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Dan Negrescu

Dionisie Exiguul, pãrinte al erei
ºi ordonator al ierarhilor
Împãratul sub a cãrui domnie s-a nãscut Dionisie Exiguul, Leon I, el însuºi originar
din þinuturile Romaniei dunãrene1, de unde ºi-a început cariera ca tribun militar, a fost cel
dintâi suveran al Imperiului de Constantinopol care a fost consacrat pe tron de un patriarh,
în persoana lui Anatolie. Doar un an mai târziu, Leon I avea de fãcut faþã unei crize declanºate la vârful ierarhiei Bisericii odatã cu alegerea în scaunul Patriarhiei de Alexandria a
unui monofizit ºi, probând astfel cã actul consacrãrii religioase a urcãrii pe tron nu era limitat la o valoare pur simbolicã, solicitã, printr-o circularã, îndrumarea tuturor ierarhilor
creºtini din Imperiu  pentru noi fiind deosebit de relevant faptul cã el urmeazã conduita
cerutã de episcopii ºi mitropoliþii din þinuturile sale de origine2. Împãratul Leon I avea sã
treacã la cele veºnice în 474, datã la care, foarte probabil, Dionisie Exiguul îºi primea educaþia elementarã, cel mai probabil în mãnãstirile provinciei, într-o Scitie a Tomisului(Dobrogea de astãzi) ale cãrei elite militare, religoase ºi social-politice timoraserã în
câteva rânduri, în cele trei generaþii precedente, centrul imperial de la Constantinopol3.
ªcoala teologicã de la Tomis avea deja, în acea epocã, un prestigiu universal, format graþie
unor teologi precum Gherman ºi Ioan Cassian, deja menþionatul Teotim I (apãrãtorul lui
Ioan Gurã-de-Aur) sau Petru, profesorul de religie al lui Dionisie, care va deveni mai târziu, de asemenea, episcop de To-mis. Contemporan cu Dionisie Exiguul, faþã de care era mai
tânãr cu câþiva ani, poate un deceniu, Leontius Myzantinus va deveni, în chiar vremea în
care Dionisie va ajunge secretar papal la Roma, unul din lideri de frunte ai redutabilei
loji a cãlugãrilor sciþi, care se va afla în spatele revoluþiei generalului Vitalian din anii
513-5184, revoluþie pe al cãrui val va accede la putere elita grupatã în jurul ultimului mare
împãrat al Romaniei universale, Iustinian.
Din Dacia in Illiricum (Dacia Aurelianã), mai precis
Rãspund la scrisoare (cerând respectarea deciziilor sinodale de la Chalcedon ºi înlãturarea monofizitului Timotei Elur) mitropolitul Valerianus de Marcianopolis (de Moesia Inferior) ºi episcopii sãi sufragani
Teotim al II-lea de Tomis, Marcianus de Abrittus, Martialis de Appiaria, Petrus de Novae, Marcellus de Nicopolis, Monofilus de Durostorum, Dittas de Odessos.
3
În anii 368-369, aflat în regiunea dobrogeanã în contextul campaniei sale împotriva vizigoþilor,
împãratul Valens (care încercase sã impunã arianismul în Scitia Minor) este înfruntat de mitropolitul Bretanion al Tomisului ºi trebuie sã cedeze. În generaþia urmãtoare, un alt episcop al Tomisului, Teotim I, discipol al legendarului Ulfilas, realizeazã primele convertiri la creºtinism în rândul hunilor, care-ºi fãcuserã apariþia la gurile Dunãrii începând cu anul 376, -legãturile astfel create avându-ºi partea lor de contribuþie la evoluþia evenimentelor din epoca hunocraticã, epocã ce-l va aduce în prim-plan pe un alt exponent al provinciei
Scitia Minor: generalul Flavius Aetius, învingãtorul lui Attila de la Câmpiile Catalaunice, cu care, altminteri,
cooperase în numeroase situaþii (ºi familia sa avea sã procedeze la fel în timpul urmaºilor Biciului lui
Dumnezeu), pânã la asasinarea sa din dispoziþia cercurilor imperiale.
