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PREFAŢĂ 
 
 
„Iubiţi pe vrăşmaşii voştri, faceţi bine 
celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântaţi  
pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru  
cei ce vă fac necazuri.“ (Matei .V; 44) 
 
 
 
 
 

În ultima perioadă Ministerul Justiţiei încearcă o umanizare a condiţiilor din sistemul penitenciar 
românesc şi o schimbare a ideii de reeducare. 

Detenţia nu se vrea a fi pedepsirea prin suferinţă a celor ce au greşit, ci reeducarea acestora, 
schimbarea mentalităţii şi a atitudinii faţă de societate, formarea în mintea deţinutului a unei noi idei 
despre viaţă şi despre lumea în care trăiesc. Se speră realizarea acestui lucru prin introducerea in sistem 
a unor noi metode bazate pe dialog şi pe percepe morale, culturale şi religioase. Sunt întâmpinate totuşi 
destule greutăţi deoarece cărţi de învăţătură pentru cei lipsiţi de libertate datorită faptelor lor nu s-au 
scris decât foarte puţine. 

Iată că un urmaş a lui Iisus Hristos, prin succesiune apostolică, ascultă cuvintele Mântuitorului şi 
îşi îndreaptă privirile spre acei oameni care pentru faptele lor antisociale au fost condamnaţi la detenţie. 

Autorul cărţii Primii paşi în cunoaştere, Protosinghelul Olivian Pop, a ales foarte de tânăr calea 
singurătăţii pe acest pământ, îmbrăcând haina monahală şi închinându-şi viaţa slujirii lui Hristos şi alinării 
suferinţelor umane. De aceea se alătură prin munca sa culturală eforturilor de a uşura greutăţile unor 
oameni singuri şi lipsiţi de libertate. 

Primii paşi în cunoaştere şi Misiunea preotului capelan în unitatea penitenciară sunt două lucrări 
destinate sistemului penitenciar din România de părintele Olivian Pop, preot capelan la Centrul de 
Reeducare Găeşti, un teolog cu o vastă experienţă pastorală şi publicistică. Având o vechime de aproape 
douăzeci de ani în slujirea preoţească, este licenţiat în teologie şi în drept, autor a cincizeci de lucrări de 
teologie, drept, poezie şi proză. 

Cartea Primii paşi în cunoaştere este unică în felul său şi încearcă ridicarea nivelului de cultură a 
deţinuţilor abordând teme variate de istorie, artă, morală şi religie. Este o carte inedită prin felul de 
prezentare a temelor sub formă de întrebări şi răspunsuri. Simpla citire a acestei cărţi duce la reţinerea 
unor idei de bază pentru formarea unei culturi generale. 

Autorul structurează cartea pe nouă capitole, fiecare  capitol cuprinzând douăzeci de chestionare 
a câte zece întrebări şi răspunsuri. 



Primul capitol tratează istoria artei, ne este prezentată dezvoltarea artelor de la începuturi până 
astăzi. Arta reflectă gândurile şi aspiraţiile omului ce tinde spre universalitate. 

Cel de-al doilea capitol cuprinde istoria romană şi ne familiarizează cu multe date despre 
strămoşii noştri romani, bazate pe documente şi descoperiri arheologice. 

Capitolul al treilea, intitulat Religiile lumii, prezintă ce s-a petrecut din punct de vedere religios în 
istoria  lumii, descriind credinţele oamenilor şi manifestările lor religioase. 

Capitolul al patrulea tratează Istoria Bisericească Universală. Înfiinţarea Bisericii creştine, 
organizarea şi luptele duse atât pentru distrugerea cât şi pentru mărirea puterii ei. Putem afla cine, când 
şi cum a condus Biserica creştină. 

Cel de-al cincilea capitol cuprinde Istoria Bisericii Ortodoxe Române, expune începuturile 
creştinismului pe teritoriul ţării noastre, organizarea Bisericii în decursul veacurilor, viaţa şi activitatea 
ierarhilor mai însemnaţi. Prin ortodoxie românii şi-au cultivat în timpuri potrivnice limba şi idea unităţii de 
neam. 

Capitolul al şaselea, Istoria Românilor, încearcă o prezentare cât mai aproape de adevăr a celor 
întâmplate pe teritoriul ţării noastre de la daci şi până astăzi. Numai cunoscând istoria neamului şi faptele 
strămoşilor noştri putem spune cu adevărat că suntem români. 

Capitolul al şaptelea cuprinde noţiuni de morală creştină, considerate indispensabile în formarea 
unui om cu un bun comportament în societate. Normele morale privesc comportarea oamenilor unul faţă 
de altul, faţă de familie, faţă de stat şi faţă de societate. 

Capitolul al optulea opt studiază Vechiul Testament. Ne este prezentată istoria poporului evreu şi 
legea lui Moise ca bază pentru învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. 

Cel de-al nouălea capitol şi ultimul ne prezintă un studiu al Noului Testament, a scrierilor din care 
este alcătuit. Religia noastră creştină-ortodoxă se bazează pe Noul Testament care cuprinde învăţătura 
Domnului Iisus Hristos.  

Cărţile Noului Testament au un conţinut bogat şi înţelesuri adânci, ele sunt cărţi divino-umane, cu 
un conţinut revelat. 

Am încercat, aici, prezentarea pe scurt a celor nouă capitole, dar neintrând în amănunte, pentru 
a nu vă răpi bucuria studierii personale a cărţii. 

Cartea preotului capelan Olivian Pop va îmbogăţi literatura din sistemul penitenciar românesc şi 
sperăm să fie de un real folos pentru formarea culturii generale a deţinuţilor. Se ştie că un om, cu cât 
are mai multe cunoştinţe, are o privire mai largă asupra lumii în care trăieşte. 

Realizarea acestei cărţi dovedeşte încă o dată cultura vastă a autorului şi dorinţa de a veni în 
ajutorul celor care trec prin perioade grele ale vieţii. Părintelui Olivian Pop crede că, în momentele de 
singurătate şi tristeţe, atunci când sufletul omului plânge, el îşi poate găsi refugiu şi uitare în lecturarea 
cărţii de faţă,  îmbogăţindu-şi astfel cunoştinţelor. 
 
 
 
 
 
 
Colonel Mihai Verbiceanu 
Directorul General Adjunct al Direcţiei Generale a Penitenciarelor 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITOLUL I.  ISTORIA ARTEI 
(CU UN SCURT COMENTARIU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

În acest capitol încercăm să urmărim dezvoltarea artelor de la începuturi si până astăzi. 
Omul a creat arta pentru nevoile sale. Deci arta cea mai validă este aceea care a reprezentat omul în 

toată plenitudinea manifestărilor şi complexitatea năzuinţelor sale. 
Utilul fixează trăinicia unor opere de artă. Utilitatea  artei nu trebuie însă înţeleasă întotdeauna ca o 
satisfacere imediată a unor nevoi sufleteşti fiindcă nu întotdeauna opera de artă a fost înţeleasă de 

contemporani. Calitatea unei lucrări este cu atât mai bună, cu cât opera rezistă exigenţelor care 
urmează. 

O operă valoroasă străbate fără dificultate timpul. 
Arta reflectă gândurile şi aspiraţiile omului, ea tinde spre universalitate. 

Arta a progresat o dată cu societatea. Artiştii mari au împrumutat prin studiu direct sau indirect 
experienţa înaintaşilor şi au dezvoltat meşteşugul şi măiestria, aducând contribuţia lor personală. 

Întotdeauna a învins artistul care a lucrat şi a crezut nezdruncinat în creaţia sa, suferind nu odată lipsuri 
materiale şi neînţelegerea contemporanilor. 

