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1. Introducere

Viața primilor  creștini  a fost în mod incontestabil  una plină de har  și  de bucuriile 

aduse de el, însă, ea nu a fost lipsită nici de amarul și supărarea pricinuite de persecuții și de 

eretici.1 Putem afirma deci, cu certitudine, că avem de-a face cu un început tumultuos și cu o 

realitate complexă.

Având în vedere acest lucru, putem spune, alături de părintele Rămureanu, că, pentru 

înțelegerea  împrejurărilor  politice  în  cadrul  cărora  a  apărut  creștinismul  este  necesară 

cunoașterea  și  înțelegerea  stării  lumii  antice  din  acea  perioadă.2 Spațiul  afierosit  acestei 

lucrări nu ne permite însă o sinteză atât de amplă, astfel că mă voi limita doar la prezentarea 

elementelor generale, care însă au avut un rol definitoriu  și o importanță aparte în formarea 

viitorilor membrii ai vieții creștine.

Paginile următoare vor prezenta astfel, principalele acuzații care au generat valurile de 

persecuții  pogorâte  pe  nedrept  asupra  oamenilor,  dar,  care  au  avut  și  o  parte  pozitivă, 

întărindu-le credința, precum și principalele erezii care au bântuit Biserica primară. De fapt, 

aceștia sunt cei  doi factori  importanți  care tulburau în acele timpuri  nou-apăruta instituție 

divino-umană.

În realizarea prezentării, am avut în vedere principalele izvoare care au supraviețuit 

până  astăzi,  respectiv  lucrările  Sfântului  Iustin  Martirul  și  ale  lui  Tertulian,  cărora  le-am 

adăugat apoi păreri critice și rezultate ale unor cercetări mai recente.

Nădăjduiesc că ele  vor fi  de folos cititorului,  ajutându-l  să-și  formeze o părere cu 

privire  la  elementele  principale  care  caracterizau  viața   creștină  a  primelor  veacuri.  De 

asemenea, nădăjduiesc, că acuzele nederepte în fața cărora creștinii erau puși și curajul lor de 

a nu se lepăda de Hristos, vor constitui pentru el elemente cu rol moralizator.

1 Pentru cea din urmă categorie, a se vedea analiza frumoasă  și bine documentată a lui Dan Nicolae Vălean: 
Erezii, controverse și schisme în creștinismul secolelor I-XI, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009.
2 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu,  Istoria Bisericească Universală,   Editura Institutului Biblic  și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, p. 11.
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2. Păstorul lui Herma - un tratat despre 
pocăinţă aparţinând Bisericii primare3

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupați de problema sufletului, 

motiv pentru care această componentă a fost studiată îndelung, în special de filosofia greacă. 

Creştinismul,  care  cunoştea  deja  sufletul,  s-a  preocupat   de  înţelegerea  suferinţelor  şi  a 

dezideratelor acestuia şi de modul cum poate fi el vindecat de cele dintâi.

Aşa  se  face  că,  Mântuitorul  vorbeşte  despre  valoarea  şi  despre   salvarea  lui (de 

exemplu Matei 6, 25; 10, 39 sau 16, 25-26), cuvintele  Lui fiind ulterior preluate  de către 

Sfinţii Apostoli şi mai apoi de către toată teologia bisericească.

O lucrare deosebit de importantă,  aparţinând, se pare, perioadei imediat  următoare 

celei  apostolice,4 nu  mai  puțin  celebră  decât  ,,Epistola  către  Corinteni” a  lui  Clement 

Romanul,5 ,,deși  nu  s-a  bucurat  de  aceeași  prețuire  în  decursul  istoriei”,6 care tratează 

despre suflet şi despre modul cum poate fi el curăţit prin pocăinţă, fiind, prin însăși conținutul 

ei o predică de pocăință,7 este cea intitulată ,,Păstorul lui Herma”.8

Acest text, dacă ar fi să-i dăm crezare  lui Remus Rus, aparţine seriei apocalipselor 

apocrife, întrucât conţine revelaţii pe care autorul ,,le-a avut în timpul şederii sale la Roma,  

prin intermediul a două făpturi cereşti”,9 respectiv femeia  și păstorul. Cea dintâi reprezintă 

3 Fragmente din capitolul de față au mai apărut  și în revista ,,Slova Creștină”. A se vedea în acest sens: Iuliu-
Marius Morariu, , Vindecarea sufletului prin pocăință în lumina lucrării ,,Păstorul lui Herma”, în rev. ,,Slova 
scrisă (on-line)”, Baia Mare, 12 februarie, 2012 (http://slova-crestina.ro/vindecarea-sufletului-prin-pocaința-in-
lumina-lucrarii-pastorul-lui-herma”_2012_02_12/).
4 Arhid prof. dr. Constantin Voicu,  Patrologie,  vol. 1, Editura Basilica, Bucureşti, 2009, p. 47.
5 L'abbe Rohrbacher,  Histoire Universelle de L'Eglisse Catholique,  tome quatrieme, deuxieme edition, Gaume 
freres, Paris, 1850, p. 485.
6 Pr. D. Fecioru,  Introducere,  în vol. „Scrierile Părinților Apostolici”, col. „PSB”, vol. 1, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, p. 219.
7 Remus Rus, Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu, Editura Lidia, Bucureşti, 2003, p. 
351.
8 Ea se găseşte în vol.  Părinţi Apostolici,  col.  PSB,  vol. vol. 1, traducere pr. D. Fecioru,  Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, pp. 227-316.
9 Remus Rus, op. cit., p.  350.
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Biserica10 ,,cea zidită înaintea tuturor”,11 în timp ce păstorul este ,,îngerul pocăinței”12, care-l 

instruiește pe Herma.13

 Protagonistul acțiunii este el însuși un păcătos, astfel că, pe parcursul lucrării, toate 

învățămintele cu privire la „terapia prin pocăință” îi sunt adresate fie lui, fie familiei sale. 

Prima mențiune despre aceasta vine din partea Bisericii și este adresată copiilor lui:

 Nu înceta, dar, a-ți sfătui copii tăi.  Știu  că dacă se vor pocăi  din inimile lor, vor fi  

înscriși în cărțile vieții împreună cu Sfinții.14

 Îndemnurile la pocăință apar apoi în mod repetat, fiind accentuată importanța ei pentru 

tămăduirea sufletului și iertarea păcatelor. Deosebit de interesantă în acest sens este  discuția 

pe care Herma o are cu îngerul lângă zid, unde acesta îi spune că, Domnul, văzând  pocăința 

sinceră și statornică a unora,  a poruncit  să fie iertate păcatele lor de mai înainte.15 

Conform spuselor lui Herma, există două feluri de pocăință: cea dintâi înainte de Botez, al 

cărei obiectiv  este Botezul însuși, iar cea de-a doua, permisă după Botez.16 În acest sens are 

loc următoarea discuție între el și înger:

,,-Am auzit, Domnule, de la unii dascăli că nu este altă pocăință decât aceea când ne-

am pogorât în apă și am primit iertarea păcatelor de mai înainte.

El mi-a spus:

- Bine ai auzit, că așa este. Ar trebui ca cel care a primit iertarea păcatelor să nu mai  

păcătuiască,  ci  să  trăiască  în  curăție.  Dar  pentru  că  vrei  să  le  cunoști  pe  toate  cu  de-

amănuntul, îți voi arăta și asta, ca să nu dau prilej să păcătuiască cei care au să creadă sau  

cei care cred acum în Domnul. Că cei care cred acum sau cei care au să creadă nu mai pot  

face pocăință pentru faptele lor; ei  au primit iertare pentru păcatele de mai înainte. Dar  

pentru  cei  chemați  înainte  de  aceste  zile,  Domnul  a  pus  pocăință,  că  Domnul,  fiind 

cunoscător de inimi  și cunoscând mai dinainte toate, a cunoscut slăbiciunea oamenilor  și  

viclenia diavolului,  că va face rău robilor lui Dumnezeu  și se va purta cu vicleșug cu ei.  

