile lui Luther să se răspândească foarte repede. 

1.2.2. Anii de separare 

Lui Luther i s-a poruncit să-şi susţină ideile în faţa membrilor ordinului său la 

Heidelberg în anul 1518. Cu această ocazie cercul celor care susţineau ideile lui Luther s-a 

mărit puţin. Un aliat valoros al lui Luther a venit la Wittenberg ca profesor de greacă. Acesta 

a fost Philip Schwarzerd Melanchthon (1497-1560), care a devenit teologul reformei. 

În toamna aceluiaşi an, Luther a fost convocat la dieta de la Augsburg, unde avea să 

fie înfruntat de cardinalul Cajetan, care-i cerea să-şi revizuiască punctele de vedere. Luther a 

refuzat să facă acest lucru până va fi convins de falsitatea convingerilor sale cu texte din 

Scriptură. El a declarat că singura autoritate pe care o recunoaşte în această dispută nu este 

nici Papa, nici Biserica, ci numai Scriptura.  

La 15 iunie 1520, papa Leon al X-lea semnează bula Exurge Domine (Ridică-te 

Doamne!) prin care a condamnat 41 de puncte din tezele lui Luther şi l-a ameninţat cu 

excomunicarea dacă nu-şi retractează aceste idei. De asemenea, cărţile scrise de Luther au 

fost arse la Colonia. Luther a ars public bula papală în data de 10 decembrie 1520. Tot în 

acest an, Luther avea să scrie trei dintre cărţile fundamentale ale Reformei: Către nobilimea 

germană, Despre robia babiloniană a Bisericii şi Despre libertatea creştinului.  

Pe data de 3 ianuarie 1521 Martin Luther a fost excomunicat oficial prin bula Decet 

Romanum Pontificem, iar în luna martie a aceluiaşi an este chemat de Carol al V-lea la Dieta 

de la Worms, împăratul garantându-i libertatea. Aici, el a refuzat din nou să-şi retracteze 

punctele de vedere dacă nu este convins prin Scripturi sau prin raţionament că a greşit. După 

plecarea lui Luther de la Worms, Dieta a dat un edict prin care se interzicea publicarea sau 
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citirea scrierilor lui Luther şi se cerea prinderea şi arestarea sa. 

Aflând de acest edict, prietenii săi l-au răpit şi l-au dus la castelul Wartburg, unde a rămas până 

în 1522. În această perioadă el a tradus Noul Testament în limba germană folosind ediţia grecească a lui 

Erasmus. Până în anul 1534 el va traduce şi Vechiul Testament din ebraică în germană. Tot în această 

perioadă el a scris cartea Despre jurămintele monastice, în care îi îndemna pe călugări şi pe călugăriţe 

să-şi renege jurămintele monastice, să părăsească mănăstirea şi să se căsătorească. 

Cu riscul vieţii, Luther s-a întors în martie 1522 la Wittenberg, unde timp de opt zile a 

ţinut predici în care a accentuat autoritatea Bibliei şi nevoia de schimbare treptată în Biserică. 

Luther nu a găsit o cale de unire a forţelor cu cele ale lui Zwingli, care conducea 

Reforma în cantoanele din nordul Elveţiei. Luther şi Zwingli s-au întâlnit în toamna anului 

1529 la Marburg. Ei au căzut de acord asupra a 14 din 15 puncte, dar au avut păreri diferite 

despre felul în care Hristos este prezent în elementele Cinei Domnului. Zwingli susţinea că 

Cina Domnului este o amintire a morţii lui Hristos, iar Luther susţinea că există o prezenţă 

reală a lui Hristos în elementele Cinei, deşi substanţa pâinii şi a vinului nu se schimbă. 

În anul 1529 Luther a redactat Micul catehism, ca o prezentare pe scurt a celor Zece 

Porunci, a Credeului apostolic, a rugăciunii „Tatăl nostru” şi a altor subiecte de teologie. 

1.2.3. Luteranismul (1555-1580) 

Frederic I i-a permis lui Hans Tausen să facă în Danemarca ceea ce făcuse Luther în 

Germania. Tausen a fost ajutat foarte mult de publicarea unei traduceri a Noului Testament în 

limba daneză în anul 1524. În anul 1530 a fost publicată în Danemarca o confesiune de 

credinţă luterană. Din anul 1539 luteranismul a devenit religie de stat în Danemarca. 

Deoarece în acea perioadă Norvegia era dominată de Danemarca, schimbările 

religioase din Danemarca au fost transmise şi în Norvegia în aceeaşi perioadă. 

Gissur Einarsen a ajuns sub influenţa luteranismului la Universitatea din Wittenberg, a 

predicat doctrinele luterane în Islanda începând cu anul 1533. Când a ajuns episcop în anul 

1540, a introdus luteranismul în episcopia lui. Tot în anul 1540 a fost publicat Noul 

Testament în limba islandeză. În anul 1554, luteranismul a devenit religia oficială a Islandei. 

După trei ani de studii la Wittenberg, Olav Petri (1493-1552), a pus bazele reformei în 

Suedia. El a fost ajutat de publicarea Noului Testament în limba suedeză în anul 1526. 

Luteranismul a devenit religie de stat în Suedia în anul 1527. 

Din Suedia, Reforma a ajuns în Finlanda, deoarece Finlanda era sub stăpânirea 

Suediei. Michael Agricola a fost apostolul Reformei în Finlanda. El a tradus Noul Testament 

în limba finlandeză, stabilind astfel limba finlandeză scrisă. Până în anul 1530 credinţa 

luterană a fost adoptată de poporul finlandez şi de conducătorii lui. 

 

1.3. Reforma în Elveţia 

Pe teritoriul Elveţiei s-au declanşat şi dezvoltat trei tipuri de reformă: 

 Reforma lui Zwingli, care a cuprins cantoanele din nordul Elveţiei în frunte 

cu oraşul Zurich. 

 Reforma lui Calvin, care a cuprins sudul, în frunte cu oraşul Geneva. 