Între formele şi gândirea artistică veche şi năzuinţa spre o artă nouă, legată de aspectele şi de gândirea 
contemporană a artistului a învins întotdeauna noul. 

Prin artă cunoaştem societatea omenească  în complexitatea evoluţiei sale. În această privinţă arta 
devine unul dintre principalele mijloace de cunoaştere. Totodată, cercetând opere de artă care au fost 
create de-a lungul mileniilor, rezultat al strădaniei artistice a întregii umanităţi, simţul nostru se ascute. 
Cercetarea comparativă a diferitelor manifestări şi cerinţe artistice apărute în diferite ţări, ajută mult la 

formarea simţului artistic, a gustului şi educaţiei estetice. Posibilităţile noastre de judecare a operelor din 
trecut se măresc astfel. Cunoscând arta din epocile precedente, judecăm mai bine şi arta din timpul 

nostru. 
Istoria artei nu poate lipsi din complexul de cunoştinţe necesare dezvoltării intelectuale a omului. 

Studiul istoriei artei se impune pentru orice om dornic de a se instrui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. ARTA EGIPTULUI ANTIC  
 
 
Întrebare: Ce rol a avut Nilul în evoluţia economică a Egiptului? 
 
Răspuns: Bogăţiile Egiptului în cea mai mare parte sunt datorate Nilului. Acest fluviu se revarsă de două 
ori pe an şi lasă după retragerea lui un mâl foarte fertil în care orezul creşte din abundenţă. De aceea 
Herodot, scriitor grec din lumea antică a spus că “Egiptul este un dar al Nilului” 
 
Întrebare:  Ce a determinat unificarea micilor aşezări agrare ale fluviului Nil? 
 
Răspuns: Concentrarea unui număr foarte mare de lucrători agricoli determinată de revărsările 
periodice ale Nilului a dus la unificarea micilor aşezări agrare şi la constituirea de state centralizate pe 
toată valea Nilului la sfârşitul mileniului al IV –lea. 
 
Întrebare: Când a cunoscut o mai deosebită dezvoltare arta egipteană? 
 
Răspuns: Egiptul s-a dezvoltat ca un stat sclavagist puternic, condus de faraonii care au centralizat într-
un imperiu unitar micile aşezări agrare. Arta antică egipteană a fost strâns legată de dezvoltarea acestui 
stat. Ea a început la sfârşitul mileniului al IV-lea şi şi-a încheiat ciclul în anul 525 î.e.n. când Egiptul a fost 
cucerit de perşi. 
 
Întrebare: Când a cunoscut arta egipteană o mai mare înflorire? 
 
Răspuns: Arta egipteană veche cuprinde mai multe perioade. Dintre acestea arta din perioada primului 
imperiu-regatul vechi sau memfit  a ajuns la mare înflorire. O mare dezvoltare a avut arta egipteană şi în 
timpul celui de-al treilea imperiu. 
 
Întrebare: Pe ce plan a stat arhitectura în epoca centralizării Egiptului antic? 
 
Răspuns: În Egiptul antic în epoca centralizării statale, arhitectura a stat pe primul plan . Ea a fost 
strâns legată de construcţia oraşelor, de religie şi de cultul morţilor. 
 
Întrebare: În ce constă arhitectura funerară a egiptenilor? 
 
Răspuns: Arhitectura funerară se leagă de credinţa egiptenilor că trupul nu trebuie să  putrezească 
fiindcă în el sufletul avea să se reîntoarcă. De aceea mormintele  egiptenilor erau edificii foarte trainice 
construite pentru veşnicie şi amenajate cu camere mortuare unde în afară de sarcofag erau şi arme, 
unelte, obiecte de podoabă ori veşminte ce aparţinuseră defunctului. 
 
Întrebare: Cum erau construite piramidele? 
 
Răspuns: Piramidele sunt construite din piatră pe bază pătrată. Cele mai vechi au pereţi exteriori în 
trepte. Intrarea într-o piramidă este ascunsă de o piatră şi aşezată la circa 50 m înălţime. Drumul spre 
centrul piramidei unde se găseşte camera mortuară este compus din coridoare şi tuneluri înguste în plan 
înclinat. Lângă piramide se găseau monumentele funerare, necropole etc. 
 
Întrebare: Ce loc ocupa soarele în concepţia vechilor egipteni? 
 



Răspuns: În concepţia vechilor egipteni soarele ocupa locul zeului principal, izvorul fertilităţii, căruia i-au 
fost închinate temple măreţe. Astfel egiptenii au ridicat temple şi pentru faraonii care se confundau cu 
zeii şi apăreau înfăţişaţi în statui uriaşe ca zei. 
 
Întrebare: Ce rol a ocupat sculptura in arta egipteană? 
 
Răspuns: În arta egipteană s-a acordat o mare extindere sculpturii. Cu statui se împodobeau şi faţadele 
templelor hipogee şi diferite încăperi ale celorlalte temple. Sculptura egipteană a înfăţişat nu numai regi 
şi demnitari, ci şi oameni mai modeşti. 
 
Întrebare: Ce lucrări erau reprezentate în arta picturală? 
 
Răspuns: Lucrările de pictură acopereau pereţii palatelor, ai templelor şi încăperile ofrandelor din 
morminte. Ele reprezentau scene din viaţa defunctului sau ilustrau viaţa defunctului. Uneori erau 
reprezentate şi privelişti cu plante şi animale ori păsări etc. 
 
 
II. ARTA SUMERIANĂ, ASIRO-BABILONIANĂ ŞI PERSANĂ 
 
 
Întrebare: Ce a determinat apariţia unor puternice civilizaţii în teritoriile dintre Tigru şi Eufrat în 
antichitate? 
 
Răspuns: Una din regiunile rămase fertile în timpul marilor secete care au caracterizat sfârşitul 
neoliticului a fost pe lângă valea Nilului şi întinderea de pământ din Asia vestică, delimitată de albia 
râurilor Tigru şi Eufrat ce se unesc în apropiere de Golful Persic. Revărsările celor două râuri au 
determinat aici dezvoltarea unor puternice populaţii agrare. 
 
Întrebare: Ce se cunoaşte despre stilul artei la primele triburi agrare din zona cuprinsă între Tigru si 
Eufrat? 
 
Răspuns: Din arta primelor triburi agrare din valea Tigrului si Eufratului deşi nu s-au păstrat decât piese 
de ceramică se deduce că la spiritul geometrismului din ornamentica neoliticului, noile aşezări au 
adăugat elemente de observaţie realistă a vieţii. 
 
Întrebare: Cum s-au fondat regatele Babilonului şi regatul Asirian? 
 
Răspuns: Primele state sclavagiste au apărut în Mesopotamia la începutul mileniului al III-lea care 
pentru început erau oraşe state apoi au apărut oraşele regate iar in cele din urma s-a fondat regatul 
Babilonului şi regatul Asirian. 
 
Întrebare: Ce i-a determinat pe locuitorii regatelor antichităţii să-si construiască cetăţi fortificate?  
 
Răspuns: Istoria  artei sumeriene, asiro-babiloniene şi persane este strâns legata de viaţa lor, plină de 
războaie. Războaiele acestea i-au făcut pe băştinaşi să-şi construiască cetăţi fortificate.  
 
Întrebare: Prin ce se remarcă arhitectura construcţiilor populaţilor antice? 
 
Răspuns: Arhitectura construcţiilor populaţiilor antice se remarca prin puternice ziduri de apărare 
precum şi sculpturi care reprezentau simbolurile puterii şi trufiei regale. La asirieni s-a înlocuit pentru 



prima oara tavanul cu boltă în formă semicilindrică ceea ce îi conferă o rezistenţă deosebită faţă de 
tavanele drepte cu grinzi. 
 
