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Dragi cititori,

Pornim la drum cu primul număr al revistei Şcolii Duminicale a Bisericii 
Străjerul! În paginile acestei publicaţii copiii, părinţii şi educatorii doresc să 
împărtăşească cu voi impactul pe care l-a avut asupra lor studiul vieţilor 
Părinţilor Bisericii. 

În istoria creştinismului, pe care am început să o aprofundăm în urmă cu doi 
ani, am făcut cunoştinţă cu o serie de eroi ai credinţei care ne-au devenit 
învăţători, modele şi prieteni. Aceşti sfinţi ne-au impresionat prin vieţile lor 
marcate de căutarea asiduă a Adevărului şi de grija pentru transmiterea 
nealterată a învăţăturilor bisericii către generaţiile următoare. Modelul lor 
personal este memorabil prin profunzimea gândirii, curăţia trăirii, tăria de 
caracter, dragostea pentru Hristos şi pentru aproapele.

Dorinţa sinceră care ne-a animat pe parcursul acestui an de studiu a fost 
aceea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi modul în care ni s-a revelat prin 
vieţile, învăţăturile şi scrierile acestora. În final, nouă ne revine misiunea de a 
învăţa cât mai mult de la ei, pentru a creşte frumos şi pentru a ne deschide 
încrezători spre un viitor în care să fim martori mărturisitori ai Domnului 
nostru Isus Hristos.

Vă invităm, aşadar, ca prin paginile acestei publicaţii să călătoriţi alături de 
noi în timp, în primele secole ale creştinismului!

Lectură plăcută!
Redacţia
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Oameni remarcabili, evenimente memorabile, locuri în care s-a scris istoria creştinismului 
- iată un univers în care copiii pătrund cu bucuria, curiozitatea şi energia unor exploratori. Acesta îi 
pune în dialog cu un tezaur cultural şi spiritual care îi provoacă, încă de la o vârstă fragedă, să 
conştientizeze că sunt parte a unei mari istorii care este şi istoria lor, în care şi ei pot scrie o pagină 
însemnată.

În acest articol vom menţiona câteva dintre motivele pentru care studiul istoriei bisericii poate fi 
folositor copiilor.

Motive să Studiem Istoria Creştinismului

Privind în trecut, copiii sunt provocaţi să 
afle care le sunt originile, cine sunt părinţii 
credinţei noastre, cum s-a transmis mesajul 
creştin până la noi. Toate acestea îi ajută să 
înţeleagă că există o continuitate a tradiţiei 
care trebuie sondată, respectată şi asumată. 
De exemplu, cu fiecare rostire a Crezului 
formulat în primele secole şi repetat de 
creştinii din toate timpurile, copiii percep 
mai bine cum a fost ţesută fibra viguroasă a 
creştinismului.

Reflecţia asupra istoriei Bisericii îi 
încurajează să se confrunte în mod onest cu 

noastre, problematicilor tot mai complexe care îi 
vor asalta.

Aplecarea spre istoria creştinismului îi va ajuta 
pe copii să îşi formeze o imagine realistă despre 
biserică, care s-a confruntat dintotdeauna cu 
diviziuni, erezii şi frământări interne. Cu toate 
acestea, copiii învaţă că Hristos şi-a păstrat Biserica 
de-a lungul timpului, în pofida slăbiciunilor umane. 

Marii oameni ai credinţei care au trăit de-a 
lungul veacurilor sunt adevărate surse de inspiraţie, 
modele cărora cu toţii le datorăm foarte mult şi de 
care copiii au atât de mare nevoie în procesul 
devenirii lor. 

Estera Popovici

întrebările si frământările vieţii, să înţeleagă greutatea alegerilor pe care le fac, importanţa unor 
decizii care în alte epoci i-ar fi costat chiar viaţa. Astfel, la maturitate, vor putea să devină creştini 
angajaţi, exigenţi, care nu se vor mulţumi cu răspunsuri simpliste, ci vor fi capabili să abordeze critic 
sistemul de valori pe care societatea îl propune sau pe care chiar biserica îl transmite.

Un alt folos major al acestui demers vine din amprenta personală pe care Părinţii Bisericii o lasă 
asupra copiilor. Personalităţi active, dinamice, puternic ancorate în realităţile timpului lor, aceştia 
au ştiut să dialogheze cu cele mai dure provocări de atunci. Copiii vor deprinde astfel capacitatea de 
a discerne și de a răspunde în limbaj actual, cu instrumente şi argumente specifice vremurilor 

”Istoria este şi istoria mea” - Nicolae Berdiaev
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Leagănele Creștinismului

Alexandria
Oraşul Alexandria, întemeiat în jurul anului 332 î.Hr. de Alexandru Macedon, după cum îi 

sugerează numele, a fost un important centru comercial şi cultural al lumii antice. Această mare 
metropolă a Antichităţii a rămas cunoscută în istorie în special prin două lucruri măreţe: Farul şi 
Biblioteca.

Farul, aflat pe insula Pharos de lângă Alexandria şi înalt de 135 
m, este una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Un alt lucru 
impunător era “Biblioteca” din Alexandria, care a fost cea mai 
mare bibliotecă a Antichităţii, cu 900.000 de pergamente. Aici 
studiau filozofi, matematicieni şi poeţi şi era o adevărată 
metropolă. Despre distrugerea ei nu se ştie cu exactitate cum a 
avut loc, existând 4 variante posibile. Farul din Alexandria a fost 
construit în secolul al III-lea. El era din marmură albă şi se spune 
că flacăra lui se vedea de la 50-60 km. În 956, din cauza unui 
cutremur, farul a fost distrus, dar în 1994 s-au descoperit ruinele 
lui.

Doi dintre cei mai cunoscuţi episcopi de Alexandria au fost 
Atanasie, participant la Conciliul de la Niceea, şi Ciril de 
Alexandria, unul din marii teologi care au trăit în secolul al IV-lea.