Domnul,  fiind  mult  milostiv,  S-a îndurat  de  făptura  sa  și  a  pus  pocăința aceasta…Dacă 

cineva, fiind ispitit de diavol, păcătuiește după acea sfântă și mare chemare, acela mai poate  

10 Herma, Păstorul,  traducere pr. D. Fecioru, în vol. „Părinţi Apostolici”, col. „PSB”, vol. 1, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979,  p. 232.
11 Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Editura Sfânta Mănăstire Dervent, Dervent, 1999, p. 40.
12 Herma, op. cit., p. 290.
13  Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, op. cit., , p. 40.
14 Herma, op. cit.,  p. 229.
15 Ibidem,  p. 313.
16 Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, op. cit., p. 40.
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face pocăință o singură dată; dar dacă păcătuiește mereu și se pocăiește, unui om ca acesta,  

pocăința nu îi este de  nici un folos; cu greu va dobândi viața”.17

Observăm de aici faptul că pocăința este primită de Dumnezeu  și este răsplătită cu 

iertarea păcatelor și, implicit, cu vindecarea sufletului de rănile pe care acestea i le produc. Ea 

trebuie să fie însă una sinceră și hotărâtă, urmată de o schimbare radicală în bine a vieții celui 

iertat: ,,Trebuie primit cel ce se pocăiește, dar nu de multe ori, că pentru robii lui Dumnezeu este o  

singură  pocăință”,18 după  cum  accentuează  și  marele  patrolog  grec  contemporan,  Stylianos 

Papadopulos.19

 De asemenea,   trebuie observată  și  importanța care i se dă Botezului,  acesta fiind 

considerat un  act de iertare a tuturor păcatelor care-l preced  și fiind obligatoriu însoțit de 

pocăință.  Herma accentuează însă aici,  ,,contrar celor care  socoteau ca indiferenă orice 

greșeală săvârșită după Botez și celor care practicau o asceză și îi excludeau  pe păcătoși ca 

pe unii ce nu mai puteau dobândi mântuirea”,20 existența pocăinței și după această taină, cu 

același efect ca și cea dintâi.

Mărturisirea sinceră,  urmată de binecuvântata  iertare  divină,  trebuie  să aibă loc,  în 

mod obligatoriu cât mai repede, datorită iminentei apropieri a Parusiei, de la a cărei venire nu 

mai există această posibilitate. În acest sens trebuie înțelese cuvintele:  ,,Tămădui-ți-vă dar,  

atâta  timp  cât  se  zidește  turnul!”.21 Ea  trebuie  însoțită  de  o  schimbare  totală  a  vieții 

penitentului,  care se va îndeletnici ulterior cu practica virtuților  și  cu rugăciunea. Datorită 

schimbării pe care aceasta o produce în om, ea este foarte importantă.

Celor ce se pocăiesc li se dau o serie de sfaturi și îndemnuri morale care să-i ajute să 

progreseze pe calea virtuților  și să se numere între aleșii Domnului.  Astfel, ei trebuie, în 

primul rând, să devină oameni drepți, după cum  se spune în lucrare:

,,Voi, care vă pocăiți, aruncați de pe voi toate  răutățile veacului acestuia 

care vă strivește. Îmbrăcând toată virtutea dreptății, veți putea păzi poruncile acestea și nu 

veți mai adăuga păcate la păcatele voastre. Nemaiadăugând altele, veți scutura de pe voi  

păcatele voastre de mai înainte.”22

17 Herma, op. cit.,  p. 251.
18 Ibidem¸ pp. 249-250.
19 Prof. dr. Stylianos Papadopulos, Patrologie, vol. 1,  traducere lector dr. Adrian Marinescu, Editura Bizantină, 
București, 2006, p. 80.
20 Arhid prof. dr. Constantin Voicu,  op. cit., p. 120.
21 Herma, op. cit., p. 313.
22 Ibidem, p. 277.
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 De asemenea, ei trebuie să se ferească de  desfătări23 și de a se atașa sufletește de 

bogăție, căci:

,,Bogatul  are  averi,  dar  înaintea lui  Dumnezeu  este  sărac,  pentru  că  este  

atras de bogăția lui, se roagă foarte puțin, iar mărturisirea sa către Domnul, chiar dacă o  

face, e slabă, neîndestulătoare și fără putere”.24

Observăm, după cum remarcă părintele Voicu, faptul că ,, fondul Păstorului constă 

din a da sfaturi pentru pocăință, arătând că aceasta nu va fi nefolositoare, dacă se cunoaște  

felul în care trebuie făcută”.25

 Dacă ar fi să concluzionăm cele spuse până acum, n-am putea să nu remarcăm faptul 

că, așa cum spune francezul Rohrbacher: 

,,Herma era un om de o mare pietate și de o și mai mare simplitate: și unul și celălalt  

caracter reies în mod egal  din cărțile (aici sunt numite cu înțelesul de cărți, capitolele) sale;  

găsim, pe de-o parte, regulile cele mai  excelente în ceea ce privește  moravurile,  și fără 

îndoială că el ne prezintă propria sa inimă, plină de dragoste pentru adevăr, pătrunsă de o  

durere vie pentru păcate, animată  de duhul pocăinței”.26

 În ceea ce privește cartea sa, ,,Păstorul”,  așa cum remarcă părintele Coman, ideea 

centrală a ei  ,,este conștiința existenței și a lucrării păcatului și vindecării sufletului păcătos  

prin pocăință”.27 Astfel, după cum aflăm  de la părintele Voicu:

,, În toată opera sa, autorul caută să-i îndemne pe păcătoși la  pocăință. În Biserica 

din Roma, morala era foarte decăzută,  atât  la credincioși,  cât  și  la clerici.  Păcătoșii  nu 

trebuie să se pocăiască? Unii, zice autorul, prin învățături străine,  fie nu-i lasă pe cei ce au  

greșit să se pocăiască, fie îi amăgesc cu  învățături nebunești. Deci, cum ziecau ei, este în  

zadar o nouă pocăință.

Herma,  însă,  susține necesitatea pocăinței și arată că această pocăință nu va fi fără 

efect. În cazul de față Dumnezeu cu atât mai mult îi va ierta pe cei păcătoși, „pentru că nu 

s-au făcut nici defăimători nici trădători”.28

Observăm așadar  importanța  pocăinței  și  rolul  ei  soteriologic pentru  creștinul 

căzut care se căiește sincer de păcatele sale și iși schimbă modul de viață într-unul ascendent 

ce duce spre împărăția lui Dumnezeu, importanță redată atât de frumos în  lucrarea Păstorul  

23 Ibidem, pp. 289-280.
24 Ibidem, p. 259.
25 Arhid prof. dr. Constantin Voicu,  op. cit.,  p. 116.
26 L'abbe Rohrbacher, op. cit., p. 487.
27 Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, op. cit., p. 40.
28 Arhid prof. dr. Constantin Voicu,  op. cit.,  p. 116.
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lui Herma, care este, dacă nu primul, atunci cu siguranță unul dintre primele izvoare patristice 

care  cercetează acest subiect, putând constitui un izvor în lupta cu cei ce contestă necesitatea 

pocăinței și rolul ei sacramental ce reiese din urmarea sa, respectiv iertarea păcatelor.

3. Acuzațiile aduse creștinilor oglindite în Apologiile Sfântului

Iustin Martirul și Filosoful și argumentele folosite de acesta în 
favoarea creștinilor

Viața creștinilor primelor veacuri a fost una cât se poate de complexă.  Ea pendula 

între extreme. Pe de-o parte, credința ardentă și sinceră era încununată adeseaîn chip martiric, 

însă, pe de altă parte, adesea, datorită caznelor la care erau supuși pe nedrept, determinau, pe 

cei slabi în credință să apostazieze. 

Pentru cunoașterea  și înțelegerea creștinismului primar este astfel absolut neceasară 

prezentarea și analiza acuzelor care stăteau la baza persceuției lor. Unul dintre cele mai vechi 

și  mai  importante  texte  scrise  cu  scopul  prezentării  și  combaterii  lor  îl  reprezintă  cele 

două,,Apologii” ale Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, trăitor în secolul II (+165)29, care va 

circumscrie mai apoi un întreg gen de literatură teologică, intitulată după numele operei lui.