Întrebare: Ce loc ocupă sculptura in arta asirienilor? 
 
Răspuns: Sculptura ca artă ocupă un loc foarte important în arta asirienilor. Ea a fost folosită pentru a 
preamări puterea regelui şi a statului asirian. 
 
Întrebare: Cum erau interioarele la construcţiile asirienilor? 
 
Răspuns: Interioarele asirienilor erau luxoase. Pardoselile erau făcute de cele mai multe ori din pietre 
rare de diferite culori tăiate în bucăţi pătrate şi şlefuite numite dale şi dădeau o impresie de mare fast. 
Este o artă a culorii prin excelenţă. 
 
Întrebare: Prin ce este caracteristică sculptura în arta Mesopotamiei? 
 
Răspuns: O caracteristică pentru arta Mesopotamiei este sculptura in basorelief care a luat amploare 
întinzându-se pe majoritatea pereţilor din palate şi arată scene de vânătoare, de pedepsire crudă a 
prizonierilor etc. 
 
Întrebare: Cum s-a dezvoltat arhitectura Babilonului? 
 
Răspuns: Arhitectura Babilonului s-a dezvoltat la început în strânsă legătură cu nevoile de apărare a 
ţării ca o arhitectură militară. Babilonienii au construit fortificaţii puternice. Celebre au rămas în lumea 
antică şi grădinile suspendate ale reginei Semiramida. 
 
Întrebare: Prin ce se evidenţiază sculptura persană? 
 
Răspuns: Cele mai impresionante sculpturi sunt cele a faimoaselor morminte ale regilor Persiei. Ele sunt 
săpate în stâncă după felul celor egiptene. Procedeele de decorare a interioarelor au cunoscut o 
dezvoltare extraordinară prin aplicarea unor procedee avansate şi prin întrebuinţarea materialelor de cea 
mai bună  calitate. 
 
 
III ARTA GREACĂ ÎN ANTICHITATE 
 
 
Întrebare: Ce rol a jucat arta grecilor în antichitate? 
 
Răspuns: În antichitate arta grecilor a jucat un rol covârşitor. Ei au cunoscut creaţiile artistice ale 
celorlalte popoare în vechime, le-au prelucrat, perfecţionându-le mereu realizând opere originale, 
nepieritoare în care spiritul de măsură şi echilibrul îşi află expresia.  
 
Întrebare: Care erau predilecţiile în arta grecilor antici? 
 
Răspuns: Grecii antici de pe continent aveau la început predilecţii pentru forme greoaie şi rigide, dar 
observând lumea înconjurătore şi ţinând seama de cerinţele firii lor, au elaborat opere inegalabile, sub 
influenţa artei greceşti din arhipelag – mai simplă şi mai elegantă.  
 
Întrebare: Cui se datorează înflorirea artei greceşti? 



 
Răspuns: Înflorirea artei greceşti se datorează, în primul rând formei de organizare a democraţiei 
sclavagiste a Greciei. Un alt rol important l-a jucat diferitele oraşe şi insule greceşti.  
 
Întrebare: Unde s-a dezvoltat la început arta greacă veche? 
 
Răspuns: Arta greacă veche la început s-a dezvoltat în insula Creta din Marea Mediterană. Această 
insulă era loc de întâlnire a navigatorilor ceea ce a dus la dezvoltarea comerţului în mod deosebit. 
 
Întrebare: În ce direcţie s-a întins în peninsulă? 
 
Răspuns: Arta greacă în peninsulă s-a întins din ce în ce mai mult de la sud spre nord atingând în 
scurtă vreme culmi pe care nici o altă artă a popoarelor din bazinul mediteranean nu le-a cunoscut în 
lumea antică.  
 
Întrebare: Care au fost cele mai frumoase construcţii în Grecia antica? 
 
Răspuns: Cele mai frumoase construcţii din Grecia antică au fost templele. Un stil aparte a fost stilul 
ionic care se numeşte aşa pentru că a apărut în Ionia care este colonie grecească în Asia Mică. Stilul 
ionic cunoaşte construcţii mai zvelte, mai înalte şi este mai elegant şi mai graţios. 
 
Întrebare: Ce era acropolea la grecii antici? 
 
Răspuns: Acropolea era locul cel mai ridicat dintr-un oraş. Fiecare oraş mare avea Acropolea sa. 
Acropolea Atenei se găseşte aşezată pe un mic platou deasupra unei stânci. În lumea veche acest loc era 
socotit sacru. De aceea pe el s-a construit un număr însemnat de temple. 
 
Întrebare: Ce era Panteonul? 
 
Răspuns: Panteonul este construcţia cea mai frumoasă de pe Acropolea Atenei şi una dintre cele mai 
reuşite din câte au rămas din lumea antică. Renumită prin proporţiile şi prin echilibrul părţilor din care se 
compune el era templul închinat zeiţei Athena Partheseus. 
 
Întrebare: În ce direcţie s-a dezvoltat arta sculpturii la grecii antici? 
 
Răspuns: Arta sculpturii s-a dezvoltat foarte mult la grecii antici. Basoreliefurile s-au aplicat pe frizile 
anterioare şi exterioare, pe metropole dorice etc. Astfel sculptura s-a dezvoltat datorită studiului omului 
şi a realităţilor înconjurătoare. 
 
Întrebare: Cum s-a remarcat pictura greacă? 
 
Răspuns: Pictura în lumea greacă s-a dezvoltat îndeajuns deşi nu ne-au rămas multe creaţii ale acestei 
arte. Un gen specific în pictură a fost mozaicul care constă în fixarea unor bucăţi de piatră sau sticlă 
foarte mici într-o pastă specială. 



IV. ARTA ETRUSCĂ 
 
 
Întrebare: De când este atestată prezenţa etruşcilor şi de când s-a dezvoltat arta în Peninsula Italică? 
 
Răspuns: Arta etruşcilor s-a dezvoltat în Peninsula Italică încă din timpuri foarte îndepărtate. Prezenţa 
etruşcilor este atestată cu certitudine începând din secolul al VIII-lea până în secolul I î.e.n. Se 
presupune că ar fi venit din Asia Mică şi că sunt înrudiţi cu fenicienii. 
 
Întrebare: Cum erau construite oraşele etruşcilor? 
 
Răspuns: Oraşele etruşcilor aveau drumuri drepte şi case frumoase. Aveau şi pieţe, dintre care multe 
erau împodobite cu statui. Unele oraşe au dispărut pentru totdeauna. Douăsprezece oraşe etrusce mai 
importante au devenit mai târziu însemnate oraşe ale statului roman. 
 
Întrebare: În ce constă arhitectura etruscilor? 
 
Răspuns: Etruscii au construit palate, temple şi fortificaţii cu ziduri masive. Ca şi popoarele vechi din 
Mesopotamia şi ei au întrebuinţat bolta semicilindrică şi cupola-plafon, în formă de jumătate de sferă. O 
inovaţie în arhitectura lor o constituie arcul, ale cărui extremităţi se sprijină pe ziduri sau stâlpi. 
 
Întrebare: Cum erau construite templele etrusce? 
 
Răspuns: Templele etrusce nu se deosebeau prea mult de cele greceşti. Ele aveau o singură încăpere în 
care se expunea statuia zeului. Sanctuarul este format din trei pereţi, iar cel de-al patrulea perete se 
înlocuia cu mai multe rânduri de coloane. 
 
Întrebare: Cum arătau mormintele funerare ale etruscilor? 
 