Cartagina a fost un oraş antic în Nordul Africii, localizat în partea estică a actualului liman 
al Tunisului, în prezent un cartier al orașului modern Tunis din Tunisia. Limba vorbită de cartaginezi 
se numea punică, fiind una din limbile semitice antice, care provenea din limba vorbită de fenicieni. 

Cartagina a fost întemeiată de către negustorii fenicieni și, conform legendei, de către prințesa 
Dido (sau Elisa), sora lui Pigmalion. Colonia a ajuns să aibă o mare importanță economică, ce rivaliza 
cu cea a metropolelor feniciene.

Biserica Cartaginei s-a format în jurul unor cimitire comunitare, într-o zonă creştină, pe Via 
Mappaliensis, strada unde a fost înhumat şi trupul Sfântului Ciprian, după martiriul său. Pe 17 iulie 
180, la Cartagina, au fost judecaţi în faţa tribunalului guverantorului doisprezece creştini si creştine 
originari din Scili, aflaţi în vizită în metropolă. Refuzând să părăsească credinţa în Hristos, au fost 
condamnaţi la moarte prin decapitare. In 197, în timpul unei noi persecuţii, creştinii erau judecaţi 
zilnic în tribunale. Unii dintre ei au fost torturaţi, alţii au fost exilaţi în insule, alţii decapitaţi, alţii 
aruncaţi la fiare sălbatice sau crucificaţi.

Sebastian Haja

Cartagina în prezent (stânga) și reproducere după planurile orașului din Antichitate (dreapta).

Ioana Moșuți

Cartagina
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Secolul al IV-lea a fost considerat de către istorici „Secolul de Aur” sau „vârsta de Aur” a 
Bisericii deoarece în acea perioadă au avut loc câteva evenimente semnificative în istoria lumii şi tot 
atunci a trăit o serie de personalităţi care au avut impact în clădirea fundamentelor Bisericii.

Evenimente remarcabile:
Edictul de la Milano (313) - Împăratul Constantin cel Mare a acordat libertate de exprimare 

tuturor religiilor.
Conciliul de la Niceea (325) - A fost combătut arianismul, care afirma că Isus Hristos nu este 

Dumnezeu, ci om.
Conciliul de la Constantinopol (381) - S-a definitivat Crezul, în care s-a inclus şi formula 

despre Duhul Sfânt.

Secolul de Aur al Creștinismului

Noi, elevi cu băgare de seamă,
Am învățat la Școala Duminicală
Despre cei doisprezece înțelepți,
Ai Bisericii Părinți sfinți.

Primul ce deschide lista 
A fost Ignațiu din Antiohia.
Al doilea studiat
A fost Iustin din Roma.
Al treilea sfânt părinte
A fost Irineu de Lyon.
Al patrulea, cu o fire tare,
A fost, desigur, Tertulian,
Iar al cincilea din prima parte,
Origene cel genial. 
Și ultimul din cei șase
A fost Atanasie.

Vasile de Cezareea,
Primul din ultimii studiați,
A fost frate cu Grigore de 
Nyssa.
Prieten bun cu cei doi precizați,
A fost Grigore de Nazianz.
Ioan Gură de aur
A fost orator cunoscut.
Ambroziu de Milano
A fost un părinte foarte plăcut.
Ultimul dintre părinți
A fost Augustin de Hippona, 
Unul dintre cei mai mari sfinți.

Vă invităm și pe 
dumneavoastră
Să citiți și să vă informați,
Împreună cu familia toată,
Despre ai Bisericii sfinți 
părinți.
Și vă asigurăm că veți 
observa
Diferite personalități și 
caractere, 
Care vă vor impresiona
Cu credința lor impunătoare.
Ne luăm deci la revedere, 
Și noi, copiii, vă urăm s-aveți 
Mult folos și plăcere
În timpul studierii acestor 
sfinți.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii

Ioana Moșuți

Câţiva Părinţi ai Bisericii care au trăit în 
această perioadă au fost Atanasie de Alexandria, 
Vasile de Cezareea, Grigore de Nazians, Grigore 
de Nyssa, Ioan Crisostom, Ambroziu de Milano, 
Augustin de Hippona.

Aceşti Sfinţi ai Bisericii au fost predicatori, 
teologi şi filosofi care au scris opere prin care au 
răspuns cu argumente solide împotriva ereziilor 
care ameninţau adevărul Evangheliei şi unitatea 
Bisericii.

Dorotea Jemna, Ioana Moșuți, Laura Haja, Sebastian Haja
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Cine sunt Părinţii Bisericii ?

Părinţii Bisericii sunt persoane care prin viaţa şi activitatea lor au meritat şi au primit de la 
Biserică titlul de Părinte al ei. Ei se mai numesc şi Sfinţii Părinţi, Părinţi ai Bisericii sau Părinţi 
bisericeşti.

Încă din primele 4-5 secole creştine, aceste denumiri exprimau autoritatea supremă în ceea ce 
privea trăirea şi asumarea credinței. Părinţii, mari dascăli şi învăţători, sunt considerați martori 
speciali ai credinţei având o uriaşă experienţă duhovnicească. 

Pe lângă viaţa sfântă, ei s-au distins şi prin dorinţa de a transmite mai departe aceste învăţături şi 
experienţe, de a apăra creştinismul care începea să se dezvolte din ce în ce mai mult, de a păstori 
Biserica. Sfinţii Părinţi nu mai sunt numiţi odată cu secolul al VIII-lea, fiindcă din acest secol nu s-au 
mai ţinut Sinoade Ecumenice, singurele care acordau acest titlu. Astfel pot fi numite Părinţi ai 
Bisericii doar personalităţi din primele 8 secole.