 Reforma anabaptistă, care s-a dezvoltat ca o aripă extremistă în rândul celor 

care la început l-au sprijinit pe Zwingli. De la Zurich mişcarea anabaptistă s-a răspândit în 

toată Elveţia, în Germania şi în Olanda. 
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1.3.1. Reforma lui Huldreich Zwingli în nordul Elveţiei 

Huldreich Zwingli (1484-1531) a făcut parte din prima generaţie de reformatori. El a 

studiat la universităţile din Viena şi din Basel. În timpul studiilor, având profesori care au pus 

accentul pe umanism, el a devenit un umanist biblic.  

Zwingli învăţase pe de rost, în greacă, toate epistolele lui Pavel, copiindu-le cuvânt cu 

cuvânt. Zwingli a declarat că în anul 1516, condus de Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu, a 

văzut nevoia de a lăsa la o parte învăţăturile umaniste şi de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. 

Începând cu anul 1518 Zwingli a deţinut în Zurich slujba de „preot al poporului”. 

Ciuma din anul 1519, care a cauzat moartea a aproape 1/3 din populaţia oraşului Zurich şi 

care l-a adus şi pe Zwingli aproape de moarte, l-a influenţat foarte mult. De asemenea, în 

această perioadă el a intrat în contact cu ideile luterane. Aici a început să predice o serie de 

idei reformatoare, iar în anul 1522 a demisionat din funcţia de „preot al poporului”, dar a fost 

angajat imediat de conducerea oraşului Zurich ca „predicator al oraşului”. 

Ideile reformatoare predicate de Zwingli au avut ca rezultat reacţia episcopului de 

Constance, de care aparţinea oraşul Zurich din punct de vedere bisericesc. Aceasta a 

determinat conducerea oraşului Zurich să organizeze o dezbatere publică în care Zwingli să 

răspundă participanţilor şi astfel autorităţile aveau să decidă ce credinţă să adopte oraşul şi 

cantonul. Înainte de această dezbatere, care a fost organizată în anul 1523 Zwingli a pregătit 

cele Şaizeci şi şapte de Articole, care puneau accentul pe mântuirea prin credinţă, autoritatea 

Bibliei, persoana lui Hristos ca şi Cap al Bisericii şi dreptul clericilor la căsătorie. De 

asemenea, aceste articole condamnau practicile nebiblice ale Bisericii Romano-catolice.  

Consiliul oraşului Zurich a hotărât că Zwingli a câştigat şi ideilor sale li s-au dat statut 

legal. Au fost eliminate plăţile pentru botezuri şi înmormântări, călugării, călugăriţele şi clericii 

aveau voie să se căsătorească (chiar Zwingli s-a căsătorit în secret cu văduva Anna Reinhard, în 

anul 1522, iar în anul 1524 a făcut publică această căsătorie), icoanele şi moaştele au fost interzise 

şi îndepărtate din biserici. În anul 1525 Reforma era încheiată prin înlăturarea liturghiei. 

După anul 1522, Zwingli a fost deranjat de adepţii săi care au ajuns să fie cunoscuţi 

sub numele de „anabaptişti” (rebotezători), deoarece ei insistau asupra rebotezării 

convertiţilor. În anul 1525, consiliul oraşului Zurich le-a interzis întrunirile şi i-a alungat din 

oraş. În anul 1527, Felix Manz (1498-1527), unul din liderii lor, a fost executat prin înecare. 

Scrierea lui Zwingli Comentariu despre adevărata şi falsa religie, din anul 1528, 

exprimă concepţia sa biblică şi hristocentrică. 

Când Zwingli a încercat să câştige Geneva pentru cauza lui, a izbucnit iarăşi un război 

în anul 1531. Zwingli a plecat pe câmpul de luptă și a fost rănit grav în lupta de la Kappel. 

Apoi a fost prins de trupele romano-catolice şi condamnat la moarte pentru erezie. 

 

1.3.2. Reforma radicală: Anabaptiştii (rebotezătorii) 

Mişcarea anabaptistă a apărut pentru prima dată în Elveţia. La început această mişcare 

a fost ataşată de mişcarea zwingliană, de care s-a despărţit în anul 1525. Din mişcarea 

anabaptistă au apărut bisericile menonite, amişe şi huterite din zilele noastre. 

Conrad Grebel (1498-1526) este considerat fondatorul mişcării anabaptiste elveţiene. 

Atât Conrad Grebel, cât şi Felix Mantz (1498-1527), au fost discipoli ai lui Zwingli la Zurich. 

Grebel a fost atras de ideea lui Zwingli despre lipsa unei baze biblice pentru botezul copiilor. 

În data de 21 ianuarie 1525, un mic grup s-a întâlnit în casa lui Felix Mantz, în Zurich, la o 
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întrunire pentru studierea Bibliei. Aici, Georg Blaurock (un fost preot romano-catolic, din 

Zollikon, un sat aflat la 5 km de Zurich, devenit evanghelist) l-a rugat pe Conrad Grebel să-l 

boteze, apoi el l-a botezat pe Grebel şi pe toţi cei care erau prezenţi. 

Această mişcare a fost reprimată de autorităţile din Zurich. În urma persecuţiilor, mulţi 

dintre anabaptişti au fugit în alte ţări.  

Au existat multe grupuri de anabaptişti, cu diferenţe mari de doctrină, ca şi 

caracteristici generale ale acestor grupuri putem observa ideile separării dintre Biserică şi stat, 

a autorităţii Bibliei şi a botezului la vârstă adultă. 

Mişcarea anabaptistă a avut succes în rândurile ţăranilor şi a muncitorilor, categorii 

sociale neglijate de ceilalţi reformatori. Acest fapt a făcut ca mişcarea anabaptistă să aibă un 

mare impact social, dar a dus şi la apariţia multor excese în mijlocul lor. 

Distrugerea mişcării anabaptiste din Olanda a fost prevenită de conducerea înţeleaptă a 

fostului preot romano-catolic Menno Simons (1596-1561). El a renunţat la preoţia sa în 

Biserica Romano-catolică în anul 1536, aderând la anabaptism. Confruntat cu multe pericole 

şi hărţuiri, el a călătorit mult, îndrumând bisericile prin multe predici ţinute în timpul nopţii. 