Răspuns: Etruscii au făcut monumente funerare din dorinţa de a înmormânta cu cât mai multă cinste pe 
cei plecaţi din viaţă. La suprafaţă mormintele etrusce nu sunt decât nişte movile de pământ. Intrarea în 
mormânt era permisă de un gang zidit sau de o galerie săpată în piatră. 
 
Întrebare: Cum a fost reprezentată arta sculpturală la etrusci? 
 
Răspuns: Arta sculpturală a cunoscut o mare preţuire în lumea etruscă. Sculpturile etrusce se făceau în 
piatră şi bronz, din necesitatea de a împodobi interioarele caselor şi oraşelor. Statuile, la început erau 
rigide şi lipsite de expresivitate. Cu timpul etruscii s-au apropiat de viaţă şi au redat chiar şi pe zei ca 
oameni reali. 
 
Întrebare: Cum era arta sculpturii în pământ la etrusci? 
 
Răspuns: În arta sculpturii în pământ ars etruscii sunt cei mai mari maeştrii din lumea antică. Teracota 
este  o ceramică ce se găsea la etrusci din abundenţă. Astfel etruscii  foloseau o desăvârşită tehnică 
reuşind să obţină vase şi statuete de o calitate deosebită. 
 
Întrebare: Cum erau construite sarcofagele le etrusci? 
 



Răspuns: Sarcofagele etrusce erau tot din teracotă. Pe sarcofage se sculptau-pe capace-defuncţii, la 
început într-o poziţie nefirească stând pe propriul lor sicriu cu picioarele întinse, cu trupul ridicat şi 
îndreptat spre privitor. 
 
Întrebare: Cum s-a dezvoltat la etrusci pictura? 
 
Răspuns: La etrusci s-a dezvoltat mult şi pictura. Cele mai frumoase picturi se găsesc tot în scene de 
vânătoare, oameni, dansatori etc. În afară de figurile omeneşti se mai găsesc plante şi animale. 
 
Întrebare: Când arta etruscă a fost inclusă în arta şi cultura Romei Antice? 
 
Răspuns: În secolul al III-lea e.n. Etruscia a fost inclusă în Republica Romană, astfel încât, de atunci, 
arta şi cultura etruscă au fost integrate în arta şi cultura Romei Antice. Arta etruscă face trecerea între 
arta greacă şi arta romană. 
 
 
V. ARTA ROMANĂ 
 
 
Întrebare: Cum s-a dezvoltat arta romană la începuturile formării ei? 
 
Răspuns: Arta romană s-a dezvoltat la început la Roma, primul oraş-stat roman. Cu timpul această artă 
a pătruns în toată Italia şi de acolo mai departe în provinciile romane. Arta romană a influenţat arta 
popoarelor supuse şi pe cea a popoarelor învecinate. 
 
Întrebare: Cum a evoluat arta romană? 
 
Răspuns: Arta romană a evoluat odată cu puterea economico-politică şi militară a statului sclavagist 
roman, ea a luat diferite elemente din arta altor popoare, contopindu-le într-un tot unitar, nou, original. 
 
Întrebare: Ce au construit romanii în oraşe? 
 
Răspuns: Oraşele romane erau foarte civilizate, având străzile pavate cu bolovani de râu sau cu lespezi 
unde romanii au construit apeducte pentru a aduce din munţi apă curată pentru consum. În pieţe  au 
construit forumuri obşteşti, columne, amfiteatre etc. 
 
Întrebare: Ce rol a jucat sculptura în arta  romană?  
 
Răspuns: Statul roman a acordat o mare amploare sculpturii. Ca şi arhitectura, sculptura sublinia 
îndeosebi puterea şi măreţia imperiului, existând însă şi o sculptură de uz privat pe lângă cea de folos 
public. Exemplarele cele mai reuşite erau basoreliefurile care reprezentau scene reale, fapte de arme ale 
împăraţilor etc. 
 
Întrebare: Ce importanţă are pentru noi, românii, triza de pe Columna lui Traian de la Roma? 
 
Răspuns: Pentru români, de un mare ajutor pentru cunoaşterea istoriei ţării noastre, este triza  de pe 
Columna lui Traian  unde sunt sculptaţi mii de luptători daci şi romani, femei şi copii, carele, uneltele de 
muncă pe care le foloseau, oraşele lor etc. 
 
Întrebare: Ce era reprezentată prin sculptura romană în stil rondhos? 



 
Răspuns: Sculptura romană în stil rondhos redă în general oameni, animale, păsări. Statuile se aşezau 
mai ales în forumuri. Ele reprezentau personaje ilustre ale cetăţilor şi ale imperiului : împăraţi 
romani,guvernatori, consuli etc. 
 
Întrebare: Ce rol au avut în sculptura romană portretele originale? 
 
Răspuns: În sculptură romanii au strălucit prin portretele originale care erau foarte apreciate. La 
originea acestor portrete stau măştile mortuare luate decedaţilor în primele ore după moarte spre a i se 
păstra chipul pe pereţii locuinţei urmaşilor. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu arta picturală în epoca romană? 
 
Răspuns: Arta picturală a cunoscut o mare extindere în epoca romană prin împodobirea încăperilor 
publice şi particulare. De-a lungul secolelor acestea s-au distrus, cele mai însemnate rămânând pe pereţii 
caselor de la Pompei. 
 
Întrebare: De cine a fost influenţată arta ceramică la romani? 
 
Răspuns: Ceramica la romani a fost în cea mai mare parte influenţată de ceramica grecească. Cele mai 
obişnuite vase romane de ceramică au fost amforele nemălţuite. Precum grecii, şi romanii au avut 
meşteri iscusiţi în acest domeniu. 
 
Întrebare: Ce sunt catacombele? 
 
Răspuns: Catacombele sunt galerii săpate în lavă vulcanică unde se ascundeau adepţii noi religii de 
teama persecuţiilor. Galeriile acestora formau adevărate labirinte cu mai multe etaje. 
 
 
VI. ARTA ANTICĂ PE TERITORIUL PATRIEI NOASTRE 
 
 
Întrebare: Ce a fost cetatea Sarmizegetusa? 
 
Răspuns: Sarmizegetusa a fost un complex de construcţii religioase şi civile înconjurate de ziduri de 
apărare construite într-o tehnică avansată care arată că dacii pentru vremea lor erau un popor civilizat. 
Construcţiile de aici erau din piatră masivă netezită în exterior, interioarele fiind ornamentate. 
 
Întrebare: Unde locuiau dacii? 
 
Răspuns: Dacii locuiau în sate şi oraşe. Prin săpăturile arheologice efectuate s-au găsit urmele unor 
astfel de aşezări din timpul dacilor. Casele populaţiei sărace erau făcute din lemn, dar s-au descoperit şi 
un fel de locuinţe-turn din piatră ori cărămidă. Populaţia înstărită locuia în case de piatră ori de zid. 
 
Întrebare: Ce au construit dacii pentru apărare? 
 
Răspuns: Pentru apărare dacii au construit cetăţi şi castele situate pe vârfuri de deal, ele având de cele 
mai multe ori ziduri groase de doi-trei metri din piatră sau cărămidă. 
 
Întrebare: Sub influenţa cui s-a dezvoltat arta dacică după cucerirea Daciei de către romani? 



 
Răspuns: După cucerirea Daciei de către romani, arta dacică a continuat să se dezvolte sub influenţa 
artei romane. Pe teritoriul patriei, romanii au ridicat monumentul Trophaeum Traiani la Adamclisi în 
cinstea împăratului Traian căruia I s-a atribuit victoria asupra Daciei. 
 
Întrebare: În ce constă sculptura antică executată pe teritoriul patriei noastre? 
 