Titlul de părinte era acordat în Antichitate de către ucenic celui de la care învăţa. Învăţătorul de 
înţelepciune era socotit tatăl şcolarilor săi. Şi în Noul Testament legătura dintre învăţătorul-tată şi 
ucenicul-fiu pare a fi mai adâncă şi mai caldă. În primele secole adesea erau numiţi astfel episcopii.

Se acceptă în general patru condiţii pentru ca o personalitate să fie numită Părinte al Bisericii: 
viaţa sfântă, învăţătura de credinţă conform dogmelor, aprobarea Bisericii, biografie în limitele 
primelor 8 secole. 

Se poate spune astfel că Părinţii Bisericii au fost cei care au apărat credinţa de multitudinea 
ereziilor din aceste secole, au pus bazele dogmelor Bisericii, au interpretat şi au dezlegat înţelesurile 
Scripturilor şi au fost misionari neobosiţi. Au fost apologeţii credinţei creştine, combătând cu 
fervoare imoralitatea, ei au valorificat pozitiv cultura şi ştiinţa vremii lor în folosul teologiei.

Laura Păduraru

“…frângând o pâine, care este 
leacul nemuririi şi doctorie, pentru 

a nu muri ci a trăi veşnic în Isus 
Hristos.”   

(Sf. Ignaţiu de Antiohia)

”Pe cel ce se bucură în 
Domnul, nici un necaz nu-l 
va scoate din bucuria lui.” 

(Sf. Ioan Gură de Aur)

”Dacă pierzi bani, poţi să-i faci 
înapoi. La fel se întâmplă dacă 

îţi pierzi casa sau orice alt lucru 
pe care îl ai. Dar dacă pierzi 
sufletul, un alt suflet nu vei 

putea dobândi.”  
(Sf. Ioan Gură de Aur)

”Intră în Biserică şi te 
căieşte; aici nu se trage la 
judecată, ci se dă iertarea 

păcatelor.” 
(Sf. Ioan Gură de Aur)

’’Cântecul nou este cel al 
omului nou. Cântecul este 

expresia iubirii. Iubind, omul 
devine cântec. Iubirea este o 

căutare care nu-şi află 
liniştea decât în Dumnezeu.” 

(Sf. Augustin de Hippona)

’’ Cântecul este expresia bucuriei 
şi, prin reflecţie, el este şi expresia 

iubirii. Deci, cel care ştie să 
iubească viaţa nouă ştie să cânte 

acest cântec nou. Ce este viaţa 
nouă? Cântecul nou ne invită s-o 

căutăm.’’ 
(Sf. Augustin de Hippona)

”Ne-ai făcut pentru Tine, 
Doamne. Şi neliniştit este 

sufletul meu până nu-şi va 
afla odihna în Tine” 

(Sf. Augustin de Hippona)

Citate alese de Dorotea Jemna, Laura Haja și Sebastian Haja
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Ghid de lectură
Părinţii Bisericii studiaţi de copiii din Grupa mare

Părinte al 
Bisericii Nume Naşterea Moartea Funcţia Scrieri 

importante 
Contribuţii remarcabile în 

istoria Bisericii 

 

IGNAŢIU DE 
ANTIOHIA necunoscut 

circa 110 
Roma, 
Italia. 
Martir 

Episcop de 
Antiohia Şapte scrisori 

Pe drumul spre locul de 
martiraj a scris scrisori 

credincioşilor. 
 

 

IUSTIN DIN 
ROMA  

circa 100 
Galileea 

circa 165 
Roma, 
Italia.  
Martir 

 

Apologet, 
filosof 

Apologii 
Dialogul cu Trifon 

A pus creştinismul în relaţie cu 
filosofia greacă. 

 

IRINEU DE 
LYON 

circa 140 
Asia Mică 

circa 200 
Lyon 

Episcop de 
Lyon Adversus Haereses 

Discipol al lui Policarp.  
A scris împotriva 
gnosticismului. 

 

TERTULIAN 

160  
Cartagina, 
Africa de 

Nord 

Circa 220 Teolog, 
apologet  

Apologia 
 Despre suflet 

 
Primul care a folosit expresia 

“Sfânta Treime” 
A făcut distincţie între  

termeni teologici precum 
“persoană” şi “natură”. 

 

ORIGENE  

circa 185 
Alexandria 

Circa 254 
Cezareea 
Tyrului 

Apologet, 
teolog  

Despre rugăciune. 
Împotriva lui 

Celsus.  
Comentarii 

 Omilii 

Teolog universal recunoscut si 
consultat. 

A folosit metoda alegorică de 
interpretare a Scripturii. 
Unele idei ale sale au fost 

condamnate ca eretice. 

 

ATANASIE  

circa 296 
Alexandria, 

Egipt 

373 
Alexandria 

Episcop de 
Alexandria 

Discursul 
împotriva 

păgânilor şi despre 
întruparea 
Cuvântului. 

Viaţa sfântului 
Anton. 

S-a opus arianismului. 
A avut un rol important la 

Conciliul de la Niceea. 

Cartagina
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VASILE CEL 
MARE 

circa 330 
Cappadocia 

circa 379 
Călugăr, 

Episcop de 
Cezareea 

Filocalia. 
Tratat despre 
Duhul Sfânt. 

Împotriva lui 
Eunomiu 

A avut rol important în 
controversa ariană. 

 

GRIGORIE 
DE NAZIANS  

329/330 
Nazians, 

Cappadocia 
389/390 

Călugăr, 
teolog, 

Episcop de 
Nazians 

Cele cinci 
discursuri teologice 

Prieten cu Vasile. 
A avut un rol important la 

Conciliul de la 
Constantinopol(381). 

 

GRIGORIE 
DE NYSSA  

circa 330  
Cappadocia 

circa 395 
 

Episcop de 
Nyssa, 
teolog 

Împotriva lui  
Eunomiu. 