Anabaptiştii din Ţările de Jos, pentru a scăpa de stigma ataşată acestui nume au 

adoptat numele de “fraţi”, dar după moartea lui Menno Simons au fost cunoscuţi sub numele 

de „menoniţi”. Menoniţilor li s-a acordat libertate religioasă în anul 1676. 

 

1.3.3. Jean Calvin (1509-1564) 

S-a născut la 10 iunie 1509 în orăşelul Noyon, la nord de Paris. El a făcut parte din a 

doua generaţie de reformatori. A studiat filosofia şi dreptul la Paris, Orleans şi Bourges. În 

jurul anului 1533 s-a convertit la protestantism, fiind apoi declarat eretic. 

Forţat de împrejurări să părăsească Franţa, în anul 1534 s-a refugiat în Elveţia, la 

început la Basel, iar începând cu anul 1536 la Geneva. La Basel avea să scrie cea mai 

importantă lucrare a sa: Institutio christianae religionis (învăţătura religiei creştine). La 

început aceasta era o lucrare destul de mică, fiind o apologie adresată împăratului Francisc I 

al Franţei, o încercare de a-i apăra pe protestanţii din Franţa, care erau persecutaţi. Între timp, 

Calvin a dezvoltat această scriere, care a apărut în mai multe ediţii, la ediţia finală din anul 

1559 ea fiind un amplu tratat de teologie, în patru cărţi, având un total de 80 de capitole. 

Având ca şi bază a teologiei sale conceptul de suveranitate a lui Dumnezeu, punctele 

importante şi caracteristice din teologia sa pot fi definite astfel: 

 Căderea (depravarea) totală a omului; 

 Alegerea necondiţionată la mântuire sau osândă (dubla predestinare); 

 Răscumpărare limitată (la cei aleşi); 

 Harul irezistibil în chemarea efectivă; 

 Perseverenţa sfinţilor în har. 

Mulţi consideră că accentul pus de Calvin pe încurajarea instrucţiei, promovarea 

comerţului şi a agriculturii, colaborarea dintre stat şi Biserică în folosul cetăţenilor, au 

favorizat apariţia capitalismului. 

Reforma calvinistă s-a răspândit în primul rând în Elveţia, în special printre adepţii lui 

Zwingli. Apoi calvinismul s-a răspândit în Franţa, Germania, Olanda, Scoţia, Irlanda, Ungaria 

şi Transilvania (printre maghiari). Bisericile calviniste din Elveţia, Franţa, Ungaria şi Olanda 

se numesc reformate, iar cele din ţările anglo-saxone poartă denumirea de prezbiteriene, după 
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numele sistemului de conducere al bisericii elaborat de Calvin. 

În Transilvania calvinismul s-a răspândit printre maghiari, iar în anul 1564, sub Ioan 

Sigismund, calvinismul a devenit religie oficială de stat. 

 

1.4. Reforma în Anglia 

1.4.1. Biserica Anglicană 

Apariţia Reformei în Anglia a fost favorizată de învăţăturile lui John Wycliffe, 

răspândite de adepţii săi numiţi lollarzi. Aceştia susţineau autoritatea Scripturii. De asemenea, 

în anul 1525 aveau să apară două ediţii ale Noului Testament în limba engleză. În această 

perioadă scrierile lui Martin Luther se bucurau de o largă circulaţie în Anglia, fiind citite de 

studenţi şi profesori de la universităţile din Oxford şi Cambridge. 

Totuşi, cauza cea mai directă a reformei din Anglia a fost dorinţa lui Henric al VIII- 

lea de a avea un fiu. La dorinţa tatălui său Henric s-a căsătorit cu văduva fratelui său, în 

persoana Caterinei de Aragon. Împreună cu acesta Henric a avut o fiică, Maria (cea care mai 

târziu a devenit regina Angliei sub numele de Maria Tudor). Dându-şi seama că nu va putea 

avea un fiu din această căsătorie, în anul 1527, Henric a cerut Papei să anuleze căsătoria 

dintre el şi Caterina de Aragon, dorind să se căsătorească cu Anne Boleyn, cu care avea relaţii 

amoroase. Papa Clement al VII-lea nu i-a îndeplinit cererea, deoarece se afla sub controlul 

nepotului Caterinei, Carol al V-lea, domnitorul Spaniei şi împăratul Sfântului Imperiu 

Roman. Pentru că Thomas Wolsey, care era cardinal al Angliei şi cancelar al regelui, a fost de 

acord cu decizia Papei, Henric l-a acuzat de înaltă trădare, înlocuindu-l în anul 1530 cu 

Thomas Cromwell, iar pe protestantul Thomas Cranmer l-a numit arhiepiscop de Canterbury. 

Arhiepiscopul Thomas Cranmer a anulat căsătoria lui Henric cu Caterina de Aragon, 

acesta căsătorindu-se cu Anna Boleyn, pe care o încoronează regină a Angliei în anul 1533. 

Papa l-a excomunicat pe Henric, dar acesta, prin Actul de supremaţie din 11 ianuarie 1534, a 

produs desprinderea de Biserica Romei, prin acest act regele devenind “singurul cap suprem 

al Bisericii Angliei pe pământ”. Astfel, Biserica engleză a devenit biserică naţională, fiind 

numită Biserica Anglicană.  

Nici Anna Boleyn nu a reuşit să-i dăruiască un fiu. Ea a născut o fată pe care a numit-o 

Elisabeta. În anul 1536 Anne Boleyn a fost decapitată, fiind acuzată de adulter. Apoi, Henric s-a 

căsătorit cu Jane Seymour, care i-a născut fiul mult dorit, pe Eduard, înainte ca ea să moară. După 

moartea Janei, Henric s-a căsătorit cu Anne de Cleves, de care a divorţat, cu Catherine Howard, 

pe care a executat-o şi cu Catherine Parr, care a avut şansa de a-i supravieţui. 