Cele două opere sunt scrise între anii 150-160, în ele autorul  ,,căutând să prezinte  

creștinismul înaintea lumii păgâne ca fiind singura religie adevărată, apărându-l în același  

timp de acuzațiile pe care răutatea și minciunile iudeilor le acreditaseră, în lumea romană 

împotriva lui”.30 

29 Pr. prof. Ioan G. Coman, op. cit., p. 12.
30 Pr. prof.  Teodor Bodogae,  Introducere,  în vol. ,,Apologeți  greci”,  colecția ”Părinți  și  Scriitori  Bisericești 
(PSB)”, vol. 2, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1980, p.8.
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3.1. Apologia I

Încă din debutul primei  Apologii, Sfântul precizează faptul că scopul ei nu este de a 

linguși, ci de a cere să se facă judecată ,,în conformitate cu rațiunea cea dreaptă”,31întrucât 

creștinii nu pot fi cu nici un chip învinuiți de vreo răutate, ei fiind defăimați pe nedrept ca 

niște lucrători ai răutății.32

O principală culpă a creștinilor este convingerea lor, faptul de a fi creștini:

…,,în ceea ce ne privește pe noi, voi socotiți numele nostru ca o suficientă dovadă,  

deși, în ceea ce privește numele, ați avea datoria să pedepsiți mai degrabă pe cei ce ne acuză.  

Suntem învinuiți că suntem creștini ; dar a urî ceea ce este bun nu este un lucru drept. Și iarăși,  

dacă  cumva  vreunul  dintre  cei  ce  sunt  învinuiți  tăgăduiește,  spunând că  el  însuși  nu  este  

creștin, voi îl lăsați ca și cum nu ați avea a-l vădi cu nimic că a păcătuit. Dacă cineva, însă,  

mărturisește că este creștin, voi îl pedepsiți numai pentru mărturisirea lui”.33 

Acestei acuzații, Sfântul îi răspunde astfel:

,,Trebuie însă, să cercetați atât viața celui ce mărturisește, cât  și a celui ce  

tăgăduiește, pentru ca de pe urma faptelor să se arate în ce chip este fiecare”.34 

Se combate apoi acuzația de ateism adusă creștinilor, care nu se închină zeilor: 

,,Mărturisim  că  suntem  atei  atunci  când  este  vorba  despre  niște  astfel  de  zei  

închipuiți, dar nu și atunci când este vorba despre prea adevăratul părinte al dreptății și al  

temperanței, precum și al celorlalte virtuți, Care este neamestecat cu nici un fel de răutate.  

Ci pe Acela și pe Fiul cel venit de la El, Care ne-a învățat toate acestea și oștirea celorlalți  

îngeri buni, care-L urmează  și care I se aseamănă, precum și pe Duhul cel profetic, noi îi  

respectăm și ne închinăm lor, cinstindu-i în duh și adevăr”.35

 Ulteroir, referindu-se la procesul fabricării lor, va accentua faptul că adesea statuile 

zeilor sunt făcute din niște  ,,vase spurcate” de către ,,meșteri destrăbălați  și plini de toată  

31 Sfântul Iustin Martirul și Filososoful, Apologia întâi, traducere pr. prof. Olimp N. Căciulă, în vol. „Apologeți 
de limba greacă”, col. „Părinți și Scriitori Bisericești (PSB)”, vol.2, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1980, p. 26.
32 Ibidem, p.26.
33 Ibidem, p. 27.
34 Ibidem, p. 27.
35 Ibidem, p. 29.
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răutatea”.36 În  privința  jertfelor,  el  spune  că  ,,Dumnezeu  nu  are  nevoie  nici  măcar  de  

ofrandele materiale ale oamenilor, El fiind Acela care procură tuturor toate, ci El acceptă cu 

plăcere numai pe aceia care imită calităţile lui cele bune”.37 

De asemenea, Sfântul se plânge pentru faptul că arestările creștinilor au loc chiar și în 

urma unui simplu denunț, fără o cercetare amănunțită  și  cere să fie judecate faptele celor 

denunțați, ,,pentru ca cel ce va fi dovedit cu vreo nedreptate să fie pedepsit ca atare, iar nu  

ca creștin”.38 În privința unei eventuale pedepse a denunțătorilor, se precizează că ,,acestora 

le e de ajuns răutatea lor firească și necunoașterea celor bune”.39

 Creștinii sunt și mari iubitori ai adevărului, întrucât nu-și neagă convingerile, 

așa cum ar putea face, atunci când sunt puși în astfel de situații.40 Ei aşteaptă o Împărăţie 

laolaltă cu Dumnezeu,41 nu una omenească, aşa cum au înţeles romanii. Acest lucru se vede 

clar şi din faptul  că ei mărturisesc creştinismul chiar cu preţul vieţii, ori acest lucru n-ar avea 

loc dacă ei ar aştepta o împărăţie omenească.42

Sfântul remarcă şi existenţa unei similitudini între destinatari  şi creştini,  în privinţa 

păcii:

,,Noi suntem nişte ajutători şi nişte aliaţi ai voştri, mai mult decât toţi ceilalţi oameni  

în ceea ce priveşte pacea, atunci când suntem de părere că este cu neputinţă să se ascundă de  

la faţa lui Dumnezeu vreun răufăcător, vreun perfid sau vreun virtuos şi că fiecare dintre  

aceştia, potrivit faptelor lui, pleacă de aici fie spre pedeapsa cea veşnică, fie spre mântuirea 

cea veşnică.”43

O ironie fină se strecoară aici, în cuvintele,  ,,se pare însă că vă temeţi ca nu 

cumva toţi să fie nişte oameni care săvârşesc acte de dreptate, iar voi să nu mai aveţi  

pe cine pedepsi”,44  reliefând nedreptatea la care sunt supuşi creştinii.

Pretinsa inadaptare socială a creştinilor, care duc o viaţă morală înaltă şi castă şi care 

s-au lepădat de cele ce făceau înainte, contrastând cu starea de atunci a lumii este, se pare, şi 

ea un motiv de prigonire:

,,Noi, care ne foloseam de meşteşugurile magiei, ne-am consacrat acum lui Dumnezeu 

cel bun şi nenăscut: Noi, care iubeam mai mult decât orice veniturile de pe urma banilor şi a  

moşiilor, acum şi cele ce le avem le aducem laolaltă ăi împărtăşim din ele pe tot cel ce are  
36 Ibidem, p. 30.
37 Ibidem, pp. 30-31.
38 Ibidem, p. 29.
39 Ibidem, p. 29.
40 Ibidem, p. 29.
41 Ibidem, p. 31.
42 Ibidem, p. 31.
43 Ibidem, pp. 31-32.
44 Ibidem, p. 32.
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nevoie. Noi care ne uram şi ne ucideam unii pe alţii şi care, în ceea ce priveşte pe cei de alt  

neam, din cauza obiceiurilor, nu înjghebam nici măcar cămine comune, acum, după arătarea  

în lume a lui Hristos, ducem acelaşi fel de viaţă, ne rugă, pentru vrăjmaşi”…45

În privinţa plăţii taxelor şi impozitelor, creştinii caută pretutindeni şi înaintea celorlalţi 

să se achite de îndatoririle sociale, după cuvântul Mântuitorului.46

O altă acuză combătută este credinţa în Învierea Domnului, pe care Sfântul, ca şi pe 

celelalte  o  combate  cu  argumente  solide.  În  dorinţa  de  a  susţine  naşterea  şi  Învierea 

Domnului,  e  face o comparaţie  cu mitologia  profană,  denotând,  ca  şi  până acum,  bogate 

cunoştinţe în acest domeniu şi arătând că aceleaşi lucruri le susţin şi eleni şi, deci, creştini se 

fac  vinovaţi  doar  de  necinstirea  zeilor  lor  şi  de  refuzul  de  a  aduce  libaţiuni,  cununi  şi 

jertfe.47Tot o similitudine regăsită este şi numele căpeteniei demonilor, care se numeşte şarpe 

şi satan, atât la creştini, cât şi în alte religii.48

Misterul în care este învăluit cultul creştin constituie şi el un motiv de suspiciune, căci, 

,,şi cele săvârşite şi cinstite în chip public de către voi, ne acuzaţi pe noi că le-am săvârşit, cu 

luminile stinse şi cufundaţi în întuneric. Dar aceste acuzaţii, în măsura în care noi suntem 

nevinovaţi a săvârşi asemenea lucruri, nu ne aduc nici o pagubă, ci dimpotrivă, ele păgubesc 

pe cei care le săvârşesc şi care aduc mărturii mincinoase împotriva noastră”,49 zice Sfântul. 

Căsătoria, respectiv divorţul sunt făcute şi ele în scopul procreeri, respectiv, cea din 

urmă a ascezei, creştinii respingând cu desăvârşire practicile desfrânate.50

Urmează o prezentare a promisiunii mesianice în cadrul Vechiului Testament şi apoi o 

scurtă prezentare cu scop apologetic a vieţii şi învăţăturii creştine.