Împotriva lui  
Apollinarius.  

Marele cuvânt 
catehetic  

Fratele lui Vasile.  
A avut o gândire teologică şi 
filosofică foarte profundă.  

 

IOAN GURĂ 
DE AUR 

347 
Antiohia 

407 
Pont 

Episcop de 
Constanti-     

nopol 

Cuvântări, omilii, 
scrisori, comentarii 

la Scriptură 

Predicator, reformator al vieții 
de la curtea imperială. 

 

 

AMBROZIU 
DE MILAN 

Circa 339 
Trier 

397 
Milan  

Episcop de 
Milan, 
teolog 

De fide 
Hexaëmeron 

A acţionat pentru a afirma 
separarea Bisericii de stat. 

A contribuit la convertirea lui 
Augustin. 

 

AUGUSTIN 
DE HIPPONA 

 

354  
Tagaste,  
Nordul 
Africii 

430  
Hippona,  

Nordul 
Africii 

Episcop de 
Hippona, 

teolog 

Cetatea lui 
Dumnezeu. 
Confesiuni. 

Despre Trinitate. 
Revizuirile 

A elaborat doctrinele despre: 
har, păcatul originar, 

Trinitate, suflet. 
A influenţat profund teologia 

apuseană. 

 

Cappadocia

Cappadocia

Cappadocia



9

Ignaţiu de Antiohia

Prea iubite credincios al lui Hristos,
În curând te vei întâlni cu Cel care a avut aceeaşi soartă 

ca şi tine, Isus Hristos, Domnul. El nu a renunţat la dorinţa 
de a lua asupra lui păcatele lumii, aşadar, nu renunţa nici tu!

Toţi am păcătuit, să ştii, dar nu renunţa din pricina asta, 
mergi înainte, şi încă o dată îţi spun, nu renunţa! Aceasta o 
faci nu doar pentru sufletul tău, ci şi pentru alţii, ca să le dai 
un exemplu demn de urmat. Sper că mă înţelegi. Roagă-te 
în continuare lui Dumnezeu!

Nu renunţa!
Dumnezeu nu te-a părăsit, şi nu te va părăsi niciodată!

Sebastian Haja

Scrisoare Către un Martir

8 decembrie 2013

Ignaţiu de Antiohia s-a născut în secolul I şi a murit în anul 110 în Antiohia, de mic copil 
fiind dat la cele mai bune şcoli pentru a studia alături de filozofi greci. El a fost un episcop peste mai 
multe biserici din Antiohia şi a fost cunoscut şi iubit de mulţi credincioşi.

Pentru credinţa sa în Hristos, Ignaţiu a fost 
condamnat la moarte de către împăratul roman 
Traian. În drum spre Roma, unde urma să îşi 
primească sentinţa, a fost întâmpinat de mulţi 
creştini în oraşele prin care a trecut. Deşi mergea spre 
martiriu, el le spunea: Lăsaţi-mă să imit moartea lui 
Cristos, ca să mă duc la Tatăl!. Sunt grâul lui 
Dumnezeu, sunt măcinat de dinţii fiarelor, ca să fiu 
găsit pâinea nepătată a lui Dumnezeu. 

Am fost impresionat de curajul cu care Ignaţiu a mers spre a fi martirizat, considerând că prin 
acest act el Îl urmează pe Hristos până la moarte. În Epistola sa către romani el mărturiseşte dorinţa 
sa de a se uni cu Hristos şi spune că poate să i se macine oasele, să-l mănânce fiarele şi să-l 
zdrobească, să-l tortureze, dar el tot va voi să meargă în cer şi să dea mărturia unui creştin adevărat.

Noi putem învăţa de la el să fim curajoşi în a-L mărturisi pe Hristos, să înţelegem că viaţa aceasta 
are preţ doar dacă Îl urmăm pe El. Dragostea lui pentru Dumnezeu ne îndeamnă să ne dorim şi noi 
„a-L dobândi pe Hristos”, chiar dacă e posibil să suferim prigoane.

Sebastian Haja
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Iustin Martirul și Filosoful

Iustin a fost un Părinte al Bisericii care a trăit în Asia Mică, în secolul al II-lea. Viaţa sa a fost 
o lungă căutare a adevărului. El a trăit  într-o perioadă dificilă din istoria Bisericii, la puţin timp după 
moartea apostolilor, când creştinismul era încă tânăr, iar învăţăturile de bază încă nu fuseseră 
stabilite. 

Atanasie de Alexandria

Atanasie s-a născut în anul 298 și a murit în anul 
379. El este cunoscut în istoria Bisericii pentru lupta sa 
împotriva arianismului. Nu știm nimic despre învățătorii săi, 
dar de la el aflăm că aceștia au murit în timpul persecuțiilor, 
de unde deducem că au fost creștini.

Atanasie a reușit să se facă acceptat de cei din jur, dar a 
avut primejdii din partea politicienilor din vremea aceea, 
datorită teologiei pe care o susținea. Atanasie l-a însoțit pe 
episcopul Alexandru la Conciliul de la Niceea, unde a avut un 
rol important în condamnarea învățăturilor lui Arie.

După ce episcopul Alexandru a murit (328), Atanasie l-a 
înlocuit. El a avut mult de suferit datorită învăţăturii 
adevărate pe care o susținea şi a fost nevoit să trăiască mult 
timp în exil.

Una dintre scrierile sale importante este Discursuri 
împotriva arianilor. Ultimele două perioade de exil le-a 
petrecut în pustiu, alături de călugări, unde a compus celebra

Statuie a Sf. Atanasie (Catania, Italia) 
realizată in sec. 19 de G. Nicoli

 lucrare Viața lui Antonie.  În acea perioadă trebuiau alese cărțile care urmau să fie citite în biserică 
în cadrul Liturghiei. Atanasie a făcut o listă cu 27 de cărți, care acum formează cărțile Noului 
Testament.