După moartea lui Henric al VIII-lea, în perioada fiului său, Eduard al II-lea (1547-

1553), Biserica Anglicană a devenit tot mai deschisă faţă de reformă. Thomas Cranmer a 

primit misiunea de a întocmi un crez pentru Biserica Anglicană. Acest crez, în 42 de puncte, 

care reflecta influenţa calvinistă, primeşte aprobarea regală în anul 1553. 

De asemenea, în această perioadă a fost editată prima Carte de rugăciuni comune a 

Bisericii Anglicane, care cu unele modificări aduse în timpul domniei Elisabetei este folosită 

şi astăzi în Biserica Anglicană. 

Între anii 1553-1558, regină a Angliei a fost Maria Tudor, fiica lui Henric al VIII-lea 

şi a Caterinei de Aragon. Ea a încercat înlăturarea protestantismului şi reintroducerea 

romano-catolicismului în Anglia. Maria Tudor a iniţiat o prigoană, căreia i-a căzut victimă 

chiar şi Thomas Cranmer. Mulţi conducători protestanţi s-au refugiat în Geneva şi Frankfurt. 
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Persecuţia a luat sfârşit odată cu urcarea pe tron a reginei Elisabeta (1558-1603), a 

doua fiică a lui Henric al VIII-lea. Ea, fiind protestantă, a adoptat o atitudine moderată faţă de 

ambele credinţe. În anul 1559 Parlamentul a elaborat Actul de supremaţie, prin care regina 

era declarată „singurul conducător suprem pe acest tărâm”, restabilind astfel anglicanismul. 

Cele 42 de articole de credinţă au fost revizuite şi reduse la 39 de articole, fiind 

adoptate de parlament în anul 1563 ca fiind Crezul Bisericii Anglicane. Cu unele modificări 

făcute în anul 1571, acesta a rămas până astăzi Crezul Bisericii Anglicane. 

În anul 1570 Elisabeta a fost excomunicată de papa Paul al V-lea, acesta încercând 

apoi să recucerească Anglia pentru romano-catolicism cu ajutorul regelui Filip al Spaniei. În 

acest război Filip a pierdut celebra flotă navală „Armanda”.  Această victorie a Angliei asupra 

Spaniei a făcut din Anglia campioana protestantismului în Europa, distrugând orice speranţă a 

Papei de a recâştiga Anglia pentru Biserica Romano-catolică. 

1.4.2. Puritanii 

În timpul domniei reginei Elisabeta a apărut în Anglia mişcarea “puritană”, numită aşa 

în anul 1568, deoarece doreau să „purifice” Biserica Anglicană în concordanţă cu Scriptura.  

Au existat multe grupări puritane, care au luptat pentru diverse scopuri între anii 1567-

1660. Astfel existau puritanii anglicani, cu o eclesiologie evanghelică, puritanii prezbiterieni 

reprezentaţi de Thomas Cartwright (1535-1603) şi puritanii congregaţionalişti sau 

independenţi reprezentaţi de Henry Jacob (1563-1624). Printr-o ruptură din congregaţia lui 

Henry Jacob din Londra, produsă în două etape, în anii 1633 şi 1638, au apărut “baptiştii 

speciali”. Această congregaţie, condusă la început de John Spilsbury, a avut principala 

influenţă în mişcarea baptistă engleză. Ei susţineau botezul prin scufundare şi o teologie 

calvinistă. Toate aceste grupuri nu susţineau o separare faţă de biserica de stat. 

 

1.5. Contrareforma 

În urma răspândirii protestantismului în cea mai mare parte a nordului Europei, în 

cadrul romano-catolicismului au apărut o serie de încercări de oprire a reformei. Aceste 

acţiuni aveau să fie numite „contrareformă” de către istoricii protestanţi şi „restaurare” de 

către istoricii romano-catolici. Printre măsurile luate împotriva protestantismului au fost: 

reconstituirea în anul 1542 a tribunalului inchizitorial, plasat sub controlul direct al papei, ca 

un instrument care să se ocupe de erezie oriunde aceasta ar fi apărut, până când a fost abolită 

în anul 1854; de asemenea a fost elaborat Indexul cărţilor interzise, care a fost publicat pentru 

prima dată în anul 1559, acesta cuprinzând printre altele şi ediţiile protestante ale Bibliei, 

traduse în limbile naţionale.  

Tensiunile create în secolul al XVI-lea între romano-catolici şi protestanţi au dus la 

declanşarea Războiului de Treizeci de Ani (1618-1648) în centrul Europei creştine. 

 

2. Mișcările de treziri spirituale (1648-1900) 

2.1. Jansenismul 

Această mişcare apărută în mijlocul Bisericii Romano-catolice, şi-a luat numele de la 

întemeietorul ei, Cornelius Jansen, fost episcop de Ypres şi profesor de teologie. El a scris o 

carte numită Augustinus, în care susţinea că mântuirea vine prin har, idee care venea în 

contradicţie cu doctrina romano-catolică, în special cu cea a iezuiţilor, care puneau un mare 
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accent pe rolul faptelor în procesul mântuirii. 

În mănăstire de maici de la Port Royal, de lângă Paris s-a produs o mişcare de trezire 

spirituală jansenistă, dorindu-se purificarea religiei de tot ce era considerat nebiblic. Jansen a 

fost susţinut chiar şi de filozoful francez Blaise Pascal, a cărui soră era călugăriţă la această 

mănăstire, în volumul său intitulat Scrieri provinciale, el criticând codul moral al iezuiţilor. 

Deoarece mişcarea jansenistă se răspândea foarte repede, regele Ludovic al XIV-lea, 

influenţat de iezuiţi, a declanşat o aspră prigoană împotriva lor, mănăstirea Port Royal fiind 

închisă, iar apoi distrusă. Mulţi jansenişti au fugit în Olanda, unde în anul 1723 a luat fiinţă 

Biserica Catolică Jansenistă. Se pare că în mijlocul janseniştilor au avut loc manifestări 

lucrări ale Duhului Sfânt. 

2.2. Pietismul 

Mişcarea pietistă din Germania a apărut ca şi o reacţie internă în sânul mişcării 

evanghelice împotriva ortodoxiei reci care s-a dezvoltat în timp în Biserica Protestantă. 