Apologia se încheie cu o scrisoare a lui Antoninus către populaţia din Asia,51 şi cu una 

a lui Marc Aurelius către Senat,52ambele favorabile creştinilor, care însă, după cum precizează 

autorul studiului introductiv, nu fac parte din apologie şi, deci, nu ne vom ocupa şi de analiza 

lor.53

45Ibidem, p. 34. 
46Ibidem, p. 37. 
47 Ibidem, pp. 38-41.
48 Ibidem, p.43.
49 Ibidem, p.43.
50 Ibidem, p.44.
51 Ibidem, pp.72-73.
52 Ibidem, pp.73- 74.
53 Pr. prof. Teodor Bodogae, op. cit., p. 12.
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3.2. Apologia a II-a

Cea de-a doua apologie prezintă încă din debut un caz care cu siguranţă nu era unul 

unicat în acele vremuri:  o femeie s-a încreştinat şi n-a mai vrut să ia parte l-a desfrâurile 

soţului său, ajungând în cele din urmă să se despartă de acesta. El, nevoind a se despărţi de ea, 

i-a  adus  învinuirea  că  este  creştină  şi  a  mijlocit  ca  dascălul  ei  întru  ale  creştinismului, 

Ptolemeu să fie închis şi supus chinurilor pentru vina de a fi creştin. Ulterior, un alt creştin pe 

nume Lucius, care a încercat să-l apere pe acesta a avut aceeaşi soartă şi apoi şi un al treilea.54

Sfântul  îşi  mărturiseşte  apoi  suspiciunea  că va fi  şi  el  prins  şi  chinuit  din  aceeaşi 

pricină, de vreunul din cei pe care i-a numit sau cel puţin de Crescens, pe care-l consideră 

duşman al său şi un pseudo-filosof, întrucât, după cum însuşi spune: ,,nu este vrednic să se 

numească filosof un bărbat care mărturiseşte în mod public despre noi cele ce nu ştie, anume 

că creştinii ar fi nişte atei şi nişte impii, făcând aceasta spre mulţumirea şi plăcerea multora  

dintre  cei  înşelaţi  cu privire  la  noi”.55 Un astfel  de om este  ,,mult  mai  primejdios  decât  

ignoranţii, care de  multe ori se feresc să vorbească şi să depună mărturie mincinoasă cu  

privire la lucrurile despre care nu ştiu nimic”.56

 El  prezintă  apoi  disputa  avută  cu  Crescens  și  demască  ignoranța  lui,  care  ,,nu 

cunoaște nimic din cele ale noastre”.57

De asememenea, mătrurisește adimrația pe care o avea pentru creștini încă de când era 

adeptul școlii lui Platon căci, încă din acea vreme a înțeles că era cu neputință ca ei să trăiască 

în răutate și în pofta plăcerilor, datorită disprețului lor pentru cele materiale și a credinței în 

viața viitoare. Din păcate, tocmai pentru viața virtuoasă, ei au fost condamnați, imputându-li-

se lucruri neadevărate, precum celebrarea lui Kronos prin crime, faptul că ei s-ar ,,adăpa cu 

sânge”,58 că se dedau la crime împotriva naturii și adultere.59 Toate acestea sunt combătute cu 

54 Sfântul  Iustin  Martirul  și  Filososoful,  Apologia  a  doua,  traducere  pr.  prof.  Olimp  N.  Căciulă,  în  vol. 
„Apologeți de limba greacă”, col. „PSB”, vol.2, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 1980, pp. 77-79.
55 Ibidem, p. 79.
56 Ibidem, p. 79.
57 Ibidem, p. 80.
58 Ibidem, p. 86.
59 Ibidem, p. 86.
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argumente solide de către el, arătându că, paradoxal, ,,zeii, care fac lucrurile de care creștinii  

sunt acuyați și care caută imitatori printre oameni sunt aprobați”.60

Apologia se încheie cu un îndemn cât se poate de creştin la imparţialitate:

,,Fie ca voi, aşa cum se cade pietăţii şi filosofiei voastre, să judecaţi cu dreptate, în 

propriul vostru interes!”61

Observăm că toate acuzaţiile care sunt aduse creştinilor, de ateism, de practici ilicite, 

de  nerespectare  a  ordinii  sociale,  de  practicarea  cultului  lui  Kronos,  a  antropofagismului, 

adulterelor şi crimelor sunt false şi neîntemeiate şi pot fi rezumate la o singură vină: „Vina” 

de a fi creştini.

60 Ibidem, p. 87.
61 Ibidem, p. 88.
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4. Tertulian şi argumentele sale în apărarea 
creştinilor

În  contextul  persecuţiilor  din  anii  150-160,  se  naşte  cel  numit  de  unii  teologi 

,,personalitatea  cea  mai  proeminentă  după  epoca  apostolică,  Quintus  Septimius  Florens  

Tertullianus”. 62 Viaţa sa, plină de o credinţă ardentă, împinsă însă uneori până la rigorism, l-a 

împins de-a lungul timpului şi la unele greşeli precum montanismul.

 Asupra detaliilor biografice nu vom insista însă, datorită dorinţei de a fi brevilocvenţi, 

astfel  că în lucrarea de faţă ne vom ocupa cu acuzaţiile  care se aduc creştinismului  şi de 

răspunsurile  apologetice  pe care  acesta  le  dă în  lucrarea  sa  Apologeticum,  care alături  de 

Prescriptia, ,,au forţat Biserica să ierte greşeala lui Tretulian -montanismul- şi să-l menţină  

între fii ei iubiţi”.63  

 În  debutul  lucrării,  autorul  își  exprimă  dezacordul  cu  faptul  că  autoritățile  îi 

condamnă pe creștini fără să-i judece, și că îi urăsc fără a avea un motiv bine întemeiat.64 În 

privința acuzei că creștinii ar fi niște criminali,  spre deosebire de alți oameni, lor nu li se 

permite să se apere, fiind prigoniți pe nedrept, fără posibilitatea de a se justifica.65 Din partea 

acuzatorilor, ,,se  așteaptă  numai  ceea  ce  e  necesar  pentru  a  alimenta  ura  publică:  

mărturisirea numelui, nu examinarea crimei”,66 în timp ce, atunci când este vorba de orice alt 

învinuit, remarcă cu tristeţe Tertulian,  ,,nu vă grăbiţi67 a da hotărârea până nu cercetaţi cu  

deamănuntul natura faptului, antecedentele, locul, modul, timpul, martorii complicii”.68

62Prof. Nicolae Chiţescu, Tertulian, viaţa şi opera, în vol. „Apologeţi de limbă latină”, în col. „Părinţi şi Scriitori 
Bisericeşti (PSB)” , vol. 3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1981, p. 23.
63 Idem,  Introducere,  (în continuare voi cita doar Prof. Nicolae Chiţescu,  Introducere,), în vol. „Apologeţi de 
limbă latină”, în col. „PSB” , vol. 3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1981, p. 35.
64 Tertulian, Apologeticum, în vol. „Apologeţi de limbă latină”, în col. „PSB” , vol. 3, Editura Institutului Biblic 
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981,pp. 38-40.
65 Ibidem, p. 40.
66 Ibidem, p. 40.
67 Se adresează autorităţilor. (.n.n.)
68 Ibidem, p. 40.

15



Acuzaţiile sunt cu siguranţă ireale, exagerate, probabil din ura acuzatorilor şi, 

cu siguranţă, imposibil de dovedit. A acuza pe creştini de canibalism şi alte fapte orgiastice 

este o greşeală. Autorul cere acuzatorilor să dovedească ,,din câţi copii s-a înfruptat fiecare  

(creştin, n.n), câte incesturi a săvârşit noaptea, ce bucătari, ce câini au fost de faţă”.69 El 

observă apoi ciudăţenia scrisorii lui Traian, care cere ca creştinii să nu fie urmăriţi, dar dacă 

sunt denunţaţi, trebuie pedepsiţi şi se pronunţă împotriva ambiguităţii şi a injusteţii ei. 70

 Simpla apartenenţă  a unui om la comunitatea creştină aruncă asupra lui  o lumină 

proastă, umbrind toate virtuţile lor: ,,Bun bărbat este Gaius Seius, păcat însă că este creştin.  