 Elisa Cantea

Pictură repezentând procesul de judecată al 
Sf. Iustin.

Iustin s-a născut în Galileea, iar părinţi săi au fost 
colonişti înstăriţi care i-au putut oferi o educaţie aleasă. De 
tânăr a iubit înţelepciunea şi adevărul care conduc la 
Dumnezeu. Retras în singurătate pentru a medita, într-o zi 
s-a întâlnit cu un bătrân misterios care i-a spus că sufletul 
omului nu poate ajunge la Dumnezeu cu propriile mijloace, 
şi că doar creştinismul era filozofia adevărată. Atunci el a 
crezut în Dumnezeu.

În operele sale Iustin a căutat să facă o legătură între 
filosofia greacă şi creştinism. El s-a opus împăratului 
Marcus Aurelius și i-a trimis acestuia o scriere prin care îi 
apăra pe creştinii persecutaţi. Pentru aceasta el a fost 
condamnat şi martirizat. Ultimele lui cuvinte au fost de 
laudă către Dumnezeu. 

Creştinii din toată lumea îl sărbătoresc pe Iustin în fiecare an la 1 iunie şi unii dintre ei îi poartă 
numele cu bucurie şi onoare. 

 Iustina Moșuți
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Origene
Origene este născut în anul 185 în Alexandria, Egipt, într-o familie creștină. Este botezat de 

mic, fiind cel mai mare dintre frații săi. De copil, Origene are o minte foarte iscusită, strălucitoare, cel 
mai des arătându-și-o atunci când face comentarii pe Scriptură. În momentul în care tatăl său, 
Leonida, este arestat, Origene vrea să-l urmeze la martiriu, însă este împiedicat de către mama sa. 
Drept urmare, Origene îi trimite o scrisoare de încurajare tatălui său,  în care îi spune să nu renunțe 
la credința creștină, chiar dacă aceasta îl va costa viața. El a trăit de copil o viață modestă, deoarece, 
după moartea tatălui său, familiei i s-a confiscat averea.   

 Origene este un foarte bun teolog, un om entuziast 
și are un mare respect pentru martiriu. În viața sa a scris 
peste 2000 de cărți, între care se regăsesc și următoarele 
tipuri de scrieri: apologii ale creștinismului, cărți de 
teologie, comentarii pe Scriptură. Dintre apologiile sale, 
Contra lui Cels este cea mai exstinsă. Alte scrieri sunt: 
Despre Principii, Exortație la martiriu, Tratat despre 
rugăciune. Origene a scris și opere care s-au pierdut, cum 
ar fi: Despre pace și Despre post. Dintre cele peste 100 de 
scrisori, s-au păstrat doar două: Către Iuliu Africanul și 
Către Sf. Grigorie Taumaturgul. Din vastitatea și 
complexitatea operei scrise putem deduce că Origene 
avea o gândire genială, pe care a valorificat-o în teme 
neabordate de creștinism până la el.

 Ca oricare alt om, Origene are calități, dar și 
defecte. Pe de o parte, mintea lui este una iscusită, 
genială, care pune în dificultate și pe marii teologi din 
acele timpuri, iar scrierile lui sunt foarte convingătoare și 
provocatoare. Pe de altă parte, are uneori un limbaj mai 
dur exprimat în învățături foarte intransigente.

Pagină din Volumul IV de Opere al lui 
Origene; Ediție foarte rară, publicată 

înainte de anul 1512.

Origene a fost un om cu o credință foarte 
puternică, care a oferit un model pentru 
contemporani. Asceza severă l-a ajutat să reziste în 
confruntările cu ereticii de atunci și pentru aceasta 
a fost denumit omul de oțel.  

În apropierea anului 253, Origene se stinge din 
viață, în urma torturilor din timpul persecuției 
severe a împăratului Decius. Însă, ceea ce ne-a 
rămas și ne-a impresionat la acest Părinte al 
Bisericii este caracterul puternic și impunător, 
stilul convingător al operelor sale și credința 
neclintită, care constituie și pentru noi, astăzi, un 
model demn de urmat.

Ioana Moșuți

Portret al lui Origen. Una din puținele reprezentări vizuale 
ale acestui Părinte al Bisericii.
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Vasile cel Mare

Vasile de Cezareea s-a născut în Capadocia. Părinții 
lui erau creștini amândoi. Tatăl lui era retor și mama lui era o 
femeie foarte credincioasă. Din familia sa, Macrina, sora lui și 
bunica sa, văduva unui martir, i-au influențat foarte mult 
viața. 

Primul lui învățător a fost chiar tatăl său. Vasile a mers în 
Cezareea, unde și-a continuat studiile și unde s-a împrietenit 
cu Grigore de Nazianz. Apoi a urmat studii la Constantinopol 
și Atena.

Când s-a întors la Cezareea a început să predea retorica. În 
acest timp, sora lui a observat  că Vasile s-a îndepărtat de la 
credință şi l-a atenționat. Atunci și-a dat și el seama de acest 
lucru, a revenit și s-a botezat. După aceasta a început să ducă 
o viaţă de asceză severă care i-a șubrezit sănătatea.

După moartea episcopului de Cezareea (370), Vasile a fost 
ales să-l urmeze la scaunul episcopal. Alegerea nu a fost 
ușoară, datorită stării de sănătate. Dar tatăl lui Grigore, 
episcop de Nazianz, l-a ajutat: Vă trebuie un atlet sau un 
doctor al credinței? a întrebat el. După ce a devenit episcop, a 
scris multe opere de teologie şi numeroase scrisori, către 

Pictură ”Sf. Vasile dictându-și doctrina”  realizată de 
Francisco Herrera cel Bătrân (1576-1656). 