Aceasta încerca, prin studiul Bibliei şi rugăciune, să insufle un curent de trezire spirituală în 

rândul luteranilor, îndemnând la o viaţă pioasă, caracterizată de pocăinţă şi dragoste. 

Mişcarea pietistă a fost în primul rând rezultatul lucrării desfăşurate de Philip Iacob 

Spener (1635-1705), care, după ce a studiat la Strassburg şi Geneva, când a devenit păstor a 

organizat aşa-numitele colegia pietatis, acestea fiind grupuri de credincioşi care se adunau în 

case pentru rugăciune şi studiu biblic practic. 

Pietismul s-a răspândit atât în Germania, cât şi în Elveţia, Olanda şi Scandinavia, 

totuşi fiind respins de luteranii riguroşi. 

Colaboratorul şi succesorul lui Spener la conducerea pietiştilor a fost August Franke (1663-

1627), care şi-a desfăşurat activitatea la Halle, unde a înfiinţat mai multe instituţii: o şcoală pentru 

săraci, un orfelinat, un seminar, o şcoală normală, un spital, o tipografie, o farmacie, un Institut 

biblic, toate acestea ajungând să ocupe aproape un sfert din oraş. În rândul pietiştilor a apărut o 

puternică orientare misionară, oraşul Halle devenind un centru misionar de unde au fost trimişi 

misionari în Africa, America, Asia şi insulele din Pacific. De asemenea, făceau misiune între iudei. 

2.3. Quakerii 

George Fox (aprox.1624-1691) a trăit o decepţie în plan spiritual când în anul 1643 a 

fost provocat de doi puritani la o întrecere de băutură. Dezgustat de nivelul spiritual scăzut, a 

părăsit Biserica până în anul 1647, când în urma unei experienţe personale a ajuns la 

concluzia că fiecare persoană poate intra în contact direct cu Dumnezeu. El a început să 

predice şi un grup de adepţi ai săi care şi-au pus numele „Societatea prietenilor” s-au 

organizat în anul 1652. 

Numele de quakeri (quakers = tremurători) se pare că provine de la faptul că în 

adunările lor se considera că acela care este inspirat de Duhul Sfânt începe să tremure şi să 

predice, iar dacă nimeni nu simţea această inspiraţie se pare că nimeni nu predica. Alţii susţin 

că acest nume provine de la faptul că ei cereau magistraţilor care-i anchetau să se cutremure 

în faţa lui Dumnezeu. 

2.4. Metodismul 

John Wesley (1703-1791), fondatorul metodismului, este părintele spiritual şi intelectual 

al mişcărilor moderne penticostale. Fiul unui preot anglican, el a fost educat la Oxford, la fel ca tatăl 

şi bunicul său. După ce şi-a luat licenţa şi masteratul la Oxford, tânărul Wesley, la insistenţele 
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tatălui său, a intrat în 1728 în rândul clerului anglican. Tânărul de douăzeci şi cinci de ani a început 

apoi să citească intensiv cărţi religioase pentru a-şi defini propriile convingeri. 

Metodismul era în esenţă o reacţie împotriva calvinismului extremist, care a dominat viaţa 

socială, religioasă şi politică a Angliei de-a lungul celei mai mari părţi a secolului al XVII-lea. Dacă 

adepţii calvinismului susţineau că numai cei aleşi pot fi mântuiţi, metodiştii susţineau că oricine poate 

ajunge la mântuire. De asemenea, dacă cei dintâi nu puteau fi siguri niciodată că se numără printre cei 

aleşi, ceilalţi puteau şti că sunt mântuiţi, în urma trecerii prin experienţa culminantă a mântuirii.  

Într-o călătorie a sa în America, Wesley a cunoscut câţiva călugări moravieni germani. 

Principiile acestora aveau mai târziu să-i influenţeze în mod profund gândirea. Navigând pe o 

mare înfuriată, Wesley fusese impresionat de calmul lor. Dându-şi seama că lui îi lipsea siguranţa 

mântuirii pe care o aveau acei oameni, el a căutat să afle mai mult despre principiile lor de 

credinţă care îndemnau la desăvârşirea întregii vieţi şi activităţi a creştinului.  

Din 1739 până în 1777, Wesley a publicat şi a revizuit în mai multe rânduri o broşură 

purtând titlul O descriere simplă a desăvârşirii creştine după opinia şi învăţătura 

reverendului John Wesley. Această publicaţie de optzeci şi una de pagini a servit ca un 

manifest veritabil pentru toate grupurile „Mişcării sfinţeniei” şi de desăvârşire care s-au 

desprins de metodism în ultimele două secole. 

Desăvârşirea spre care îndemna Wesley era una a motivaţiilor şi a dorinţelor. „Desăvârşirea 

totală”, în sensul „lipsei de păcat”, nu e posibilă decât după moarte. Până atunci, prin autocontrol exigent, 

disciplină spirituală, devoţiune metodică şi evitarea plăcerilor lumeşti, sufletul sfinţit poate trăi o viaţă de 

victorie asupra păcatului. Această desăvârşire, afirma Wesley, poate fi dobândită pe loc ca „o a doua 

lucrare a harului”, deşi este precedată şi urmată de obicei de o „creştere treptată în har”. 

Sfătuitorul cel mai de încredere al lui Wesley, John Fletcher, susţinea că cea de-a 

doua binecuvântare era în realitate atât un „botez cu Duhul Sfânt” cât şi o experienţă de 

curăţire. Deşi nu a fost de acord cu Fletcher asupra acestui punct, Wesley l-a desemnat pe 

acesta drept succesorul său la conducerea congregaţiilor metodiste. 

 

3. Mişcarea penticostală 

3.1. Charles Fox Parham şi Şcoala biblică „Betel” 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a existat o adevărată 

mişcare spirituală care căuta apropierea de Dumnezeu. Această mişcare spirituală a apărut în 

mijlocul Bisericii metodiste, purtând numele de Mişcarea Sfinţeniei. Unele biserici locale ale 

acestei mişcări aveau în denumirea lor termenul “penticostal”, arătând prin aceasta 

importanţa pe care o acordau lucrării Duhului Sfânt în Biserică şi dorinţa de a avea o credinţă 

cât mai apropiată de cea a apostolilor. Aceste persoane căutau pe Dumnezeu dintr-o inimă 

sinceră, cu o lepădare totală, mărturisind că ei simt că ceva se va întâmpla negreşit şi cât de 

curând. Evenimentul pe care ei îl aşteptau l-au numit “o revărsare specială de har”. 