Răspuns: Pe teritoriul ţării noastre s-au găsit statui romane, portrete, sarcofage, figurine, măşti de 
bronz şi de ceramică, opaiţe etc. S-au găsit totodată şi sculpturi religioase unele dintre ele reprezentând 
zeităţi din mitologia greacă şi romană. Cele mai reprezentante sculpturi sunt basoreliefurile. 
 
Întrebare: Care au fost şi ce rol au avut cetăţile greceşti de pe litoralul Mării Negre? 
 
Răspuns: Cetăţile greceşti de pe teritoriul patriei noastre situate pe litoral sunt foarte importante pentru 
cunoaşterea vieţii din aceste timpuri îndepărtate. Aici au  existat colonii şi oraşe greceşti încă don secolul 
al VI-lea î.e.n. fondate pentru a înlesni schimburile de mărfuri cu dacii. Acestea au fost : Histria, Tomis şi 
Calatis. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu arta după retragerea stăpânirii romane? 
 
Răspuns: După retragerea administraţiei romane arta nu a dispărut, ci s-a dezvoltat mai departe fără 
întrerupere, adaptându-şi formele şi ornamentul la noile condiţii de viaţă. 
 
Întrebare: Ce conţine tezaurul de la Pietroasa? 
 
Răspuns: Tezaurul de la Pietroasa e cunoscut şi sub numele de Cloşca cu puii de aur. El conţine zece 
piese de aur masiv, împodobite cu pietre preţioase. Tezaurul a fost îngropat lângă Pietroasa de unul 
dintre conducătorii popoarelor germanice în migraţiune care a trecut pe teritoriul patriei noastre în 
secolul al IV-lea. 
 
Întrebare: Ce tradiţie a continuat arta în secolele al V-lea până în secolul al IX-lea? 
 
Răspuns: Arta care s-a dezvoltat pe teritoriul patriei noastre între secolul al V-lea şi al XII-lea a 
continuat tradiţia artei vechi, a populaţiei băştinaşe a dacilor îndeosebi şi a romanilor. Această 
continuitate merge chiar şi până în secolele al VIII-lea şi al IX-lea. 
 
Întrebare: Ce tendinţe a luat arta în orânduirea sclavagistă? 
 
Răspuns: Pe întreg teritoriul patriei noastre, în orânduirea sclavagistă de-a lungul secolelor, s-a creat o 
artă cu o evoluţie liniară, unitară, s-a plecat de la formele tradiţionale existente în epoca primitivă şi s-a 
dezvoltat în strânsă legătură cu cerinţele băştinaşilor. 
 
 
VII. ARTA BIZANTINĂ 
 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin arta bizantină? 
 
Răspuns: Arta bizantină a dăinuit între secolul al IV-lea şi al XV-lea e. n. şi sub acest nume se înţelege 
arta care s-a dezvoltat în Imperiul Roman de răsărit, cu capitala la Constantinopol. 



 
Întrebare: Ce influenţe a avut arta bizantină? 
 
Răspuns: Arta bizantină s-a format pe fondul artei greceşti şi romane. Ea a primit şi influenţa artei 
popoarelor mai vechi din Asia vestică ale artei mesopotamiene, siriene, egiptene şi persane. Aceste 
influenţe se explică prin legăturile comerciale şi cultural-artistice pe care Imperiul Bizantin le-a avut cu 
aceste popoare. 
 
Întrebare: Care au fost elementele arhitecturii strict bizantine? 
 
Răspuns: În cadrul arhitecturii bizantine se remarcă construcţia unor stiluri proprii folosindu-se o dată 
cu elementele cunoscute şi unele inovaţii. Astfel de elemente cunoscute a fost arcul în plin centru 
semicircular care l-au sprijinit pe coloane prin intermediul capitelurilor. Un alt element a fost cupola cu 
baza rotundă. 
 
Întrebare: Care au fost elementele arhitecturii strict bizantine? 
 
Răspuns: Bizantinii au acordat un rol important mozaicului, care se aplică nu numai pe pardoseală, ci şi 
pe zidurile interioare. 
 
Întrebare: Unde au fost construite cele mai importante monumente bizantine şi când s-a atins cel mare 
grad de dezvoltare a epocii bizantine? 
 
Răspuns: Cele mai importante monumente bizantine au fost construite la Constantinopol, începând cu 
timpul împăratului Constantin cel Mare, dar stilul propriu-zis s-a statornicit în forme proprii abia după el, 
atingând cel mai mare grad de dezvoltare sub domnia lui Justinian. 
 
Întrebare: Care este cel mai edificator sălaş construit în stil bizantin? 
 
Răspuns: Cea mai celebră construcţie în stilul bizantin este Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. 
Atât stilul cât şi interioarele acestui edificiu, bogate în mozaicuri cu figuri ori motive decorative 
geometrice, florale şi animaliere, conferă edificiului o strălucire şi un fast deosebit. 
 
Întrebare: Ce rol a jucat arhitectura civilă şi militară în arta bizantină? 
 
Răspuns: Bizantinii au înălţat şi edificii civile importante. Arhitectura civilă şi militară a jucat un rol 
foarte important în definirea stilului bizantin. În acest sens, renumit era palatul imperial clădit din 
materiale de construcţii foarte scumpe, prevăzut cu săli bogat ornamentate. 
 
Întrebare: Ce importanţă s-a dar în arta bizantină ilustrării manuscriselor? 
 
Răspuns: Pereţii monumentelor bizantine sunt, de obicei, acoperiţi cu mozaicuri de o mare strălucire şi 
rafinament. În arta bizantină s-a dat o deosebită importanţă ilustrării manuscriselor şi cărţilor. Adeseori 
ilustraţiile se întindeau pe întreaga pagină. 
 
Întrebare: Ce elemente s-au remarcat în arta decorativă a bizantinilor? 
 
Răspuns: În arta decorativă bizantină s-au remarcat broderiile cu scene religioase după picturi 
executate de meşteri iscusiţi. De asemenea, bizantinii au ţesut şi covoare cu motive geometrice ori cu 
elemente stilizate din faună şi floră. 



 
Întrebare: Asupra cui a avut influenţă arta bizantină? 
 
Răspuns: Arta bizantină a păstrat, în cea mai mare parte, tradiţiile artei antice şi le-a transmis peste 
veacuri. Ea a avut o mare influenţă asupra artelor multor popoare din Europa. De asemenea, arta 
bizantină a influenţat şi dezvoltarea artei medievale din ţara noastră. 
 
 
VIII. ARTA ÎN ORIENTUL ÎNDEPĂRTAT PÂNĂ ÎN  SECOLUL AL VIII-LEA  
 
 
Întrebare: Prin ce se evidenţiază construcţiile în Orientul îndepărtat? 
 
Răspuns: În arhitectura orientului îndepărtat s-au clădit temple solide de piatră impresionante prin 
masivitatea lor, prin rezistenţa materialelor întrebuinţate ca şi prin frecvenţa şi bogăţia decoraţiilor din 
interioare şi de la exterior, prin proporţiile lor gigantice, prin monumentalitatea lor. 
 
Întrebare: Ce este o stupă? 
 
Răspuns: Stupa este un monument (complex) de construcţii dintre care cea mai importantă are o bază 
pătrată şi foarte înaltă, formând un fel de postament pe care era aşezat corpul rotund al construcţiei 
principale. 
 
Întrebare: Ce sunt coloanele-amintiri? 
 
Răspuns: Coloana-amintire era ridicată în cinstea unui personaj ori a unui eveniment de seamă, adesea 
având şi o funcţie religioasă. Coloanele-amintiri în partea lor superioară au statui reprezentând eroi 
legendari sau oameni de seamă ori animale considerate sfinte (lei, elefanţi etc.). 
 