4
Fie-ne îngãduit sã semnalãm cã toate aceste evenimente ºi procese majore implicã societatea de pe
ambele maluri ale Dunãrii (spre exemplu, armata generalului Vitalian cuprinde, potrivit cronicarului Malalas,
alãturi de provinciali sciþi, ºi contingente însemnate ale din teritoriile controlate de goþi ºi huni), fapt care
ne îndeamnã sã reevaluãm imaginea Dacia amissa/Dacia abandonatã, încã dominantã în istoriografia noastrã.
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Dionisie Exiguul este  poate inevitabil, poate ºi datoritã unor opþiuni personale 
tributar acestor determinaþii, care fac din cea mai micã provincie a imperiului (aflatã, sã
nu uitãm, la cea mai apropiatã frontierã de capitala lui Constantin) o piesã de prim rang
a politicii globale. Inves-tigaþii mai atente indicã însã faptul cã acest strãlucit cãrturar
strãromân nu este doar o rotiþã în angrenajul istoriei, ci un participant activ, a cãrui implicare în desfãºurarea evenimentelor abia începe sã se limpezeascã. Context în care vã propunem spre atenþie unul din textele esenþiale ale doctrinei socio-organizaþionale pe care,
de pe poziþia de secretar papal ºi profesor de dialecticã la Academia din Vivarium, Dionisie
Exiguul a promovat-o înãuntrul sacerdoþiului creºtin: Regulae ecclesiasticae sanctorum
pontificum5.
Scopul excursului secvent nu este acela de a relua
un adevãr recunoscut ºi devenit aproape cliºeu, dacã nar fi esenþial, anume acela cã Dionisie Exiguul este tatãl
erei creºtine6. Finalitatea este aceea de a vedea prin
chiar texte cum un traducãtor se impune ca o autoritate,
iar acest lucru îl vom argumenta cu cele traduse de Dionisie din greacã referitor la canoanele ecleziastice. Fãrã a
încerca nicidecum o sugestie polemicã, trebuie sã subliniem cã, deºi în mare, greceºti la origine, canoanele amintite s-au impus în lumea occidentalã ºi nu numai ca fiind
dionisiene, într-atât era de mare încrederea în cunoaºterea
latinei (dar ºi a limbii greceºti) de cãtre Dionisie Exiguul.
De fapt, în mãrturiile admirative referitoare la Dionisie, revin aproape mereu aceleaºi sublinieri, dupã cum vom vedea
în cele traduse mai jos, anume cunoaºterea limbilor latinã
ºi greacã, calculul Pascal ºi, nu o datã, originea sciticã a
cãrturarului. Într-un preambul adresat cititorului, se spune
cã Cu adevãrat, acesta este Dionisie Exiguul, cel care,
lãsând la o parte profana enumerarea a anilor prin olimpiade, sau consuli, sau perioade de 15 ani, cel dintâi a început
sã noteze timpurile de la întruparea lui Christos ºi a definit ciclul pascal de 95 de ani, sub consulatul,
nu al lui Fl. Mavortius, ci al lui Fl. Philoxenus ºi Anicius Probus cel tânãr în a treia perioadã de 15 ani,
adicã anul 525 al lui Christos, dupã cum mãrturiseºte Dionisie însuºi în întâia epistolã pascalã cãtre
episcopul Petronius7. Pentru a fi ºi mai convingãtor, editorul, profitând ºi de faptul cã are cu ce,
prefaþeazã textul Canoanelor cu câteva referinþe pe care considerãm oportun sã le redãm mai jos, în
traducere desigur, formându-ne astfel o imagine complexã despre cãrturarul scit prin origine, roman
prin adopþie, ca sã-l parafrazãm pe unul dintre admiratori.