La fel spune altul: „Mă mir că Lucius Titus, un bărbat înţelept, s-a făcut deodată creştin.”71 

Ori, virtuţile lor se datorează în parte chiar faptului că sunt creştini şi deci este o greşeală să 

fie apreciat acest nume ca un stigmat şi nu ca o platoşă a bunătăţii şi virtuţii.72 

În  ceea  ce-i  priveşte  pe  alţii,  care  mai  înainte  duseseră  o  viaţă  păcătoasă  şi  după 

convertire s-au schimbat radical, acestor li se reproşează îndreptarea lor: ,,Ce femeie de viaţă 

era, ce petrecăreaţă, ce tânăr, amabil şi galant, şi iată că s-au făcut creştini”.73

Numelui de creștin i se reproșează faptul că amintește de întemeietorul său, ori acest 

lucru, după cum arată apologetul  nu este nici  pe departe unul rău  și  nemaiîntâlnit  căci  și 

școlile filosofice își iau numele după întemeietorul lor.74

Principiul după care sunt priviţi şi judecaţi creştinii este:  ,,Nu este permis ca voi să 

existaţi”,75 premisă  ce  nu  este  însă  justificată  în  nici  un  fel,  ea  bazându-se  doar  pe  ura 

persecutorilor. Ulterior, apologetul revine la acuzația prezentată mai sus, ce a de crimă, adusă 

creștinilor:

,,Ne socotiți pe noi cei mai criminali, acuzându-ne că ne omorâm copiii, că facem 

ospețe după care ne dedăm la ticăloșii, organizate, ziceți voi, cu ajutorul câinilor, care, ca 

niște proxeneți ai localurilor de noapte, sunt dresaț să stingă luminile pentru a întinde astfel  

o perdea discretă peste astfel de plăceri nelegiuite. Astfel de acuzații ne aduceți de multă 

vreme și totuși n-aveți nici o grijă să dovediți faptele de care suntem învinuiți. De aceea, sau 

dovediți-ne, dacă le credeți, sau încetați a mai crede în existența lor, dacă n-ați descoperit  

nimic”.76

69 Ibidem, p. 40.
70 Ibidem, pp. 40-41.
71 Ibidem, p. 43.
72 Ibidem, p. 43.
73 Ibidem, p. 43.
74 Ibidem, p. 43.
75 Ibidem, p. 44.
76 Ibidem, p. 48.
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Între ispitele cu care sunt testați creștinii se numără  și  cârnații umpluți cu sânge,77 

care  arată  cruzimea  și  lipsa  de  scrupule  și  a  anchetatorilor.  Acuzațiilor  de  desfrânare, 

Tertulian  le opune căsătoria  și  celibatul,  des întâlnite  în  rândul lor,  care-i  feresc de acest 

păcat,78 iar  în  privința  crimelor  publice,  respectiv  neparticiparea  la  cultul  zeilor  și  al 

împăratului,  despre  care  părintele  Chițesccu  spune că  era  percepută  ca  un  sacrilegiu,79 el 

spune că creștinii au încetat să se mai închine acestora (celor dintâi, n.n.), de când au aflat că 

nu există, 80 argumentând foarte frumos afirmația sa. În privința celei de-a doua categorii, 

,,crima împotriva Împăratului” 81, vom reveni mai târziu, din dorința de a respecta ordinea 

firească a lucrării.

O altă acuzație este  ,,venerarea unui cap de măgar”,  ea aparținându-i, se pare, lui 

Cornelius Tacitus.82 Ulterior, pornind probabil de la spusele acestuia, un gladiator a expus o 

pictură cu inscripția: ,,Dumnezeul creștinilor- neam de asin”, unde El este ,,înfățiat cu urechi  

de asin, la unul din picioare cu copită, în mână ținând o carte și îmbrăcat cu o togă”. În ce 

privește raportarea creștinilor la aceasta:

 ,,Noi creștinii am râs  și de nume  și de înfățășare. Dar ei trebuiau ca pe dată să se  

plece  înaintea  acestei  divinități  monstruoas,  ca  unii  care  au  primit  drept  zei  și  pe  cei  

împerecheați cu cap de câine și de leu, și pe cei cu coarne de capră și berbec, și pe cei ce sunt  

țapi de la șale în sus, și pe ci ce sunt șerpi de la picioare și pe cei cu aripi la tălpi și umeri”.83

Urmează  apoi  o  prezentare  apologetică  a  crezurilor  creștine  și  a  raporturilor 

creștinismului cu iudaismul, fiind arătate, între altele, vechimea cărților sfinte și faptul că ele 

conțin adevărul.84Este confirmată apoi existența demonilor, identificații de apologet cu zeii și 

este definit  statutul lor în creștinism,85 după care este combătută existența zeilor.86  Acuza 

nerecunoașterii  divinității  împăratului este  și  ea combătută  și,  deși  acestuia creștinii  nu îi 

aduc cinste ca unui zeu, totuși ei i se supun, îl recunosc drept stăpân și ales al lui Dumnezeu.87 

Acuzației că creștinii nu ar fi folositori societății îi sunt aduse contraargumente puternice, ei 

77 Ibidem, p. 53.
78 Ibidem, p. 54.
79 Prof. Nicolae Chiţescu, Introducere, p. 33.
80 Tertulian, op. cit., p. 54.
81 Prof. Nicolae Chiţescu, Introducere, p. 34.
82Tertulian, op. cit., p. 62.
83 Ibidem, pp. 63-64.
84 Ibidem, pp. 64-73.
85 Ibidem, pp. 73- 77.
86 Ibidem, pp. 77-82.
87 Ibidem, pp. 87- 90.
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fiind  folositori  acesteia,  aș îndrăzni  să  zic  chiar  indispensabili,  din  punct  de  vedere 

economic.88

Întreaga  lucrare,  pe  lângă  caracterul  ei  apologetic,  are  și  o  tentă  ofensivă,  autorul 

încercând și chiar încununându-se cu reușită să demonstreze păgânilor că de fapt ei sunt cei 

vinovați, și acest lucru din cauza persecutării pe nedrept a creștinilor.

5. Erezia şi ereticii în viziunea lui Tertulian

La  loc  de  cinste  între  lucrările  celebrului  și  controversatului  scriitor  biserciesc  al 

secolelor II-III se numără și cea pe care am enunțat-o în titlul acestei cercetări, numită, ,,De 

praescriptione  haereticorum”. Ea,  după  cum  am  arătat  și  în  studiul  referitor 

la ,,Apologeticum”,   împreună cu aceasta,  ,,a forţat Biserica să ierte greşeala lui Tretulian 

-montanismul- şi să-l menţină între fii ei iubiţi”.89

Lucrarea  este  prima  dintre  cele  ,,opt  tratate  de  controversă”, cum  le  numeşte 

profesorul Chiţescu,90 în care ,,el a continuat opera de stabilire a temeiurilor învăţăturii celei  

adevărate a celorlalţi polemişti şi controversişti din vremea sa sau de  mai înainte, în special  

a Sfântului Irineu, aplicându-le şi lovind cu ele în special în cei mai puternici ereziarhi ai  

vremii”.91 În privinţa valorii acestei lucrări, specialiştii sunt de părere că este cel puţin la fel 

de valoros precum Apologeticul, dacă nu chiar mai presus decât acela.92

Încă din debutul lucrării, autorul vorbeşte despre înmulţirea ereziilor, care sunt însă 

,,în cinste numai la cei cu credinţă slabă”.93

Primii eretici identificaţi şi înfieraţi de autor sunt Valentin şi Marcion, care, precum de 

altfel toţi ereticii îşi sprijină afirmaţiile pe filosofie:

88 Ibidem,  p. 97.
89Prof. Nicolae Chiţescu, Introducere, în vol. „Apologeţi de limbă latină”, în col. ,,Părinți și Scriitori Bisericești 
(PSB)” , vol. 3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1981,  p. 35.
90 Idem,  Tertulian - Despre prescripţia contra ereticilor- Introducere,  în vol. „Apologeţi de limbă latină”, în 
col. ,,Părinți și Scriitori Bisericești (PSB)” , vol. 3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1981, p. 
427.
91 Ibidem, p. 427.
92 Ibidem, p. 427.
93 Tertulian, Despre precscipţia contra ereticilor (De praescriptione haereticorum), trad. prof. Nicolae Chiţescu, 
Eliodor Constantinescu,  Paul Papadopol şi prof. David Popescu, în vol. „Apologeţi de limbă latină”, în col. 
„Părinți și Scriitori Bisericești (PSB)” , vol. 3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1981, p. 139.
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 ,,În sfârşit, ereziile înseşi sunt sprijinite pe filozofie. De acolo vin eonii şi nu mai ştiu  

mai care forme infinite, ori trinitatea omului la Valentin, un discipol al lui Platon, de acolo şi  