În prezent, pictura se află la Muzeul Luvru, Franța.

Icoană de la sfârșitul sec. 15 - începutul 
sec. 16 reprezentându-l pe Sf. Vasile și 

scene din viața sa.

diferiți corespondenți. Multe dintre ele erau de încurajare, de consolare sau de sfătuire. Altele aveau 
subiect teologic sau liturgic. El a împărțit bunurile sale săracilor, dorind să ofere un exemplu și 
altora. A predicat foarte mult. Văzând mizeria în care trăiau săracii, el a construit un mic orășel 
numit Vasiliada, unde a construit un spital, primul din toată lumea, și un azil de bătrâni. Acest sfânt 
a murit prematur, epuizat de boală, la vârsta de cincizeci de ani.

Vasile cel Mare a jucat un rol important atât în viața Bisericii, cât și în istoria omenirii. Datorită 

Carmina Cantea

exemplului său, în toată lumea au început să se 
construiască spitale și azile. După convertire, el și-a 
dedicat întreaga viață bisericii, păstorind-o cu 
dragoste. A scris foarte mult, în funcție de nevoile 
bisericii: scrieri de organizare a cultului, scrisori 
către cei care îi cereau sfatul sau recomandarea și 
scrieri cu subiecte teologice.
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Ioan Crisostom

Sfântul Ioan Crisostom (sau Ioan „Gură de Aur”) este unul dintre cei mai importanţi Părinţi 
ai Bisericii, deoarece toată viaţa sa a fost sfântă, a avut o influenţă mare în Biserică, a scris şi a 
predicat mult.

S-a născut în anul 344 în oraşul Antiohia, al treilea oraş din Imperiul Roman de Răsărit la acea 
vreme. A fost educat mai întâi de mama sa Antuza, o femeie excepţională. De asemenea, a făcut 
şcoală cu filozoful Libanius, unul dintre cei mai vestiţi retori din vremea aceea. S-a dovedit un bun 
elev şi ar fi putut face carieră în locul profesorului său.

Ioan a refuzat să devină avocat şi a ales calea 
credinţei. S-a botezat în anul 369 şi a devenit creştin. În 
anul 381 el a devenit diacon, iar în anul 386 episcopul 
Flavian l-a făcut preot. După moartea patriarhului 
Constantinopolului, în anul 397, Ioan este ales patriarh 
şi episcop al capitalei Imperiului. 

Ca episcop, Ioan a făcut anumite schimbări în viaţa 
Bisericii. De exemplu, a dat deoparte luxul şi bogăţia şi 
a trăit o viaţă retrasă. De asemenea, el a criticat 
păcatele şi neorânduielile oamenilor simpli, ale 
slujitorilor Bisericii şi ai statului. Era apropiat de 
săraci, lupta pentru dreptate şi adevăr.

 A predicat mult oamenilor care veneau să îl asculte şi era apreciat de popor. Din această cauză a 
avut de suferit, fiind exilat în timpul episcopatului. A fost chemat înapoi pentru că oamenii s-au 
răsculat şi au cerut revenirea lui ca episcop.

De la Sf. Crisostom au rămas foarte multe scrieri importante:
- omilii şi cuvântări (comentarii la multe cărţi din Biblie - Geneza, Psalmi, Evanghelia după Matei 

şi Ioan, Romani etc.);
- tratate (despre preoţie, feciorie etc.);
- epistole (aproximativ 240 de scrisori);
- lui i se atribuie o versiune a Sfintei Liturghii.
În activitatea sa şi-a făcut mulţi duşmani care au dorit să nu mai fie episcop la Constantinopol. Cu 

ajutorul împărătesei, aceşti oameni au reuşit să îl alunge în anul 404. Sf. Ioan „Gură de Aur” a murit 
în anul 407 în localitatea Comana din Pont, la data de 14 septembrie, în timpul călătoriei spre oraşul 
Pityus unde a fost exilat de duşmanii săi.

Viaţa lui este importantă pentru că 
este unul dintre cei mai mari Sfinţi 
Părinţi ai Bisericii din sec. al IV-lea, 
numit şi Secolul de Aur al scrierilor 
creştine. Este un model de om care a 
trăit ceea ce a predicat altora, a fost 
un om disciplinat, serios cu credinţa 
sa şi nu s-a temut de oameni, ci a 
crezut în Dumnezeu.

„Dacă ai douăzeci de prieteni, vezi cu încă 
douăzeci de ochi, lucrezi cu încă douăzeci de 

mâini, mergi cu încă douăzeci de picioare. Un 
ins poate să fie datorită prietenilor în mai 

multe locuri deodată în acelaşi timp”

(Omilia LXXVIII, 4 la Ioan, P. G. LIX, col. 
425). 

Dorotea Jemna
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Augustin de Hippona

Augustin, zis şi de Hippona, s-a născut pe 13 noiembrie 354 în Tagaste (Tunisia de astăzi). 
Familia sa era săracă din cauza impozitelor mari plătite către stat. Tatăl lui a fost păgân, dar mama 
sa, Monica, era creştină. Ea l-a influenţat foarte mult pe Augustin în dezvoltarea sa spirituală.

Tânărul Augustin a făcut primele clase la Tagaste şi 
le-a continuat la Madaura.El a fost înzestrat cu 
deosebitul dar al oratoriei şi de aceea şi-a continuat 
studiile de drept şi retorică la Cartagina. Despre 
creştinism el credea că este o religie pentru femei 
simple. 

Mergând la Milano, el a ascultat predicile 
episcopului Ambroziu şi a fost impresionat de modul 
în care acesta transmitea Evanghelia. Într-o zi se afla 
într-o grădină, când a auzit un copil spunând ca un 
refren cuvintele  Ia şi citeşte. Augustin avea Biblia la el, 
şi când a deschis-o a citit Romani 13:13. Atunci a 
înţeles că Dumnezeu i-a răspuns la întrebări prin acest 
verset. A fost botezat pe 24 aprilie 387 în noaptea de 
Paşti, de către episcopul Ambroziu. 