Cassiodor8 îi dedicã un spaþiu apreciabil lui Dionisie Exiguul în Despre învãþãtura scrierilor
divine. Iatã memorabilele rânduri: Chiar ºi azi Biserica ortodoxã9 naºte bãrbaþi iluºtri, strãlucitori în
strãfulgerarea podoabei principiilor dovedite. Cãci, chiar în vremurile noastre a trãit ºi cãlugãrul Dionisie,
de neam scit, dar cu totul roman prin obiceiuri ºi întru totul învãþat în ambele limbi; a dat fãptuirilor sale
întreaga moderaþie pe care o aflase citind în cãrþile Domnului. Scripturile divine le-a comentat ºi le-a
înþeles cu o atât de mare dorinþã de cunoaºtere, încât despre orice fragment ar fi fost întrebat, ar fi avut
pregãtit rãspunsul, cunoscãtor ºi fãrã vreo amânare. Cãci era în el, alãturi de o mare înþelepciune, ºi
nefãþãrnicie, alãturi de învãþãturã ºi modestie, alãturi de bogãþia vorbirii, ºi mãsurã; încât nu se punea
mai presus de nimeni, nici de cei mai umili servitori dar era plin de o demnitate fãrã echivoc în convorbirile
Preambul la programul de studii CSDR Lucus Coordonate strãromâne
Vezi Coman 1956, Vornicescu 1984, Negrescu 2012
7
Migne LXVII, col. 137
8
Senatorul Aurelius Cassiodorus, devenit mai apoi abate al mãnãstirii Vivarium
9
În textul latin catholica Ecclesia; pentru înþelesul special al termenului în epocã, a se vedea Negrescu 2012,
p.36, nota 12
5
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purtate cu conducãtorii. El a fost chemat de ªtefan, episcopul din Salona, pentru ca, din versiunile
greceºti sã transpunã, dupã regulile proprii, canoanele bisericeºti, astfel încât, limpede ºi priceput
fiind, le-a rânduit prin marea strãlucire a elocinþei sale pe cele ce astãzi le îmbrãþiºeazã Biserica Romanã.
Acestea se cade sã le citiþi cu strãdanie, sã nu pãrem cumva cã ignorãm cu vinovãþie rânduielile bisericeºti atât de folositoare. A tradus de asemenea din greacã în latinã multe altele ce-i pot servi folosinþei
bisericeºti10.
Beda Venerabilul, în Despre socotirea timpului, cap. 45, noteazã: Înºiruirea timpurilor este
stabilitã întâi prin trecerea primului circuit de zece ani, ceea ce socotitorii greci au cercetat în anii conducãtorului Diocleþian; dar Dionisie, demnul de cinstire abate din oraºul Roma, înzestrat cu o remarcabilã
cunoaºtere a ambelor limbi, adicã atât greacã cât ºi latinã, descriind circuitele pascale, nu a voit, dupã
cum însuºi mãrturiseºte, sã le lege de amintirea unui nelegiuit prigonitor, ci a ales mai degrabã sã lege
timpurile pornind de la Întruparea Domnului nostru Isus Christos; pentru ca începutul speranþei
noastre sã ni se vãdeascã mai cunoscut11. Acelaºi, în Cronica sau cartea Despre cele ºase vârste,
anul 4480 de la Facerea lumii: Dionisie a însemnat în scris cercurile pascale începând de la anul 532 al
dumnezeieºtii Întrupãri, care este anul 248 al lui Diocleþian, dupã consulatul lui Lampadiu ºi Oreste12.
Din lucrarea Despre scriitorii ecleziastici, a lui Ioannes Thritemius13, aflãm: Abatele roman
Dionisie, supranumit ºi Exiguul (cel Mic), bãrbat mare însã ºi preavestit prin talent ºi ºtiinþã, adânc cunoscãtor întru Sfintele Scrieri, iar întru învãþarea scrierilor profane deosebit de ºtiutor, strãlucit prin
vorbirea-i greacã ºi latinã, distins socotitor al timpurilor, a scris în latinã nenumãrate lucrãri nu foarte
întinse. Dintre acestea eu le-am aflat pe cele de mai jos: Marele ciclu Pascal de la anul 532; a tradus din
greacã în latinã Viaþa Sfântului abate Pahomie, cartea lui Grigore din Emesa Despre Crearea omului ºi
scrierile episcopului Proteriu din Alexandria cãtre papa Leon, ºi alte câteva. ªi-a început ciclul în anul
Domnului 531. A devenit celebru în vremea marelui Iustinian, la anul 54014.
În Analele ecleziastice ale cardinalului Ceasar Baronius15 se scrie: Dacã fidelitatea ºi priceperea
în a traduce ºi curãþia supremã în a publica ar fi cãutate, nu s-ar putea gãsi vreo ediþie mai corectã ºi
precisã decât cea care a fost elaboratã de acel mãreþ, deºi porecla este de Dionisie cel Mic (Exiguul),
a cãrui admirabilã pricepere în ambele limbi ºi distinsã integritatea a moravurilor, mirabil le dezvãluie
Cassiodor în pline de demnitate laude16.