Parham şi-a început cariera de lucrător creştin în Linwood, Kansas, ca păstor în 

Biserica Metodistă Episcopală. De la metodism a primit şi apoi a susţinut învăţătura unei 

sfinţiri totale ca a doua lucrare a harului. În anul 1890, Parham a intrat în contact cu 

elementele mai radicale ale “Mişcării Sfinţirii”, adoptând şi doctrina vindecării prin credinţă 

ca parte a “răscumpărării”. El a slujit şi în mişcarea “botezului cu foc” iniţiată în anul 1895 de 

Benjamin Hardin Irwin, care la rândul său urma ideile lui John Fletcher, care părea să 
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vorbească despre o experienţă care urma sfinţirii şi pe care o numea “botezul dragostei 

arzânde”. Parham a respins ideea unei emoţii extreme, dar nu şi ideea unei “a treia 

experienţe”, a unui “botez cu Duhul Sfânt şi cu foc”. 

După anul 1895 Parham a ieşit din rândurile Bisericii Metodiste Episcopale şi a 

adoptat o atitudine anti-denominaţională, pe care şi-a menţinut-o pentru tot restul vieţii. 

În anul 1898, Parham a slujit la deschiderea unei case în care urma să se adune bolnavi şi 

infirmi, pentru a se ruga să fie vindecaţi, după exemplul lui Alexander Dowie, care înfiinţase 

“Sionul” în Illinois, dar care până la urmă a căzut în extremă susţinând că el este profetul Ilie. Astfel 

a fost înfiinţată “Casa de vindecare Betel” în oraşul Topeka, statul Kansas. De asemenea a început 

editarea unei publicaţii bilunare numită Apostolic Faith (Credinţa apostolică). 

Doi ani mai târziu, Parham a deschis o şcoală în apropiere de Topeka, pe care a numit-

o “Şcoala biblică Betel”. Şcoala a început în octombrie 1900, într-o casă mare, construită 

neregulat, căreia localnicii îi spuneau Stone’s Folly (Prostia pietrei), deoarece cu toate că 

avea o arhitectură grandioasă, ea a rămas neterminată. Aici s-au adunat patruzeci de studenţi 

din “Mişcarea Sfinţeniei”, în singurul an de funcţionare a şcolii. Şcoala avea drept obiective 

un studiu aprofundat al Bibliei şi rugăciunea, şcoala având şi un turn al rugăciunii, unde 

studenţii făceau rugăciuni necontenit. 

O altă preocupare a studenţilor de la această şcoală a fost misiunea socială, prin vizite 

făcute oamenilor din Topeka. 

Cu puţin timp înainte de a deschide şcoala de la Topeka, Parham a mers la Chicago, 

pentru a-l audia pe Alexander Dowie. De acolo s-a dus la Nyack, New York, pentru a-l auzi 

pe A. B. Simpson de la Christian and Mission Alliance şi la Shiloh, Maine, pentru a cunoaşte 

biserica lui Frank Sandford, “Holly Gost and Us” (Duhul Sfânt şi noi). În şcoala lui Sandford 

era o studentă pe nume Jeannie Glassey, care pretindea că vorbea în mod miraculos într-un 

dialect african, prin aceasta înţelegând că este chemată să fie misionară în Africa. În Shiloh, 

Parham a cunoscut pentru prima dată fenomenul glosolaliei, când mai mulţi studenţi au vorbit 

în alte limbi, după mai multe ore de rugăciune. Reîntors la Topeka, el simţea că se mai afla 

ceva dincolo de experienţa sfinţirii, probabil un botez harismatic cu Duhul Sfânt. 

În luna decembrie a anului 1900, Parham a parcurs cu studenţii săi un studiu al principiilor 

majore ale “mişcării de sfinţire”: pocăinţa, convertirea, a doua venire a Domnului Isus Hristos, 

inclusiv sfinţirea şi vindecarea divină. În perioada acestor zile, înainte să plece în altă localitate 

pentru câteva zile, Parham a lăsat studenţilor săi ca subiect de studiu “Botezul cu Duhul Sfânt”, 

cerându-le să descopere care este dovada biblică a botezului cu Duhul Sfânt. La reîntoarcere le-a 

cerut studenţilor să prezinte concluziile studiului lor, toţi ajungând la concluzia că această dovadă 

este “vorbirea în alte limbi”. Ei au dedus această concluzie din cele patru ocazii despre care 

relatează cartea Faptele Apostolilor, când vorbirea în limbi a însoţit botezul cu Duhul Sfânt. 

Convinşi fiind că au ajuns la aceste concluzii în urma unei interpretări corecte a 

Scripturii, Parham şi studenţii săi au petrecut o noapte de rugăciune, noaptea dintre 31 

decembrie 1900 şi 1 ianuarie 1901. În acea noapte, o studentă pe nume Agnes N. Ozman i-a 

cerut lui Parham să-şi pună mâinile peste capul ei şi să se roage pentru ea, pentru a primi 

botezul cu Duhul Sfânt, însoţit de dovada vorbirii în limbi. Potrivit mărturiilor, după miezul 

nopţii, în prima zi a secolului al XX-lea, domnişoara Agnes Ozman a început să vorbească în 

limba chineză. După această experienţă Agnes Ozman nu a putut să vorbească în limba 

engleză timp de trei zile, iar când încerca să comunice în scris scria tot în limba chineză. 
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Acest eveniment, care nu este prima manifestare de acest gen, nici măcar în perioada 

foarte apropiată, este de regulă privit ca marcând începutul mişcării penticostale moderne în 

America. În acest caz era pentru prima dată (cel puţin în epoca modernă), când vorbirea în 

alte limbi era privită ca semn precis şi singurul evident al botezului cu Duhul Sfânt, chiar 

dacă au mai existat experienţe ale vorbirii în alte limbi în acea perioadă. 