Dumnezeul lui Marcion, mai bun fiindcă este liniştit”. 94

Mai apoi, sunt vehiculate şi nume ale altor eretici celebrii, precum Apelles, Hebion şi 

Simion, fără a fi însă prezentate concret ereziile lor,95 şi se realizează o prezentare generală a 

ereticilor, şi a ereziilor, care:

…,, n-admit unele cărţi ale Scripturii, iar pe care le admit nu le acceptă integral, ci  

cu adaosuri şi cu tăieturi, schimbându-le pentru a le acomoda cu învăţătura lor. Şi dacă pe 

unele le primesc în întregime, le falsifică prin felurite interpretări”. 96

               În ceea ce privește eventualele confruntări cu ereticii, apologetul îi sfătuiește pe 

creștini  să le refuze,  căci   ei  nu trebuie să se angajeze în niște dispute pe un teren unde 

,,victoria este nulă sau nesigură”.97 

                 Transpunându-se în pielea ereticilor,  Tertulian rostește niște fraze a căror 

frumusețe rezidă atât din ironia lor, cât și din adevărul pe care, printr-o analogie negativă, îl 

dă la iveală:

,,Adevărul a așteptat pe un Marcion și pe un Valentin ca să fie descătușat! Până la ei  

se  propovăduia o evanghelie înșelătoare,  amăgitoare era  și  credința,  greșite  atâtea mii  de 

botezuri, amăgitoare atâtea lucruri ale credinței, înșelătoare împlinirea atâtor virtuți și a unui  

har așa de mare, greșite slujirea preoțească  și atâtea alte serviri; greșite, în sfârșit au fost  

încununările atâtor mucenici!... S-a scris de către Biserica păstrătoare a acestei învățături (a  

celei drepte, n.n. ), ba mai bine zis însăși această învățătură scrie către Biserica Sa: „Chiar un 

înger din cer dacă ar vesti  altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, blestemat să  

fie”.98

Mai  sus-pomenitul  Apelles,  care  a  fost  ucenic  al  lui  Marcion,  în  urma  căderii  în 

păcatul desfrânării, a părăsit înfrânarea marcionită și s-a retras în Alexandria.99 Aici însă nu s-

a întors la adevărata credință, ci s-a lipit de o femeie pe nume Filumene, care a devenit o mare 

desfrânată și sub influența ei a scris ,,descoperirile pe care le învățase de la ea”.100 

Referindu-se  la  perioada  apostolică,  Tertulian  pomeneşte  şi  de  Simon  Magul, 

întemeietorul unei erezii ce va tulbura această perioadă: ,,învăţătura magică a lui Sion, care  

slujea îngerilor, s-a socotit ea singură printre idolatrii şi s-a osândit,  odată cu Simon, de  

94 Ibidem, p.  143.
95 Ibidem,  p. 146.
96 Ibidem, p. 150.
97 Ibidem, p. 151.
98 Ibidem, p. 159.
99 Ibidem, p. 160.
100 Ibidem, p. 160.
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către apostolul Petru”,101dar şi de Hebion, referindu-se la el în comparaţie cu Marcion, căci, 

dacă Marcion şi-a însuşit prima erezie (nu recunoștea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu), 

Hebion  şi-a  însuşit-o  pe  a  doua.102 De  asemenea,  el  pomenește  și  de  alte  două  erezii:  a 

nicolaiților  și a caniților, cele patru fiind, după părerea lui, ereziile care au existat încă din 

timpul Apostolilor.103 

Demascarea și combaterea ereziilor ne pune în față, în mod apodictic și pe făuritorul 

lor,  nimeni  altul  decât  diavolul,  care  ,,răstălmăcește  adevărul  și  imită  lucrările  tainelor  

dumnezeiești în mistere diavolești”.104 

În cadrul  ereziilor,  demnă de remarcat  este  și  prezența femeilor,  care  ,,cutează să 

învețe pe alții, să discute, să facă exorcisme, să făgăduiască vindecarea, poate chiar să  și  

boteze!” 105 În privința ierarhizării în cadrul grupărilor eretice, el spune:

,,Ordinea lor este ierarhică este făcută la întâmplare, fără a i se da vreo însemnătate,  

nestatornică;  ei  rânduiesc  mai  mari  când  pe  niște  neofiți,  când  pe  cei  legați  de  lumea 

aceasta, când pe cei  ce s-au lepădat de credința noastră, pentru ca să-i lege de ei prin slavă.  

Nicăieri nu se  înaintează mai cu ușurință decât în tabăra acestor răsculați,  unde numai  

faptul că te aflii acolo însemnează un câștig”.106

În  concluzie,  nu  putem să  nu  remarcăm  multitudinea  de  eretici  și  erezii  care  au 

tulburat  Biserica  încă  dintru  începutul  ei  și  până  astăzi,  o  parte  gnostici,  alții  având alte 

învățături de căpetenie. Cu toții au flasificat însă scripturile, fie prin folosirea lor fragmentară 

și doar pentru a-și justifica anumite învățături eretice, fie prin interpretarea lor greșită. Din 

acest motiv, Tertulian le contestă dreptul de a folosi scrierile creștine.107 Ironia cu care își 

aborbează  interlocutorii  are  cu  siguranță  rolul  de  a-i  dezarma.  Argumentele  sale  sunt 

întotdeauna bine fundamentate scripturistic, ceea ce le conferă o putere mare asupra ereticilor 

și le face să-și atingă țelul.

În  fața  acestei  personalități  complexe,  uimitoare  prin  rigorismul  ei  și  probabil 

neînțeleasă tocmai din această cauză, care face dovada unei credințe ardente  și  a unui zel 

întrecut la acea vreme probabil doar de răsăriteanul Origen, de unde i se va trage probabil și 

porecla de ,,Orgien al Apusului”, cu siguranță că ereticii au fost dezarmați. Ei vor fi rămași 

101 Ibidem, p. 163.
102 Ibidem, p. 163.
103Ibidem, p. 163. 
104 Ibidem, p. 167.
105Ibidem, p. 169. 
106 Ibidem, p. 169.
107 Ibidem, p. 165.
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surprinși de erudiția sa, de limbajul său debordant, de ironia sa  și probabil  și de fervoarea 

credinței sale, la fel cum astăzi orice cititor rămâne astfel citind opera sa.

Dacă ar fi să privim comparativ lucrarea celui ce se numește pe sine Filosof, adică a 

Sfântului Iustin,  vom observa diferența de abordare a celor doi. Astfel,  dacă cel  dintâi  se 

hrănește cu prisosință din scrierile filosofilor, pe care nu ezită să le folosească în lucrările 

sale, cel din urmă se dovedește, după cum am arătat mai sus, total împotriva acestora. De 

altfel, controversa în jurul acceptării sau neacceptării filosofiei păgâne în creștinism va marca 

mai  multe  veacuri  ale  creștinismului,  fiind  întâlnită  chiar  și  în  secolul  patru,  unde,  spre 

exemplu, chiar și în familia Sfântului Vasile cel Mare existau păreri contradictorii privitoare 

la  acest  subiect,  ajungându-se  în  cele  din  urmă  ca  creștinii  să  respingă  doar  ,,filosofia  

deșartă” și să ia ceea ce era bun din ea.108

108 Nicolae  Corneanu,  Patristica  mirabilia,  pagini  din  literatura  primelor  veacuri  creștine,  Ediția  aII-a,  în 
colecția „Pluram M”, vol. 59, Editura Polirom, Iași, 2001, p. 31.
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6. Ereziile care au supravieţuit până în secolul III

Astăzi, în contextul unei lumi asaltate de o multitudine de idei care se auto-intitulează 

creștine și care sunt mai mult sau mai puțin departe de adevărul pretextat, a devenit impetuos 

necesară cunoașterea ereziilor care au tulburat Biserica încă de la începutul ei, pentru că multe 

dintre  sectele  de  acum preiau  idei  din  cadrul  doctrinelor  lor,  iar  metodele  de  combatere 

folosite de către Sfinții Părinți se dovedesc foarte utile și în vremurile noastre. 

În  capitolul  anterior,  am prezentat  o  parte  dintre  ele,  așa  cum erau  ele  văzute  de 

Tertulian, însă, întrucât opera sa vizează doar analiza celor contemporane lui, este necesară o 

prezentare mai amplă, în care să se arate care erau cele mai importante erezii care au suferit 

până în secolul al III-lea și unele, chiar până la Edictul lui Constantin cel Mare din 312 sau și 

după aceea.