Într-o lucrare, intitulatã, Despre scriitorii ecleziastici, a cardinalului Robertus Bellarminus17,
citim urmãtoarele: Dionisie Exiguul, de neam scit, dar roman prin moravuri, poreclit cu toate acestea
cel Mic, dar cel prea mare prin învãþãturã ºi sfinþenie, a trãit pe vremea regelui Teodoric în Italia, ºi
a urmaºilor sãi; în anul 527 a scris Ciclul Pascal ºi, lãsând de o parte numãrãtoarea profanã a anilor de
la conducerea nelegiuitului prigonitor Diocleþian, a început sã numere de la Întruparea Domnului Isus
Christos. A redactat ºi Colecþia sacrelor canoane, din Conciliile Bisericii Catolice18. I-au urmat pilda
mai apoi Martinus Braccarensis ºi Cresconius19.

***

Înainte de a reda în traducere mult pomenitele canoane, ale cãror prevederi sunt de o incontestabilã actualitate de la vest la est ºi invers, sã subliniem din nou cã autoritatea lor este datã nu atât de
sursã, ci de traducãtor, dupã cum s-a putut remarca ºi din referinþele de mai sus. Este ºi motivul pentru
care Dionisie Exiguul trebuie considerat un adevãrat rânduitor, ordonator al ierarhiilor.
10
Migne LXII, col. 139. Pentru întregul fragment referitor la Dionisie Exiguul, vezi Cassiodor/Negrescu
1996, cap. XXIII
11
Migne LXVII, col. 139. Testimonia aliquot de Dionysio Exiguo, eiusque Latina canonum eccle-siasticorum
interpretatione.
12
Migne LXVII, col. 139-140.
13
Iohann Heidenberg, 1462-1516, abate lexicograf ºi criptograf german, nãscut în localitatea Trit-tenheim
14
Migne LXVII, col. 140
15
Cesare Baronio, 1538-1607, cardinal ºi istoric ecleziastic, nãscut la Sora, în Italia
16
Migne LXVII, col. 140
17
Roberto Francesco Bellarmino, 1542-1621, cardinal iezuit, ulterior canonizat, nãscut la Montepul-ciano
în Italia
18
Vezi nota 3
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Cu modestia-i (re)cunoscutã, Dionisie îi scrie ierarhului sãu urmãtoarea prefaþã (fragment):
Demnului de cinstire domn ºi Pãrinte al meu, episcopului ªtefan, Dionisie Exiguul întru Domnul
sãnãtate. Chiar dacã mult îndrãgitul nostru frate Laurenþiu, prin asiduã ºi familiarã îndemnare a îmboldit
smerenia mea spre a tãlmãci din greacã rânduielile ecleziastice  supãrat, cred eu, de învãlmãºeala vechii traduceri  totuºi mi-am asumat truda primitã, în aceeaºi mãsurã din consideraþie faþã de Fericirea
ta cãruia, Christos Atotputernicul Dumnezeu, privind cu fireasca-i pietate cãtre neamuri, i-a dat demnitatea supremului sacerdoþiu. ªi astfel, printre prea multele podoabe ale virtuþii, cu care împodobeºti
Biserica Domnului prin sfinþenia moravurilor, pãstrând chiar preasfintele legiuiri rânduite la adunãrile
pontificale prin graþia lui Dumnezeu, ai dat mãsurã ºi clerului ºi mulþimii printr-o desãvârºitã conducere;
nicidecum mulþumit de moravul veacului nostru, prin care mai lesne dorim sã fi recunoscute cele drepte decât sã le fãptuim, ci alãturat ajutorului divin, tu înfãptuieºti întâi cele ce sfãtuieºti sã se facã, pentru a le fi de folos credincioºilor prin exemplul cel mai eficient. Chiar dacã mare este autoritatea celui ce
porunceºte, aceleaºi sunt dintru început poruncile celui ce împlineºte învãþãtura neclintitã a învãþãturilor
ecleziastice, care rãmânând neatinsã le oferã tuturor creºtinilor rãsplata veºnicei îndreptãri, iar prin
aceasta sfinþii episcopi vor fi întãriþi prin pãrinteºti rânduieli, iar neamurile supuse se vor deprinde cu
pildele spirituale. În primul rând am tradus din greacã canoanele numite ale Apostolilor20.