A avut o personatitate foarte complexă fiind teolog, 
filozof, exeget, polemist, orator, educator şi catehet. Ca 
apologet a luptat împotriva ereziilor din timpul său: 
maniheismul, donatismul şi pelagianismul.

A fost înzestrat cu darul scrisului şi a contribuit, prin operele sale, la formarea spirituală a 
creştinilor din toate timpurile. Cele mai citite scrieri ale sale sunt Confesiuni, Cetatea lui Dumnezeu, 
Despre Sfânta Treime. A murit în anul 430 în Africa de Nord.

În primul rând m-a impresionat covertirea sa care a fost anevoioasă şi plină frământări 
interioare, iar în al doilea rând talentul său oratoric şi modul prin care îi combătea pe adversarii 
Bisericii.

Laura Haja

”Fiți atenți la această expresie: ”acest lucru e mai 
scump decât acela”. Ce înseamnă ”este mai scump”? 

Oare nu faptul că are un preț mai mare? Dacă se spune 
mai scump la tot ce are un preț mai mare, ce este mai 
scump decât iubirea, fraților? Care este, după părerea 
voastră, prețul ei? Și cum să-l plătești? Prețul grâului 
este moneda ta; prețul unui pământ este banul tău; 

prețul unei pietre prețioase este aurul tău; prețul iubirii 
ești tu. [...] dacă dorești să posezi iubirea, nu te căuta 

decât pe tine, nu afla altceva decât pe tine. De ce te temi 
să te dăruiești? Că te pierzi? Dar, dimpotrivă, numai 

dăruindu-te nu te pierzi.”

(Fragment din ”Cântecul nou”, predica 34 la Psalmul 
149: PL 38, 210-213)
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Sfinţii Părinţi și Muzica Liturgică

perioada de început a creştinismului este cunoscută ca fiind una dificilă, plină de frământări 
născute din preocuparea pentru conturarea unei identităţi, din lupta împotriva ereziilor şi a altor 
influenţe străine. Viaţa comunităţii creştine, marcată de persecuţie şi martiriu, se desfăşoară în acest 
timp în lăcaşe de cult foarte modeste. Contextul social-istoric conturat astfel are influenţe decisive 
asupra formării şi devoltării muzicii liturgice, care parcurge în primele secole ale creştinismului un 
proces atent supravegheat de Părinţii Bisericii.

Fragment de frescă din 1480, de Melozzo da 
Forli, reprezentând un înger cântând la 

lăută. Fresca se află la Muzeul de Artă al 
Vaticanului.

Din sursele istorice aflăm că muzica utilizată în lăcaşele de 
cult specifice începutului creştin este caracterizată de melodii 
simple, care se apropie de recitativul grecilor antici 
(asemănător cu citirea cântată) şi este preluată în general din 
moştenirea sinagogală. Se pare că primele cântări utilizate în 
slujbele publice sunt psalmii lui David, alături de alte cântări 
religioase, denumite imnuri duhovniceşti. Acestea erau 
interpretate exclusiv vocal iar dintre instrumentele muzicale 
era îngăduită doar lira, şi aceasta doar cu ocazia agapelor.

Scrierile Sfinţilor Părinţi constituie o sursă generoasă de 
informaţii cu privire la rolul şi conţinutul cântării în biserica 
primară. De la ei aflăm că aceasta însoţea nu numai slujba 
publică, agapele sau evenimentele familiale, ci “poporul 
petrecea ziua şi noaptea cântând psalmi” (citat din Sfântul 
Ambrozie). Melodia, ritmul şi conţinutul muzicii liturgice 
erau alese cu grijă de autoritățile bisericești. Acestea 
deveneau consacrate liturgic doar dacă erau dezbrăcate de 
orice notă profană şi dacă erau adaptate în spiritul 
comuniunii credincioşilor cu Dumnezeu.

 Un factor deosebit de important care îşi pune amprenta asupra dezvoltării cântării din biserica 
primară este lupta împotriva ereziilor. Urmărind să-şi impună învăţăturile, ereticii alcătuiau imnuri 
pe care le cântau “meşteşugit” în locuri publice. Ei se foloseau de efectul plăcut al muzicii pentru ca 
învăţătura „să se lipească mai uşor de inimile oamenilor”. În acest context, apologeţii creştini sunt 
siliţi să răspundă provocării, compunând imnuri asemănătoare, dar care să înlocuiască conţinutul 
eretic cu cel adevărat, creştin. Iată motivul pentru care cea mai mare grijă a imnografilor în privinţa 
versurilor era ca acestea să conţină adevărurile de bază dogmatice, morale şi pedagogice ale 
creştinismului. Imnurile compuse în acea perioadă au constituit astfel o armă puternică a bisericii în 
lupta contra ereziilor, alături de sinoade şi hotărâri bisericeşti.

Capela Sf. Anania din Damasc, construită în sec I 
d. Hr., este un exemplu de loc de închinare al 

creștinilor de atunci.

Câțiva din Părinții bisericii primelor cinci 
secole au stat mai aproape de acest proces, 
fiind implicați nu numai în apărarea sau 
supravegherea muzicii liturgice ci și în 
compoziția și  interpretarea acesteia. 