În zilele următoare şi ceilalţi studenţi au experimentat botezul cu Duhul Sfânt, însoţit 

de vorbirea în alte limbi, chiar şi Parham a avut această experienţă. 

În scurt timp, vestea despre ce se întâmpla la Stone’s Folly a ajuns pe paginile ziarelor 

din Topeka şi Kansas City. Reporteri, translatori ai guvernului şi experţi în lingvistică au 

cercetat acest fenomen. De asemenea agenţiile de ştiri au mediatizat mult acest “fenomen”. 

 

3.2. William Joseph Seymour 

Apoi, Parham a închis şcoala de la Topeka şi a început un turneu de patru ani, prin 

diferite localităţi, răspândind doctrina penticostală. La sfârşitul anului 1905, la rugămintea 

unor prieteni, el s-a stabilit la Huston, Texas, unde a deschis o şcoală asemănătoare cu cea de 

la Topeka, denumită “The Bible Training School” (Şcoala de pregătire biblică). Această 

şcoală a funcţionat numai câteva luni, dar a avut un aport foarte mare la răspândirea doctrinei 

penticostale, deoarece la această şcoală a studiat, influenţându-i viaţa radical, William Joseph 

Seymour, apostolul din strada Azusa. 

William Joseph Seymour, un afro-american născut în Louisiana în anul 1870, s-a 

stabilit în Texas la o vârstă fragedă. Educat ca baptist, el a adoptat concepţiile “mişcării 

sfinţirii” după ce s-a mutat la Indianapolis, în anul 1895, unde a frecventat o biserică 

metodistă episcopală de culoare, înainte de a intra în contact cu “mişcarea sfinţeniei”. Apoi, 

între anii 1900-1902 Seymour a participat la cursurile şcolii lui Martin Wells Knapp, “God’s 

Bible School” (Şcoala biblică a lui Dumnezeu), din Cincinnati, unde a ajuns la o înţelegere 

mai profundă a teologiei “mişcării sfinţeniei”. În Cincinnati, el s-a alăturat unei biserici 

“Church of God” “reformate”, cunoscută şi sub denumirea “The Evening Light Saints”, 

având sediul la Anderson, Indiana. Această biserică, care refuza să păstreze o evidenţă a 

membrilor, era deschisă oamenilor de orice rasă. 

În anul 1903, el s-a reîntors în Houston pentru a da de urma câtorva rude, despre care 

nu mai ştia nimic. Aici a început să predice în biserica locală, de culoare, a „mişcării 

sfinţeniei”. Auzind de noua şcoală a lui Parham, Seymour s-a decis să o frecventeze. 

Concepţiile discriminatorii din acea vreme nu-i îngăduiau lui Seymour, care era de culoare 

să frecventeze şcoala lui Parham. Totuşi, marea lui dorinţă de a participa la cursuri, l-a determinat 

pe Parham să-i permită să participe la orele de studiu biblic. Deoarece legea le interzicea celor de 

culoare să stea în aceeaşi încăpere cu albii, Parham i-a îngăduit lui Seymour să stea în hol şi să-i 

audieze prelegerile prin uşa deschisă. Timp de mai multe luni, Seymour a auzit noua teologie 

penticostală de la profesorul său Parham. A aflat astfel că „mişcarea sfinţeniei” greşise susţinând 

că sfinţirea era şi botezul cu Duhul Sfânt; ultima era o „a treia experienţă”, separată în timp şi 

distinctă în natura ei de „binecuvântarea a doua”. Sfinţirea îl curăţa şi îl purifica pe credincios, în 

vreme ce botezul cu Duhul Sfânt aducea o mare putere de slujire. 
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3.3. Strada Azusa 

Viaţa religioasă a oraşului Los Angeles era dominată de Joseph Smale, păstorul unei 

biserici baptiste foarte mari, care purta numele de “Biserica Noului Testament”. O a doua 

mare personalitate religioasă a fost Phineas Bresee, care a fondat “Biserica penticostală 

Nazarineană”, în anul 1895. El a venit de la metodişti, pentru că simţise un fel de comoditate 

spirituală, care trăgea spre formalism. Numărul nazarinenilor a crescut foarte repede, 

deoarece puneau cu precădere accentul pe sfinţire. 

Neely Terry, care locuia în Los Angeles a venit la şcoala lui Parham din Huston. Aici 

l-a cunoscut pe Seymour. Când s-a reîntors la Los Angeles a aflat că familia ei, împreună cu 

câţiva prieteni, fuseseră excomunicaţi din “The Second Baptist Church”, biserică a unor 

oameni de culoare, pe motiv că se declaraseră în favoarea experienţei sfinţirii, promovată de 

“mişcarea sfinţirii”. Astfel stând lucrurile, ei au înfiinţat o mică misiune a “mişcării de 

sfinţire” ai cărei membri erau de culoare, sub auspiciile “Southern California Holiness 

Association”, o grupare condusă de doamna Josephine Washburn şi J. M. Roberts. Misiunea 

a ales-o apoi pe doamna Julie Hutchins ca pastor al grupului. 

Când domnişoara Terry s-a reîntors la Los Angeles, a recomandat ca mica congregaţie 

să-l invite pe Seymour să vină pentru a ocupa funcţia de pastor. Seymour a acceptat invitaţia 

şi a venit la misiunea din Los Angeles în februarie 1906. 

Când şi-a rostit prima predică în această biserică, Seymour şi-a ales ca şi text al 

predicii Fapte 2:4, şi a declarat că vorbirea în limbi era dovada biblică a primirii botezului cu 

Duhul Sfânt, deşi până la acel moment el nu experimentase încă acest lucru. Pastorul, doamna 

Julia Hutchins, după ce s-a consultat cu J. M. Roberts, preşedintele “Southern California 

Holiness Association”, a ajuns la concluzia că această învăţătură era contrară denominaţiei 

lor, şi în seara următoare a încuiat uşa bisericii, pentru a nu-l lăsa pe Seymour să intre. 