Sã urmãrim în continuare, meditând ºi asupra traducãtorului, ºi asupra actualitãþii fãptuirii sale.

Rânduielile ecleziastice ale Sfinþilor Apostoli21
I
Episcopul sã fie înscãunat de doi sau trei episcopi.
II
Preotul sã fie sfinþit de un singur episcop, la fel diaconul, ºi ceilalþi clerici.
III
Dacã vreun episcop, sau preot, în afara rânduielii Domnului, aduce spre ofrandã
deasupra altarului altele: adicã miere, sau lapte, sau sicerã22 în loc de vin, sau unele sleite, sau
zburãtoare, sau anumite vieþuitoare, sau legume, fãptuind potrivnic hotãrârii Domnului, la timpul
potrivit sã fie depus.
IV
Nu e îngãduit sã fie aduse la altar altele decât spice noi ºi struguri; ºi ulei pentru
lumini ºi tãmâie, adicã ceea ce se arde în timpul celebrãrii sfintei dãruiri.
V
Toate poamele rãmase sã-i fie trimise acasã episcopului, dar ºi preoþilor, ca roade
ale pãmântului ºi sã nu fie date în altar. Nu încape îndoialã în legãturã cu ceea ce se împarte episcopilor ºi preoþilor, ºi diaconilor ºi celorlalþi clerici.
VI
Episcopul sau preotul în nici un chip sã nu-ºi pãrãseascã propria soþie sub pretextul credinþei; dacã o alungã sã fie excomunicat, dar ºi dacã persevereazã în a o respinge, sã fie
înlãturat.
VII
Episcopul, sau preotul, sau diaconul sã nu-ºi asume niciodatã griji lumeºti; altminteri, sã fie înlãturat.
VIII
Dacã vreun episcop, sau preot, sau diacon va fi serbat sfânta zi a Paºtilor împreunã
cu evreii înainte de echinocþiul de primãvarã, sã fie înlãturat.
IX
Dacã vreun episcop, sau preot, sau diacon, sau oricine din lista sacerdotalã, dupã
împlinirea ofrandei, nu se va cumineca, sã spunã pricina încât, dacã e explicabilã, sã-ºi urmeze iertarea; dacã n-o spune, sã fie lipsit de cuminecare, întocmai ca acela care se aratã pe faþã din cauza
rãnii, stârnind bãnuiala cã acela care a sacrificat nu a oferit pe drept.
X
Toþi credincioºii care se adunã laolaltã în bisericã ºi, ascultând Scripturile, nu
se strãduiesc întru rugãciune ºi nici nu primesc sfânta cuminecare, asemeni celor ce zgâlþîie neliniºtile Bisericii, se cuvine sã fie lipsiþi de cuminecare.
XI
Dacã cineva se roagã fie ºi acasã cu un excomunicat, acesta sã fie lipsit de cuminecare.
XII
Dacã cineva se roagã împreunã cu un cleric pedepsit, ca ºi cu un cleric obiºnuit,
sã fie pedepsit.
19
20
21
22

Migne LXVII, col. 140
Migne LXVII, col. 140-141. Codicis canonum ecclesiasticorum Dionysii Exigui praefatio.
Migne LXVII, col. 141-148, Regulae ecclesiasticae sanctorum pontificum.
Bãuturã spirtuasã la evrei.
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XIII
Dacã vreun cleric sau laic oprit de la cuminecare, se grãbeºte cãtre un alt oraº
cuminecând ºi este sprijinit datoritã scrisorilor de recomandare, atât cei ce l-au sprijinit, cât ºi cel
sprijinit sã fie lipsiþi de cuminecare. Celui excomunicat sã-i fie respinsã pânã ºi mustrarea, ca unuia care a minþit ºi a amãgit Biserica lui Dumnezeu.
XIV
Episcopului nu-i este îngãduit ca, pãrãsindu-ºi propria parohie, sã pãtrundã într-una strãinã, chiar constrâns fiind de cei mai mulþi. Doar dacã nu cumva îl obligã vreo cauzã explicabilã, dupã cum el ar putea sã le aducã mai mult folos hotãrârilor din acel loc, iar în cauza credinþei ar putea prevedea ceva negreºit. Dar aceasta sã nu o încerce cu de la sine putere, ci pornind
de la judecata mai multor episcopi ºi sã o ducã la bun sfârºit dupã suprema rugãminte a tuturor.