Întrebare: Cum arătau templele hipogee? 
 
Răspuns: Templele hipogee se numără printre cele mai vechi tipuri de clădiri indiene săpate în stâncă, 
unde slujeau preoţii şi călugării budişti. Acestea au fost construite numai din piatră masivă, în interior 
sunt stâlpi săpaţi direct în stâncă după calcule precise astfel ca să se susţină tavanul. 
 
Întrebare: Care este arhitectura templelor de lemn în arta Orientului îndepărtat? 
 
Răspuns: Templele din lemn au o formă prismatică foarte înaltă şi acoperişul ascuţit, construcţia 
purtând denumirea de pagodă. În India acestea sunt foarte răspândite. De asemenea se găsesc şi la 
chinezi unde ia o formă diferită, dar a atins o formă de dezvoltare înaltă. 
 
Întrebare: Care era transmiterea artei sculpturale la popoarele orientale? 
 
Răspuns: La indieni, în antichitate au existat oraşe întregi de meşteri sculptori care au transmis tradiţia 
veche a artei şi culturii poporului din generaţie în generaţie. Aceşti sculptori au lucrat permanent şi 
neîntrerupt la împodobirea templelor indiene. În reprezentările basoreliefurilor, corpurile omeneşti erau 
reprezentate fie nude fie îmbrăcate luxos. 
 
Întrebare: Unde s-au întrebuinţat pictura murală şi prin ce reprezentau ele? 
 



Răspuns: Pentru decorarea construcţiilor indiene s-au întrebuinţat şi picturi murale. Din vechile 
ansambluri de pictură murală au rămas doar fragmente. Astfel de picturi au reprezentat scene religioase, 
arborele sfânt şi bambusul apoi animale ca tăunul, elefantul sfânt etc. 
 
Întrebare: Cum s-a dezvoltat arhitectura veche chineză? 
 
Răspuns: Arhitectura veche chineză s-a dezvoltat în chip original mai ales în mileniul I î.e.n. Ca 
materiale de construcţie chinezii au întrebuinţat cărămida şi lemnul. Din această cauză, vechile lor 
construcţii nu au ajuns până la noi. 
 
Întrebare: În ce material erau vestiţi chinezii în arta sculpturii? 
 
Răspuns: Începând cu secolul al II-lea, chinezii au ştiut să sculpteze în bronz şi jad figurine 
reprezentând oameni şi animale. Jadul este o piatră foarte dură semipreţioasă translucidă şi colorată în 
nuanţe diferite. 
 
Întrebare: Cum a evoluat arta decorativă la chinezi? 
 
Răspuns: Chinezii au excelat şi în artele decorative. Din cele mai vechi timpuri chinezii au avut o 
ceramică arsă neagră şi o ceramică pictată. Ornamentele reprezentau figuri geometrizate şi animale 
sfinte. Mai târziu au fost folosite şi ornamente cu figura lui Budda. 
 
 
IX. ARTA VECHE PE TERITORIUL AMERICII 
 
 
Întrebare: Cu cine se aseamănă trăsăturile culturii populaţiei aztece? 
 
Răspuns: Cultura aztecă prezenta trăsături foarte asemănătoare cu ale culturii vechilor imperii agrare 
din lumea popoarelor antice precum ar fi egiptenii şi mesopotamienii. Cultura precolumbiană are o 
strânsă legătură cu caracteristicile acestor populaţii şi cu viaţa lor politico-socială. 
 
Întrebare: Care este arta cea mai veche de dinainte de cucerirea spaniolă în teritoriul actualului Mexic? 
 
Răspuns: Din Mexicul dinainte de cucerirea spaniolă, arta cea mai veche o reprezintă arta otomilos care 
îşi ia numele după populaţia care a făurit-o. Toltecii au preluat şi perfecţionat arta otomilos creând o 
arhitectură foarte interesantă. 
 
Întrebare: Cine a cucerit teritoriile toltecilor şi ce au preluat din cultura lor? 
 
Răspuns: Aztecii au cucerit teritoriul toltecilor în secolul al XII-lea. Ei au preluat cultura şi arta toltecilor: 
scrierea prin hieroglife, sculptura, pictura pe stuc, mozaicul, calendarul lor etc. 
 
Întrebare: Ce loc ocupă în istoria artelor arta maya? 
 
Răspuns: Arta Maya ocupă un loc deosebit în istoria artelor universale care a apărut în sudul Mexicului 
şi în Guatemala începând în secolul al IV-lea e.n. Arhitectura maya s-a dezvoltat pornind de la forma de 
piramide cu trepte care stă şi la baza piramidelor. Măreţia artei maya se vede din ruinele unor temple şi 
palate străvechi. 
 



Întrebare: Ce este „Casa fecioarelor preotese“? 
 
Răspuns: Casa fecioarelor preotese este o adevărată broderie în piatră. Ea are o formă rotundă şi era 
folosită pentru observaţii astronomice. Ea are o formă rotundă în interiorul ei aflându-se o scară în 
spirală şi reprezintă o adevărată capodoperă a arhitecturii vechii populaţii maya. 
 
Întrebare: Prin ce era reprezentată sculptura în vechiul Mexic? 
 
Răspuns: Sculptura în vechiul Mexic are în primul rând un rol decorativ. În arta zapotecă predomină 
ornamentele geometrice, iar în arta aztecă şi maya predomină cele cu păsări sau animale fantastice mai 
ales  cu şerpi înaripaţi, vulturi, bufniţe etc., despre acre se credea că au puteri magice. 
 
Întrebare: Cum era reprezentată pictura în vechiul Mexic? 
 
Răspuns: În vechiul Mexic pictura a cunoscut o mare dezvoltare, ea fiind distrusă în cea mai mare parte 
în decursul timpurilor de lumină şi de umezeală. Pictura mexicană a fost făcută iniţial direct pe piatră ori 
pe un strat de stuc apoi în frescă sau tempera. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu artele decorative în Mexic? 
 
Răspuns: În Mexic artele decorative au cunoscut o mare dezvoltare fiind reprezentate în primul rând 
prin obiecte de ceramică variate şi originale prin forma şi ornamentele lor: vase pentru cult, ulcioare, 
talere etc., iar în al doilea rând prin arta ţesăturilor, măşti rituale etc. 
 
Întrebare: Cu cine seamănă ornamentele interioare ale templelor incaşilor? 
 
Răspuns: Ornamentele interioare ale templelor incaşilor seamănă cu cele din Mexic. Pe templul “Poarta 
soarelui” se află şi o figură omenească, lucru foarte rar întâlnit în această artă. 
 
Întrebare: Prin ce erau reprezentate artele decorative în vechiul Mexic? 
 
Răspuns: În Mexic s-au găsit multe obiecte vechi de ceramică pe care sunt reprezentate scene de luptă, 
oameni şi demoni, animale şi fructe. Acestea sunt vase de cult şi vase funerare. De asemenea ţesăturile 
au avut o mare răspândire. 
 
 
X. ARTA GOTICĂ 
 
 
 
Întrebare: Unde a apărut şi de ce este legată dezvoltarea artei gotice? 
 
Răspuns: Dezvoltarea artei gotice este strâns legată de aceea a noii societăţi feudale, de creşterea 
oraşelor care se luau la întrecere între ele să-şi construiască monumente cât mai frumoase mai ales în 
Franţa, unde arta gotică a apărut pentru prima dată şi unde a cunoscut o maximă înflorire. 
 
Întrebare: În ce perioadă s-a afirmat stilul gotic? 
 