Înainte de a vorbi însă despre erezii, este necesar să definim acest termen, pentru a fixa 

cu claritate obiectul strudiului de față. Acesta îl găsim cel mai bine definit, după cum spune 

părintele Pompiliu Nacu,109 de către Sfântul Apostol Pavel: 

,,Iar  de  întrebările  nebuneşti  şi  de  înşirări  de  neamuri  şi  de  certuri  şi  de  

sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia  

şi a doua mustrare, depărtează-te, Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat,  

fiind singur de sine osândit”.(Tit 3, 9-11), aceste versete constituind dovada existenței lor 

încă din vremurile de început ale Bisericii.

 În acest sens, mai-sus citatul părinte spune:

109 Pr. dr. Pompiliu Nacu,  Ereziile primelor opt veacuri creștine  și dăinuirea lor la începutul mileniului trei,  
Editura Partener, Galați, 2010, p. 72.
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 ,,ereziile din perioada creștină a primelor secole au fost inevitabile, pentru  

că învățătura monotelistă a Mântuitorului, izvorâtă din dumnezeirea Sa, contrasta cu 

politeismul, dualismul și panteismul lumii păgâne”.110

 Altfel spus, ,,creștinismul începea prin a fi el însuși o erezie”.111

Pericolul acestor denaturări  voite ale adevărurilor  dumnezeiești,  a acestor erori  sau 

secte,112 era și este și astăzi unul destul de mare, căci: ,,erezia este umbra adevărului și se ține 

după el continuu ca o parodie, ca o imitație nereușită, ca o caricatură”.113 Acest pericol este 

constituie o amenințare și astăzi, deși ,,vremurile s-au schimbat, iar vechile erezii dinaintea  

și din vremea sinoadelor ecumenice au dispărut”,114 căci ,,noi semniţe eretice încolţesc în 

vremurile de astăzi, în care se regăsesc reminiscenţe ale ereziilor antice sau medievale”.115 

Identificarea celor dintâi şi a felului  sub care s-au transmis,  respectiv au supravieţuit până 

astăzi, constituie obiectul acestei cercetări.

Dacă ar fi să avem în vedere o ordine cronologică a apariţiei şi manifestării ereziilor, 

cu  siguranţă  nu  am  putea  omite  faptul  că  ,,ereziologii  văd  în  gnoză  începutul  ereziilor  

creştine,  prezentându-ne  pe  Simon  Magul  ca  fiind  părintele  tuturor  ereticilor”.116 Acest 

curent, care  ,,contrafăcea şi înlătura creştinismul”,117  şi căruia el i-a opus  ,,bunul simţ al  

tradiţiei sale apostolice”,118 este definit de către istoricul apusean Ludwig Hertling ca fiind 

,,un curent spiritual în interiorul Bisericii”,119în timp ce Teodor M. Popescu îl vede ca pe o 

forţă extrinsecă acesteia, care:

 ,,împresura creştinismul  din toate părţile şi împrumuta câteva noţiuni biblice 

pentru a le amesteca şi colora în vastul cazan al gnozei, înlăturând, una câte una,  

ideile fundamentale ale creştinismului, anulând în timp iudaismul, pentru a pune în  

locul  lor cele mai bizare şi  mai  îndrăzneţe combinaţii  pe care le-a putut  imagina  

vreodată mintea omenească”.120

110 Ibidem, p. 69.
111 Teodor M. Popescu, Privire istorică asupra schismelor, ereziilor și sectelor- cauzele sociale a apariției lor,  
în revista „Studii Teologice”, seria a II-a, anul II, nr 7-8/1950, p. 351.
112 Pr. dr. Pompiliu Nacu, op. cit., p. 60.
113Teodor M. Popescu, op. cit., p. 348.
114 Pr. dr. Pompiliu Nacu, op. cit., p. 69.
115 Ibidem, p. 69.
116 Ibidem, p.82.
117 Teodor M. Popescu, op. cit., p. 355.
118 Ibidem, p. 356.
119 Ludwig Hertling S.J.,  Istoria Bisericii,  traducere pr. prof. dr. Emil Dumea, Editura Ars Longa, Bucureşti, 
2001, p. 20.
120 Teodor M. Popescu, op. cit., p. 355.
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 El ne pune astfel în faţă ,,un amestec de măreţie şi lipsă a ei, de căutare agonică şi  

ofertă de răspunsuri naive, de concepţii  filosofico-istorice înalt  şi superstiţie sau credinţă  

laică”.121

Punctele  centrale  ale  doctrinei  acestei  erezii  sunt:  dualismul,  dochetismul  şi 

panteismul, 122 ea având, după cum am arătat mai sus, un caracter sincretist123și fiind greu de 

definit, din multpile motive, după cum ne arată părintele Pompiliu Nacu: 

 ,,pentru că este vorba de  numeroase componente religioase  și un număr 

considerabil  de  idei  doctrinare,  de  secte  sincretist-panteiste,  a  căror  doctrine  

gravitează în jurul câtorva idei centrale elaborate de gânditorii gnostici: Dumnezeul  

necunoscut,  Demiurgul,  Mitul  Mamei,  Sofia,  falsificarea  Sfintelor  Taine,  

Metempsihoza, dualismul, panteismul, cunoașterea intuitivă a misterelor universului,  

divinizarea  omului,  nihilismul,  autocunoașterea,  eliberarea  prin  cunoaștere  și  

altele”.124

 Ei introduceau în cadrul sectei o stratificare pe categorii: Spiritualii sau pnevmaticii, 

considerați  ca  fiind  superiori  celorlalți,  psihicii,  inferiori  celor  dintâi,  între  care  gnosticii 

socoteau și pe creștini și ilicii sau somaticii, treapta inferioară.125

 Primele erezii creștine, sunt, în viziunea ereziologilor, cele iudaizante,  ,,numite așa 

întrucât  au  încercat  să  iudaizeze  creștinismul  prin  observarea  exclusivă  a  Vechiului  

Testament și a Legii mozaice”.126 Între aceștia s-au remarcat: nazareii, ebioniții, nicolaiții  și 

elchesaiții.

Nazareii erau  considerați  iudaizanți  moderați,  ei  respectau  legea  mozaică,  dar  nu 

țineau să fie impusă creștinilor veniți dintre neamurile păgâne, respectau canonul creștin, dar 

aveau și o carte apocrifă intitulată ,,Evanghelia după Evrei”,127în timp ce ebioniții reprezentau 

extrema opusă, ei respectând reguli religioase  și ceremoniale stricte.128 ,,Nicolaiții din Efes  

sunt amintiți de Sfântul Apostol Ioan în Apocalipsă cap. 2, 6, 15”.129 Despre ei se spune că se 

acomodau cultelor idolatre și că țin de Nicolae diaconul, despre care se pomenește în Faptele  

Apostolilor. Vorbind despre ei, Eusebiu afirmă:

121Prof. dr. Stylianos Papadopulos,  Patrologie, Vol I,  traducere lector dr. Adrian Marinescu, Editura Bizantină, 
Bucureşti, 2006, p. 137.
122 Pr. dr. Pompiliu Nacu, op. cit., p. 78.
123 Vezi și Ibidem, p. 79.
124 Ibidem, p. 79.
125 Teodor M. Popescu, op. cit., p. 356.
126 Ibidem, p. 92.
127 Pr. dr. Pompiliu Nacu, op. cit., p. 93.
128 Ibidem, p. 93.
129 Ibidem, p. 94.
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 ,,Se  spune  că  Nicolae  avea  o  soție  deosebit  de  frumoasă.  După  înălțarea  la  cer  a 

Mântuitorului Apostolii l-au învinuit că suferă de gelozie, de aceea, aducându-o în mijlocul lor  

le-a îngăduit să trăiască cu ea oricare dintre ei, căci spunea că…căci fiecare face ce vrea cu  

trupul său.