XV
Dacã vreun preot, sau diacon, sau cineva din rândul clericilor, pãrãsindu-ºi propria parohie, se îndreaptã spre alta ºi, mutându-se cu totul, în afara convingerii episcopului sãu,
se opreºte într-o parohie strãinã, pe acesta sã nu-l mai îngãduim sã slujeascã pe viitor; mai ales,
dacã, chemat de episcop, nesocoteºte sã se întoarcã, stãruind în rãtãcirea sa. Sã cuminece totuºi
acolo ca laic.
XVI
Episcopul despre care se ºtie cã-i adãposteºte pe cei amintiþi, dacã nesocoteºte
întreruperea hotãrâtã împotriva acelora, luându-i drept clerici, sã fie lipsit de cuminecare ca un
dascãl al tulburãrii.
XVII
Dacã cineva, dupã botez, s-a unit într-o a doua cãsãtorie, sau a avut concubinã,
nu poate fi episcop, nici preot, sau diacon, sau orice altceva din rândul slujitorilor serviciului divin.
XVIII
Dacã cineva îºi ia o vãduvã, sau o femeia pãrãsitã, sau o prostituatã, sau o sclavã
sau pe vreuna din acelea care se vând vederii publicului, nu poate fi episcop, sau preot, sau diacon, sau în rândul celor ce deservesc serviciul divin.
XIX
Cel ce ia în cãsãtorie douã surori sau pe fiica fratelui, nu va putea fi cleric.
XX
Clericul care deserveºte garanþii sã fie înlãturat.
XXI
Scopitul, fie cã a ajuns aºa prin vicleniile oamenilor, fie cã i-au fost retezate cele
bãrbãteºti întru prigonirea lui, fie cã aºa s-a nãscut, este demn sã devinã episcop.
XXII
Dacã cineva se taie pe sine, adicã îºi reteazã pãrþile bãrbãteºti, sã nu devinã cleric, cãci este propriul sãu ucigaº ºi duºmanul întemeierii dumnezeieºti.
XXIII
Dacã cineva, cleric fiind, se scopeºte, sã fie cu totul pedepsit, cãci este propriul
sãu ucigaº.
XXIV
Dacã un laic se scopeºte, trei ani la rând sã fie lipsit de cuminecare, cãci s-a vãdit
a fi înºelãtorul propriei sale vieþi.
XXV
Episcopul, sau preotul, sau diaconul care este prins în timp ce preacurveºte, sau
jurã strâmb, sau furã, sã fie depus. Totuºi, sã nu fie lipsit de cuminecare. Cãci Scriptura spune:
Dumnezeu nu va pedepsi de douã ori pentru acelaºi lucru.
XXVI
La fel ºi ceilalþi clerici se vor supune aceleiaºi prevederi.
XXVII
Pe cei necãsãtoriþi însã, care s-au înãlþat cãtre cler, îi sfãtuim: dacã vor voi, sã-ºi
ia neveste; dar numai cititorii ºi cantorii.
XXVIIIÎn legãturã cu episcopul, sau preotul, sau diaconul ce-ºi bate credincioºii care greºesc, sau pe necredincioºii nedrept fãptuitori, voind prin aceasta sã-i facã temãtori, sfãtuim sã fie
înlãturaþi de la slujire, cãci niciunde Dumnezeu nu ne învaþã aºa ceva. Dimpotrivã, Însuºi când a
fost lovit, n-a lovit înapoi, când era blestemat, n-a blestemat, când se aratã, nu ne ameninþã.
XXIX
Dacã un episcop, sau preot, sau diacon, depus pe drept din pricina neîndoielnicelor fãrãdelegi, ar fi îndrãznit sã se atingã de serviciul ce i-a fost încredinþat odinioarã, sã fie cu
totul despãrþit de Bisericã.
XXX
Dacã un episcop, sau preot, sau diacon ºi-a obþinut aceastã demnitate prin bani,
sã fie înlãturat ºi el ºi rânduitorul sãu ºi sã fie despãrþit de cuminecare prin toate felurile, precum
Simon Magul de Petru.