Seymour, neavând unde locui şi nici bani pentru a-şi plăti găzduirea, a fost invitat în 

casa lui Richard Asbery, cu toate că acesta, în acel moment nu accepta învăţătura lui 

Seymour. El a început să predice în salonul familiei Asbery, situat pe strada Bonnie Brae la 

numărul 214. Rugăciunile au continuat timp de mai multe zile în casa familiei Asbery, până 

în noaptea de 9 aprilie 1906, când Seymour şi alţi şapte au căzut la podea în extaz religios, 

vorbind în limbi. Vestea despre cele ce s-au întâmplat în strada Bonnie Brae s-a răspândit cu 

repeziciune în împrejurimi, deoarece noii botezaţi, entuziasmaţi, ieşeau pe veranda din faţa 

casei pentru a-şi continua întâlnirile. 

În scurt timp ei au ajuns la un număr atât de mare, încât au luat o magazie cu chirie pe 

strada Azusa la numărul 312. Aici a fost cândva o biserică africană metodistă, iar apoi a fost 

transformată în grajd, de unde se puteau cumpăra cai şi trăsuri. Clădirea a fost renovată, 

pentru a putea continua întâlnirile. Aici au stat peste trei ani şi jumătate. Seymour a păstorit 

noua biserică formată ca peste noapte până în 1929. După moartea sa, soţia sa a continuat 

munca până când Frank Bartleman a preluat conducerea. 

Dar, pe cât este de adevărat că în strada Azusa se petreceau lucruri minunate, 

adevărate manifestări ale Duhului Sfânt, pe atât este de adevărat că s-au strecurat şi 

manifestări negative. 

La un moment dat Seymour şi-a dat seama că nu poate stăpâni situaţia. El a scris 

învăţătorului şi iniţiatorului său în materie de credinţă penticostală, Charles Parham, cerându-

i sfatul şi chemându-l la Los Angeles. 
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Înţelepciunea, experienţa şi calităţile de conducător ale lui Parham ar fi putut ajuta 

foarte mult lucrarea din strada Azusa. Parham a dat însă prioritate chemării insistente a unor 

prieteni din oraşul Sion (Illinois), unde lucrurile se împotmoliseră datorită pretenţiei lui 

Dowie că el ar fi profetul Ilie. 

Parham era considerat singura persoană capabilă să risipească confuzia ce se ivise şi să 

clarifice unele lucruri. În fine, Parham a ajuns şi la misiunea de pe strada Azusa, unde s-a confruntat 

cu atitudinea unor extremişti şi fanatici. În loc ca acest pionier al mesajului penticostal să fie preţuit 

şi învăţătura lui acceptată, Parham a fost invitat de către doi bătrâni ai misiunii să plece. 

Alarmat şi umilit, Parham a deschis un nou locaş pentru a repara greşelile ce se făceau 

în strada Azusa. Parham însă a avut puţin succes. Adunările lui s-au ţinut doar câteva 

săptămâni, în timp ce misiunea de la strada Azusa şi-a continuat activitatea aproape trei ani, 

atrăgând vizitatori din aproape toate continentele. 

 

3.4. Neo-penticostalii (harismaticii) şi neo-harismaticii  

Prin anii '60 apare în mijlocul romano-catolicismului şi a altor confesiuni protestante 

mişcarea neo-penticostală (harismatică), iar începând cu anul 1983 se vorbeşte despre „al 

treilea val”, aceştia fiind creştini care practică vorbirea în alte limbi şi darurile spirituale, dar 

nu acceptă titulatura de "penticostali" sau harismatic, ei fiind numiţi şi neo-harismatici. 

Mişcarea de tip penticostal (incluzând penticostalii, harismaticii şi neo-harismaticii) este de 

departe cea mai dinamică mişcare din sânul creştinismului, după un secol de la apariţie 

mişcarea penticostală fiind din punct de vedere numeric pe locul al doilea în creştinism. 

 

4. Ecumenismul 
Procesul de divizare în noi confesiuni care a caracterizat dezvoltarea protestantă de 

după Reformă, a început în secolul al XIX-lea să facă loc unirii confesiunilor creştine. 

Diferitele alianţe apărute între confesiunile creştine în secolul al XIX-lea şi începutul 

secolului XX au dus la apariţia unor mari organizaţii cu caracter ecumenic. 

Astfel 350 de reprezentanţi ai bisericilor protestante şi ortodoxe, reprezentând 150 de culte 

din 44 de ţări s-au întrunit la Amsterdam în anul 1948 înfiinţând „Consiliul Mondial al 

Bisericilor” cu sediul la Geneva. „Consiliul Mondial al Bisericilor” este format dintr-o adunare 

care se întruneşte odată la şapte ani, un comitet central care se întruneşte anual, un secretariat 

administrativ şi diferite comisii care lucrează la problemele majore care stau în faţa organizaţiei. 

După cea de-a patra întrunire de la Uppsala (Suedia) din anul 1968, „Consiliul Mondial al 

Bisericilor” a adoptat o orientare de stânga din punct de vedere social, economic şi politic, 

concentrându-se spre o salvare pământească, fizică, nu spirituală. La o întâlnire care a avut loc în 

anul 1973 la Bangkok, Tailanda, s-a discutat tema „Mântuirea azi”, mântuirea fiind interpretată ca 

fiind procesul de umanizare a societăţii, care are drept scop eliberarea omului de toate formele de 

opresiune şi crearea unei noi societăţi pe pământ. Astfel, la a cincea întrunire de la Nairobi (Kenia) 

din anul 1975 au fost sprijinite programele revoluţionare ale gherilelor nemilitare. 

Tot în anul 1948 şi tot la Amsterdam, cu două săptămâni înaintea primei întâlniri a 

„Consiliului Mondial al Bisericilor”, a fost înfiinţat „Consiliul Internaţional al Bisericilor 

Creştine”, o organizaţie care uneşte confesiuni creştine conservatoare cu scopul de a se opune 

liberalismului teologic şi de a dezvolta spiritul evanghelic internaţional.               