Din câte  știm, însă, Nicolae n-a avut niciodată altă femeie decât pe cea cu care s-a  

căsătorit, iar dintre copiii lui, fetele au îmbătrânit fecioare, pe când fiul lui a trăit în curăție  

toată viața lui”.130

 Observăm așadar falsa atribuire căci, cu siguranță, acesta ,,nu putea să slujească la  

doi domni”.131

Elchesaiții, care, după spusele părintelui Nacu pot fi considerați ,,sincretiști gnosticii  

ce practicau circumcizia,  respectau ca zi de odihnă sabatul dar îndepărtau sacrificiile  și  

consumul de carne,  care,  din parsism au împrumuutat practicile magice  și astrologice, iar 

din păgânism au luat incantațiile magice[,132 sunt amintiți pentru prima oară de Origen, care 

crede că au apărut în Biserică la sfârșitul secolului al II-lea. Originea ereziei este legată, se 

pare de un eretic pe nume Elkesai care a trăit în timpul împăratului Traian.133

Între ereziarhii de seamă ai perioadei apostolice și a celei imediat următoare se cuvine 

să-i  menționăm pe Simon Magul,  despre care  am pomenit  mai  sus,  precum  și  pe Cerint, 

Meandru, Saturnin, Vasilide, Carpocrat și Valentin. Cel dintâi a fost contemporan cu Hristos, 

fiind numit ,,părintele sau iscoditorul tuturor ereziilor”.134 El era originar din Ghitta, un oraș 

din apropierea Samariei.  Studiile  și  le făcuse la Alexandria  și  câștigă faima de filosof în 

Palestina,  Fenicia  și  Roma,  atrăgând  mulți  adepți  prin  calitățile  sale  de  orator  și 

demonstrațiile  sale  de  magie.135 ,,Până  la  întâlnirea  cu  apostolii,  el  se  prezenta  c  fiind  

întruparea însuși a celui Preânalt adică a Dumnezeul Vechiului Testament, iar prin contactul  

cu creștinismul se credea Fiul lui Dumnezeu”.136 Îl vedem convertit de către Sfântul Apostol 

Filip  și intrând în conflict cu Sfântul Apostol Petru atunci când încearcă să cumpere harul 

Sfântului Duh cu bani (Faptele Apostolilor, 8, 18-20). Se pare că a ajuns la Roma, unde și-a 

profesat erezia sa.

130 Eusebiu de Cezareea,  Istoria Bisericească, traducere  pr.  prof.  T.  Bodogae,  în vol.  ,,Scrieri-partea întâia” 
col.  ,,Părinți  și  Scriitori  Bisericești  (PSB)”,  vol.  13,  Editura  Institutului  Biblic  și  de  Misiune  al  Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1987, p. 131.
131 Ibidem, p. 132.
132 Pr. dr. Pompiliu Nacu, op. cit., p. 97.
133 Ibidem, p. 96.
134 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze,  traducere pr. prof dr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, p. 90.
135 Pr. dr. Pompiliu Nacu, op. cit., p. 97.
136 Ibidem, pp. 97-98.

25



Cerint  s-a  născut  în  Egipt  la  sfârșitul  secolului  întâi.  Ca  și  Simon,  studiază  în 

Alexandria,  apoi  vine  în  Palestina,  unde  se  arată  opozant  al  circumciziei  și  a  practicilor 

iudaizante, fiind opozant al Sfântului Apostol Pavel137 Pe lângă celelalte învățături greșite pe 

care le practica, și de care am pomenit mai sus,  el este și unul dintre primii hiliaști.138

Meandru, discipolul lui Simon Magul, era și el un samarinean venit din Antiohia, care 

va contribui  la răspândirea  gnosticismului în Siria, care va deveni cel mai cunoscut centru al 

mișcării  gnostice.139 Urmașul  său,  Saturnin  se  ocupă  cu  organizarea  cestui  sistem,  iar 

Carpocrat, despre care Sfântul Irineu ne spune că era  atașat curentului de gândire a celor de 

mai sus,  va întemeia o școală, erezia lui dispărând însă în secolul al treilea.140

Valentin  s-a născut în Egipt pe la anul 100, a făcut studiile la Alexandria, după care a 

plecat la Roma, unde va fi hirotonit preot  și va rămâne până în vremea lui Anicet. Aici, el 

deschide o școală  biblică – alegorică ale cărei învățături nu erau în concordanță cu învățătura 

Bisericii. Ulterior este excomunicat și își face propria grupare. Moare în jurul anului 175 sau 

180.141

Un alt personaj important este Marcion, care, în 144, ,,nu a înfiinţat o simplă mişcare  

sectară,  ci  o Biserică cu o adevărată ierarhie care a dat martiri  în timpul  persecuţiilor,  

pretinzând că este reformatorul Bisericii”.142 În privinţa doctrinei sale, același Pompliu Nacu 

remarcă faptul că:

 ,,dacă gnosticii ajunseră la o învălmăşeală de idei, ce la un moment dat nu  

mai aveau legătură cu creştinismul, fiind structuraţi în tot felul de grupuri şi secte la  

care  nu  aveau  acces  decât  cei  iniţiaţi,  el  devine  un  pericol  pentru  că  aparţinea  

comunităţii  creştine  de  la  Roma  de  care  se  rupe  prin  întemeierea  unei  biserici  

marcionite”.143

 În  privinţa  ereziei  sale,  nu trebuie  omis  faptul  că  mişcarea  feministă  modernă  şi 

curentul  teologiei  protestante  liberale  care  sunt  în  favoarea  hirotonirii  femeilor  iau  ca 

argumente ale acestor mişcări practicile şi libertăţile care se ofereau femeilor în ,,Biserica” 

marcionită. În privinţa vieţii sacramentale, ei admiteau al II-lea şi chiar al III-lea Botez, şi 

săvârşeau Euharistia în mod tradiţional, însă cu apă în loc de vin. 144 

137 Ibidem, p.95.
138 Ibidem, p. 96.
139 Ibidem, p. 101.
140 Ibidem, p. 106.
141 Ibidem, p. 107.
142 Ibidem, p. 112.
143 Ibidem, p. 110.
144 Ibidem, p. 112.
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O altă erezie ce va tulbura Biserica primară este cea maniheică. Mani, fondatorul ei, se 

prezenta  pe  sine  ca  un  ultim  descoperitor  al  revelaţiei,  Mângâietorul,  pecetea  profeţilor, 

însărcinat să creeze Biserica ultimelor timpuri.145 Erezia sa ,,rămâne  o formă particulară a  

gnosticismului, ce a încercat să adune într-o formă originală sistemele eretice şi religioase  

dinaintea şi din timpul său”.146

 Au mai existat şi erezii antitrinitare: monarhinismul şi subordinaţionismul,147cel din 

urmă  apărând  ca  părere  teologică  încă  din  secolul  II,  Origen  fiind  considerat  principalul 

reprezentant al acestor tendinţe. Celelalte erezii sunt întâlnite după secolul III şi deci ies din 

sfera cercetării noastre. 

Acestea  sunt  principalele  erezii  ale  primelor  secole  creştine,  cele  iudeo-gnostice 

(nazareii,  ebioniții,  nicolaiții  și  elchesaiții),  marcionismul,  maniheismul  şi  cele  două 

antitrinitare.

145 Ibidem, p. 117.
146 Ibidem, p. 119.
147 Ibidem, pp. 174-180.
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7. Concluzii

Rezumând cele cuprinse în lucrarea de față, observăm că viața creștinilor trăitori în 

Biserica primară era una cât se poate de complexă, și acest lucru, datorită contrastului dintre 

felul în care vedeau ei lumea și a felului în care ei erau priviți de către ceilalți. 

Neînțeleși de cei din societate, sau, deși înțeleși, neacceptați, respinși pentru vina de a 

fi  diferiți,  pedepsiți,  pentru  motive  pentru  care  alții  nu  s-ar  fi  învrednicit  unui  astfel  de 

tratament, creștinii își trăiua astfel în secret și în discreție viața lor, nesupărând pe nimeni, dar 

fiind, în ciuda inofensivității lor, presecutați. 

Pe de altă parte, nici în sânul lor lucrurile nu erau întotdeauna perfecte, învățătura cea 

dreaptă fiind adesea rău înțeleasă sau răstălmăcită, ceea ce a dus la apariția multiplelor secte 

și  erezii,  care  tulburau  și  ele  creștinismul  fidel  învățăturii  evanghelice,  acuzându-l  de 

falsificare a adevărului. 

Acestea au fost așadar cele două elemente, care au tulburat viața și evoluția Bisericii 

primare, reprezentând adesea pietre de încercare în calea ei. Ea le-a depășit însă, ca și pe cele 

ce i-au urmat, și acest lucru ni-l dovedește în primul rând faptul că a supraviețuit până astăzi 

ca păstrătoare a adevăratei credințe și ca apărătoare a comorilor ei.
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