XXXI
Dacã un episcop, folosindu-se de puterile veacului, ar lua în stãpânire Biserica,
sã fie depus ºi sã fie despãrþiþi toþi cei care îi dau cuminecarea.
XXXII
Dacã vreun preot, dispreþuindu-ºi episcopul, ar trece de o parte ºi ºi-ar înãlþa un
alt altar, fãrã a avea ce sã-i reproºeze episcopului în privinþa pietãþii ºi a dreptãþii, sã fie depus ca
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unul ce se aratã a fi ibovnicul întâietãþii; ºi ceilalþi clerici care au consimþit la aceasta, sã fie depuºi, iar laicii  înlãturaþi. Aceasta se cade sã se facã dupã prima, sau dupã a doua, sau dupã a treia rugãminte stãruitoare a episcopului.
XXXIII
Dacã un preot, sau un diacon, este înlãturat de episcopul sãu, nu e îngãduit ca el
sã fie primit de un altul, ci doar de cãtre acela care l-a înlãturat; excepþie fiind situaþia în care episcopul, despre care se ºtie cã l-a îndepãrtat, a murit între timp.
XXXIV
Nici unul dintre episcopii peregrini, sau dintre preoþii sau diaconii de acest fel sã
nu fie privit cu respect fãrã scrisori de recomandare, iar când prezintã înscrisurile, acestea sã fie
discutate cu mare atenþie ºi astfel sã fie admise, iar dacã se vãdesc în mai micã mãsurã predicatori
ai pietãþii, cele trebuincioase lor sã nu le fie puse la dispoziþie ºi sã nu fie admiºi la cuminecare în
nici un fel, cãci multe înscrisuri se aratã prin înºelãtorie.
XXXV
Se cuvine ca episcopii fiecãrui neam sã ºtie cine e considerat cel dintâi dintre ei,
pe care sã-l socoteascã cap al lor ºi sã nu îndeplineascã nimic dincolo de cunoºtinþa aceluia, care
singurã i se potriveºte fiecãruia în propria parohie sau în casele de la þarã ce-i sunt supuse; dar
nici acela sã nu facã nimic în afara cunoaºterii tuturor; iar astfel va fi armonie desãvârºitã ºi va fi
slãvit Dumnezeu prin Christos întru Sfântul Spirit.
XXXVI
Episcopul sã nu îndrãzneascã sã facã numiri de preoþi în afara propriilor hotare,
în oraºele sau în satele ce nu-i sunt supuse prin nici o jurisdicþie; dacã s-a dovedit ca a fãcut aceasta în afara cunoºtinþei acelora ce pãstoresc acele oraºe sau sate, sã fie depus ºi el ºi cei ce au fost
numiþi de el preoþi.
XXXVII Dacã un episcop nu-ºi îndeplineºte îndatorirea ºi ºi-a atras îngrijorarea poporului,
sã fie lipsit de cuminecare pânã când va consimþi potrivindu-ºi ascultarea; la fel ºi preotul, ºi diaconul. Dacã însã a stãruit ºi n-a fost primit nu pentru neclintirea sa, ci din pricina ticãloºiei poporului, acela sã rãmânã totuºi episcop; clericii sã fie însã lipsiþi de comuniunea cetãþii, cu atât mai
mult cu cât nu s-au dovedit învãþãtori ai poporului neascultãtor.
XXXVIII De douã ori pe an sã fie celebrate conciliile episcopilor; pentru ca dogmele pietãþii sã fie cercetate între ei ºi sã fie îndepãrtate neînþelegerile ecleziastice izvorâte din ele; prima
datã în sãptãmâna a patra a Rusaliilor; a doua oarã în ziua a douãsprezecea a lunii Hyperbereteus,
adicã, dupã romani, a patra a idelor lui octombrie.
XXXIX
Episcopul sã aibã grija tuturor treburilor ecleziastice ºi pe acelea sã le împartã
precum Dumnezeul ce le priveºte cu atenþie; ºi sã nu-i fie îngãduit nicidecum sã se atingã de vreuna
din acelea sau sã le dãruiascã propriilor pãrinþi cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Dacã sunt sãraci,
sã le dea precum sãracilor, ca nu cumva prin împrejurarea favorabilã acelora, sã fie prãdate cele
ale Bisericii.