(continuare      )
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”Creștinismul antic”
Colaj realizat de Sebastian Haja

Cei considerați ca fiind formatorii muzicii bisericești sunt: Atanasie, în Alexandria, Vasile cel 
Mare, în Asia Mică, Grigore Teologul, în Capadocia, Ambrozie de Milano, în Italia și Sfântul Ioan 
Gură de Aur, în Constantinopol. Învățăturile lor și contribuția practică la nașterea acestor imnuri au 
constituit o temelie atât de trainică încât acestea au marcat întreaga dezvoltare ulterioară a muzicii 
liturgice și au rămas în repertoriul bisericii până în zilele noastre. În acest sens amintim doar doi 
dintre stâlpii liturghiei care s-au conturat în acea perioadă: Simbolul de credință (Crezul) și Imnul 
Sfintei Treimi (Trisaghionul). Primul s-a născut în urma celor două sinoade din anul 325 și respectiv, 
381; istoria arată că acesta era cântat la fiecare liturghie și doar în joia mare era citit. Al doilea, 
Trisaghionul, este introdus în slujbă în anul 438, sub patriarhul Constantinopolului Proclu, ucenicul 
Sfântului Ioan Gură de Aur. 

În scrierile Părinților bisericești este menționată în mod expres participarea copiilor la liturghie. 
Aflăm de aici că aceștia formau grupuri aparte, deosebite de restul credincioșilor și interveneau în 
slujbă mai ales pentru a da răspunsul Kyrie eleison. Acest rol în execuția cântării liturgice era 
recomandat datorită nevinovăției vârstei lor și implicit datorită clarității vocale specifice copiilor. În 
acest sens, Grigore de Nazians socotea că vocile copiilor sunt cele mai vrednice de a îndupleca mila 
dumnezeiască. Unele indicii arată chiar că în veacul al treilea se obișnuia ca, în vreme de secetă, să se 
implore mila lui Dumnezeu pentru ploaie prin imnurile cântate de copii. Tot în acest sens, Ioan Gură 
de Aur, vorbind despre succesiunea diferitelor grupe de rugăciuni în liturghie, menționează faptul 
că: “punem pe copii să se roage pentru noi, știind că Isus Hristos a făgăduit împărăția cerurilor 
acelora care se vor face ca niște copii”. 

Maria Moșuți
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Orizontal  

1. Știinţa folosită de Părinţii Bisericii pentru 
apărarea credinţei de ameninţările ereziilor.

2. Erezie care susţinea că Isus nu are aceeaşi 
natură divină ca Tatăl.

3. Părinte al Bisericii care a scris lucrarea 
Confesiuni.

4. Părinte al Bisericii care a trăit în secolul al 
III-lea în Cezareea, cu o operă extraordinar de 
bogată din aproximativ 2000 de lucrări, din care 
amintim Tratat despre rugăciune; ascet, mistic, 
un extraordinar predicator.

5. Adunare a reprezentanților înaltului cler 
dintr-o țară sau din întreaga lume, în care se 
iau hotărâri cu privire la chestiuni de dogmă, 
de morală sau de disciplină bisericească.

1
2

3

1

4
5

6
7

8
9

10

6. Grad înalt în ierarhia bisericească creștină 
care are grijă de organizarea bisericii, de 
impactul ei social, etc.

7. Studiul dogmelor unei religii, doctrină a 
bisericii.

8. Slujbă, serviciu divin. Una dintre cele mai 
cunoscute este cea a Sf. Vasile cel Mare, oficiată 
duminica şi în zilele de sărbătoare.

9.  Provincie romană din Asia Mică (în centrul 
Turciei de astăzi) de unde se trag trei mari 
sfinţi: Vasile cel Mare, Grigore de Nazians şi 
Grigore de Nyssa, toţi episcopi şi teologi în 
secolul al IV-lea, numiţi şi Părinţii …....

10. O serie de lecţii prin care ucenicii învaţă 
principiile de bază ale credinţei creştine prin 
întrebări şi răspunsuri.

Vertical 
1. Disciplină a teologiei care se ocupă cu studierea vieţilor şi operelor Părinţilor Bisericii.
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Glosar de termeni

APOLOGET - Scriitor care apără şi justifică religia creştină faţă de atacurile îndreptate împotriva 
acesteia.

ARIANISM - Doctrină creştină formulată în secolul al IV-lea d.Hr. de episcopul Arie, care nega 
natura divină a lui Isus Hristos; a fost declarată eretică la Conciliul de la Niceea (325).

ASCEZĂ - Ansamblu de exerciții fizice și spirituale; viață austeră impusă benevol.

DOCTRINĂ - Învăţătură formulată și susținută de un maestru, de o școală sau de o religie; 
ansamblul principiilor şi ideilor fundamentale dintr-o ramură a cunoașterii.

EPISCOP - Grad înalt în ierarhia bisericească; persoană care deţine acest grad şi care are în 
administrare o eparhie (ex: provincie, regiune).

EREZIE - Credință religioasă care ia naștere în sânul unei biserici, contrară dogmelor acceptate și 
care este condamnată de biserica respectivă; sens figurat: greșeală, eroare, rătăcire. 

FILOSOF - Persoană care se ocupă cu studiul filosofiei; gânditor; iubitor de înţelepciune.

GNOSTICISM - Doctrină filosofică şi religioasă întemeiată în secolele I-II d.Hr., reprezentând un 
amestec de învăţături creștine, filosofie greacă şi concepţii religioase orientale, care susţine ideea 
unei cunoaşteri mistice.

LITURGHIE - Principala slujbă bisericească creștină, oficiată în zilele de sărbătoare.

MANIHEISM - Doctrină filosofică şi religioasă orientală, întemeiată la jumătatea secolului al 
III-lea d. Hr. de către persanul Mani, potrivit căreia lumea este guvernată de două principii: binele şi 
răul. 

MARTIRIU - Suferință sau moarte îndurată de cineva pentru credinţa sau convingerile sale.

ORATOR - Persoană care are darul vorbirii, care ţine un discurs în fața unui public; retor.



“Cântecul omului nou”
(Citat din Sf. Augustin de Hippona)

Colaj realizat de Laura Haja