Răspuns: Stilul gotic începe să se afirme în a doua jumătate a secolului al XII-lea şi să se dezvolte până 
în secolul al XV-lea când în Europa se impune noul curent artistic al Renaşterii. 



 
Întrebare: Care sunt elementele caracteristice în arhitectură a stilului gotic? 
 
Răspuns: Elementele caracteristice stilului gotic în arhitectură sunt bolţile pe ogive, arcuri frânte şi 
stâlpii sau coloanele contrafortii.  
 
Întrebare: Unde sunt situate catedralele în stil gotic şi în cât timp se construiau? 
 
Răspuns: Catedralele construite în stil gotic sunt situate în pieţele principale ale oraşelor, detaşându-şi 
profilul pe deasupra înălţimii obişnuite ale acoperişurilor caselor. O catedrală se ridica în câteva zeci de 
ani , uneori chiar pe parcursul a câtorva secole şi se aduceau îmbunătăţiri şi adaosuri şi podoabe. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai renumite catedrale gotice din Franţa? 
 
Răspuns: În Franţa foarte multe catedrale gotice au fost închinate Fecioarei Maria. Numele lor se leagă 
de acest personaj religios astfel cele mai renumite sunt: Notre-Dame din Paris, Notre-Dame din Ronen, 
Notre-Dame din Reims. 
 
Întrebare: Ce construcţii s-au ridicat în stil gotic? 
 
Răspuns: Precum în arta romanică şi în cea gotică s-au făcut multe construcţii de apărare printre care şi 
castele. Acestea aparţineau familiilor de nobili. Ele sunt aşezate de obicei pe înălţimi greu accesibile 
având ziduri masive şi sisteme de apărare perfecţionate. De asemenea mai existau şi palate în stil gotic. 
 
Întrebare: De câte feluri există sculptura în arta gotică? 
 
Răspuns: Sculptura gotică este aservită arhitecturii şi practicată atât în exteriorul monumentelor cât şi 
în interior. Există sculptură autonomă sub formă de statui în rondbos şi sub formă de altoreliefuri în 
altarele gotice. 
 
Întrebare: Care sunt mediile din care s-a inspirat stilul gotic? 
 
Răspuns: Cele mai multe ornamente gotice  au fost inspirate din natura înconjurătoare. Prin 
naturalismul ei, arta gotică se deosebeşte de arta romanică. Totodată se practică stilul ornamental cu 
aspect geometric. 
 
Întrebare: Ce  tendinţe a luat pictura în arta gotică? 
 
Răspuns: Construcţiile gotice prin marile deschideri ce străbat zidurile nu au oferit artiştilor suprafeţe 
suficiente pe care să se desfăşoare pictura monumentală. Astfel în arta gotică vitraliile au luat locul 
picturii. În schimb neputându-se dezvolta pictura murală s-a afirmat arta miniaturii. 
 
Întrebare: În ce sens a dominat arta gotică în dezvoltarea artelor din evul mediu? 
 
Răspuns: Arta gotică a dominat dezvoltarea artelor din evul mediu târziu şi a determinat o apropiere de 
natură care a favorizat pătrunderea marilor transformări artistice din secolele al XV-lea şi al XVI-lea al 
Renaşterii în nordul Europei. 
 
 
 



 
 
XI. RENAŞTERAEA ÎN ITALIA 
 
 
Întrebare: Când au apărut primele elemente care au anunţat apariţia curentului Renaşterii? 
 
Răspuns: Elementele anunţând “Renaşterea” apar în sudul Europei, în Italia, în jumătatea a doua a 
secolului al XIII-lea în perioada de destrămare a societăţii feudale şi de ridicare a oraşelor în perioada de 
formare a societăţii capitaliste, de trecere de la evul mediu la epoca modernă. 
 
 Întrebare: Care este concepţia societăţii în epoca Renaşterii? 
 
Răspuns: Ca urmare a formării unei noi societăţi, în epoca Renaşterii se dezvoltă o nouă cultură, care 
va avea o mare înrâurire asupra artelor. Oamenii Renaşterii vor să cunoască realitatea să o prevadă şi 
să-şi asigure astfel o viaţă mai bună.  
 
Întrebare: De ce anume au ţinut seama artiştii Renaşterii? 
 
Răspuns: Artiştii Renaşterii au ţinut seama de toate progresele tehnice, de toate cuceririle ştiinţifice, de 
toate descoperirile geografice din perioada aceea. Mulţi dintre aceşti artişti au fost ei înşişi oameni de 
ştiinţă, savanţi renumiţi, literaţi, filosofi şi tehnicieni. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu oraşele Italiei în timpul Renaşterii? 
 
Răspuns: Arta Renaşteri s-a perfecţionat după exemplul artei antice studiind şi luând drept model 
realitatea vie, natura, lumea înconjurătoare. Oraşele devenite libere în timpul Renaşterii au câştigat în 
întindere şi s-au dezvoltat într-un ritm accelerat. Cea mai mare strălucire a avut-o Roma, capitala statului 
papal. 
 
Întrebare: Care au fost artiştii consideraşi ca fiind “titanii” Renaşterii? 
 
Răspuns: Artiştii Renaşterii au avut preocupări multilaterale. Unii dintre ei, ca Leonardo da Vinci, Rafael 
Sanzio şi Michelangelo Bounarroti au fost arhitecţi, sculptori şi pictori deopotrivă. Aceşti trei artişti au fost 
consideraţi ca fiind cei trei mari “titani” ai Renaşterii. 
 
Întrebare: În cadrul arhitecturii oraşelor în timpul Renaşterii de cine erau construite palatele şi unde 
erau amplasate? 
 
Răspuns: În timpul Renaşterii, burghezii ridicaţi din rândul negustorilor şi meşteşugarilor îmbogăţiţi îşi 
făceau castele care întrec vechile palate feudale. Palatele din timpul Renaşterii, palate construite nu 
izolat, ci în oraşe, nu mai aveau nevoie de fortificaţii astfel încât faţadele trebuiau să fie cât mai 
atrăgătoare. 
 
Întrebare: Care a fost cel mai reprezentant edificiu religios al Renaşterii? 
 
Răspuns: Un rol important în arhitectura Renaşterii italiene l-au avut construcţiile religioase. Dintre ele, 
elementele noi integrate într-o arhitectură mai veche se prezintă “Domul din Florenţa”, biserica numită 
“Santa Maria del Fiore”. 
 



Întrebare: Prin ce se evidenţiază sculptura în epoca Renaşterii? 
 
Răspuns: Sculptura Renaşterii italiene ocupă un loc important în istoria artei universale în primul rând 
prin basoreliefurile care au fost aplicate pe faţadele clădirilor, pe soclurile statuilor, pe balustrade etc. 
 
Întrebare: Care au fost pictorii cei mai reprezentanţi ai Renaşterii? 
 
Răspuns: Cele trei nume renumite care au fost considerate adevărate genii în pictura Renaşterii au fost 
Leonardo da Vinci, Raffael şi Michelangelo. Aceştia au întrecut pe toţi artiştii timpurilor lor prin creaţiile 
lor nu numai în Italia ci şi  în întreaga lume creaţia lor rămânând ca model pentru veacuri. 
 
Întrebare: Ce perspective deschide Renaşterea italiană pentru arta universală? 
 
Răspuns: Renaşterea italiană deschide drumuri noi spre o artă umanistă şi realistă în care accentul se 
pune pe studiul adâncit al naturii şi al omului. Artiştii acestor vremuri sunt exemple demne de cea mai 
înaltă preţuire pentru munca lor şi dorinţa de a se perfecţiona mereu. 
 