XL
Preoþii ºi diaconii sã nu încerce sã facã nimic în afara episcopului. Cãci poporul
Domnului i-a fost lui încredinþat ºi pentru sufletele acelora el are de gând sã de dea înþelegerea. Sã
fie totuºi ºi lucruri vãdite aparþinãtoare episcopului (dacã totuºi le are pe ale sale) ºi vãdite dumnezeieºti spre a avea puterea ca, murind el episcopul dintr-ale sale, precum a voit, sã le pãrãseascã
în favoarea celor ce le-a voit. ªi nici sã nu taie aceia la mijloc, sub pretextul lucrurilor ecleziastice,
cele ce sunt dovedite ca fiind ale episcopului; cãci poate are fie soþie, fie copii, sau apropiaþi, sau
sclavi. Drept este ºi la Dumnezeu ºi în faþa oamenilor acest lucru, pentru ca nici Biserica sã nu sufere pagubã prin necunoaºterea lucrurilor pontifului, nici episcopul, nici apropiaþii sãi sã nu fie pe
liste de proscripþie sub acoperãmântul Bisericii, iar cei ce þin de el sã cadã în procese, iar moartea
lui sã fie supusã nedreptãþilor ºi faimei rele.
XLI
Am sfãtuit înainte ca episcopul sã aibã lucrurile Bisericii în puterea sa. Cãci dacã i-au fost încredinþate preþioasele suflete ale oamenilor, cu atât mai mult e necesar ca el sã poarte
grija banilor ºi astfel, prin voinþa sa, toate sã fie împãrþite prin preoþi ºi diaconi celor lipsiþi ºi toþi
sã fie slujiþi cu teamã ºi adâncã neliniºte. Cele ce lipsesc dintre acelea (dacã chiar lipsesc) pentru
nevoile sale, însuºi sã le dobândeascã ºi pentru folosinþele fraþilor peregrini, încât nimic sã nu le
poatã lipsi acelora cu totul. Cãci legea lui Dumnezeu ne învaþã cã aceia ce-i sunt slujitori altarului,
sã pascã din altar, cãci nici ostaºul nu slujeºte împotriva duºmanului cu arme cumpãrate din propria soldã.
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XLII
Episcopul, sau preotul, sau diaconul ce slujeºte beþiei zarurilor, sã înceteze, sau
neîndoielnic sã fie pedepsit.
XLIII
Subdiaconul, sau cititorul, sau cantorul, fãcând la fel, sã fie lipsit de cuminecare;
la fel ºi laicii.
XLIV
Episcopul, sau preotul, sau laicul, dacã pretinde dobândã de la datornici, sã înceteze, sau neîndoielnic sã fie pedepsit.
XLV
Episcopul, preotul sau diaconul care s-a rugat împreunã cu ereticii, sã fie doar
lipsit de cuminecare; dacã însã i-a îndemnat pe clerici sã facã astfel, sã se roage adicã, sã fie pedepsit.
XLVI
Sfãtuim ca episcopul sau preotul care respectã botezul ereticilor, sã fie pedepsit;
ce înþelegere a lui Christos poate fi cãtre Belial? Sau ce parte din credincios cu necredinciosul?
XLVII
Episcopul sau preotul care l-ar boteza din nou pe cel ce a avut botezul urmând
adevãrul, sau nu l-ar boteza pe cel spurcat de nelegiuiþi, sã fie depus ca ºi cum ar lua în derâdere
crucea ºi moartea Domnului fãrã a discerne între preoþii falºi ºi cei de drept.
XLVIII Dacã vreun laic ºi-ar alunga propria soþie, luându-ºi alta, sau pe vreuna pãrãsitã de
altul, sã fie lipsit de cuminecare.
XLIX
Dacã un episcop, sau preot, nu ar boteza conform învãþãturii Domnului, în numele
Tatãlui, al Fiului ºi al Sfântului Spirit, ci întru cele trei laolaltã fãrã specificare, sã fie decãzut.
L
Dacã un episcop, sau preot, nu ar celebra întreita scufundare a misterului unic,
ci ar scufunda o singurã datã în timpul botezului, ceea ce ar pãrea sã se facã întru moartea Domnului,
sã fie depus, cãci Domnul nu ne spune botezaþi întru moartea mea ci mergând, învãþaþi toate
neamurile botezându-le în numele Tatãlui, ºi al Fiului, ºi al Sfântului Spirit.
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