 
XII. ARTA PE TERITORIUL PATRIEI NOASTRE DIN SECOLUL AL XII-LEA PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XVI-LEA 
 
 
Întrebare: Ce ritm de dezvoltare a avut dezvoltarea artelor în perioada din secolul al XII-lea-XVI-lea? 
 
Răspuns: Strâns legate de starea social-economică a ţărilor române, dezvoltarea artei  s-a accentuat în 
anii de avânt economic şi a avut un ritm lent în timpuri de războaie. În această perioadă un rol important 
l-a avut formarea statelor feudale româneşti. 
 
Întrebare: Ce a permis pătrunderea diferitelor stiluri şi curente ale artei pe teritoriile ţărilor noastre? 
 
Răspuns: Schimburile comerciale şi relaţiile politice cu ţările vecine sau cu ţările şi oraşele mai 
îndepărtate au înlesnit şi schimburile culturale şi artistice . Astfel de schimburi au existat între teritoriile 
ţărilor româneşti şi între ele şi statele vecine ceea c a permis pătrunderea diferitelor curente şi stiluri. 
 
Întrebare: Ce rol a avut arta populară în perioada formării statelor româneşti? 
 
Răspuns: Cea mai mare înrâurire asupra artei noastre din epoca feudală a avut-o arta populară de o 
tradiţie străveche cultivată timp de milenii pe întinsul patriei. Arta populară pentru artiştii noştri a fost un 
exemplu de fineţe, echilibru, proporţie şi armonie. Ea a stimulat şi I-a ajutat să contopească în spirit 
creator înrâuririle din afară. 
 
Întrebare: Ce caracter are arta feudală românească? 
 
Răspuns: Arta feudală românească are un caracter unitar. Statele feudale româneşti au avut o viaţă 
culturală comună, corespunzătoare intereselor comune, aspiraţiilor şi tradiţiilor limbii, obiceiurile comune 
şi felului de viaţă comun aparţinând aceluiaşi popor. 
 
Întrebare: Ce au apărut în arta celor trei state feudale româneşti? 
 



Răspuns: În arta din cele trei state feudale româneşti au apărut diferite particularităţi specifice 
regionale care se datoresc atât evoluţiei fireşti a artei regionale cât şi unor înrâuriri dinafară pe care 
artiştii noştri le-au prelucrat în mod creator ţinând seama de tradiţiile artei româneşti. 
 
Întrebare: Ce construcţii au existat în epoca orânduirii feudale? 
 
Răspuns: În arhitectura orânduiri feudale din Transilvania s-au evidenţiat construcţii religioase şi laice, 
civile şi militare. Monumentele din prima perioadă s-au construit într-un număr însemnat în Transilvania. 
Totodată au existat mai târziu şi cetăţi de apărare şi de refugiu. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu arhitectura religioasă medievală din piatră? 
 
Răspuns: Arhitectura religioasă medievală din piatră a cunoscut o mare înflorire mai ales în secolul al 
XIII-lea. Ea aparţine mai ales stilului romanic. Cu mult înainte cât şi în timpul acestei perioade, populaţia 
băştinaşă a construit biserici ortodoxe din lemn şi din piatră. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai reprezentative monumente istorice construite în secolul al XIV-lea în Ţara 
Românească? 
 
Răspuns: Printre monumentele din Ţara Românească, construite aproximativ în secolul al XIV-lea este 
şi Biserica Mănăstirii Tismana precum şi biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş ce reprezintă 
nişte monumente deosebit de însemnate din punct de vedere istoric. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat pe teritoriul Moldovei în feudalism în domeniul artelor? 
 
Răspuns: Pe teritoriul Moldovei în feudalism artele se dezvoltă mai mult decât în celelalte ţinuturi ale 
patriei. Astfel în această perioadă a început pe de-o parte reconstrucţia cetăţilor care străjuiau hotarele 
patriei, unele fiind învechite, Iar pe de altă parte s-au construit cetăţi noi. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu sculptura în perioada feudalismului pe teritoriul Ţărilor Româneşti? 
 
Răspuns: În perioada feudalismului în Moldova, Ţara Românească şi în Transilvania sculptura este 
subordonată arhitecturii de care se leagă organic. Astfel ea se găseşte la socluri, la uşi, pe nervurile de la 
bolţi şi la ferestre. Tot în această perioadă o deosebită înflorire a cunoscut sculptura funerară a pietrelor 
de mormânt. 
 
 
XIII. ARTA PE TERITORIUL PATRIEI NOASTRE ÎN SECOLUL AL XVI-LEA 
 
 
Întrebare: Care au fost condiţiile istorice existente în Ţările Române  în secolul al XVI-lea? 
 
Răspuns: Secolul al XVI-lea a fost tulburat de numeroase certuri pentru ocuparea domniei atât în 
Muntenia cât şi în Moldova şi mai ales de încercările de cotropire ale patriei noastre de către duşmanii de 
dinafară. Cu toate aceste greutăţi mari cu care au avut de luptat în această perioadă, şi în Ţările Române 
s-au realizat progrese în artă. 
 
Întrebare: Ce stau la baza dezvoltării artelor din secolul al XVI-lea? 
 



Răspuns: La baza dezvoltări artelor din acest secol stau în mod edificator: unitatea poporului nostru, 
experienţa sa milenară, tradiţiile sale cultural-artistice şi forţa lui creatoare. 
 
Întrebare: Ce caracteristici prezentau construcţiile din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea? 
 
Răspuns: În secolul al XVI-lea, ca şi în secolele anterioare, s-au construit mănăstiri fortificate cu ziduri 
mari de incintă, cu turnuri de apărare la colţuri sau la intrare. Zidurile construcţiilor din această perioadă 
se terminau în partea de sus cu aşa numitele creneluri prin care să se tragă cu armele în cazul unor 
bătălii. 
 
Întrebare: Ce s-a realizat în jurul secolului al XVI-lea în domeniul artei? 
 
Răspuns: În jurul secolului al XVI-lea în numai 60 de ani au fost realizate cele mai frumoase 
monumente din ţara noastră, renumite fiind Biserica de la Voroneţ, Mănăstirile Humor şi Vatra 
Moldoviţei, Arbore şi Suceviţa  recunoscute ca opere de artă de valoare universală. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu sculptura ornamentală în secolul al XVI-lea? 
 
Răspuns: În secolul al XVI-lea s-a făcut multă sculptură ornamentală din piatră, marmură sau din lemn, 
aplicată la clădiri şi la pietrele de mormânt. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu sculptura în lemn în secolul al XVI-lea? 
 
Răspuns: Sculptura în lemn s-a evidenţiat prin motivele decorative de pe scaunele arhiereşti, de pe 
strane, de pe tetrapode existente în biserici. Motivele aplicate la asemenea sculpturi sunt geometrice şi 
florale toate stilizate, mărunte, adesea toate colorate în diferite nuanţe. 
 
Întrebare: Ce problemă s-a pus în secolul al XVI-lea în ceea ce priveşte interiorul bisericilor? 
 
Răspuns: În interiorul bisericilor s-a pus problema decorării pereţilor noilor încăperi cu scene pictate. 
Acest lucru nu a fost uşor deoarece pictorii erau obişnuiţi cu o anumită ordine iconografică, un anumit fel 
de a grupa, de a aşeza scenele şi personajele impusă de dogmatica ortodoxă. 
 
Întrebare: Ce temă în pictură a fost considerată ca fiind cea  mai îndrăzneaţă şi mai amplă lucrare din 
secolul al XVI-lea? 
 
Răspuns: Concepţia despre omul cinstit care se bucură de roadele muncii sale în contrast cu cel care se 
face vinovat de faptele rele a reprezentat o temă în arta picturală ce este considerată cea mai 
îndrăzneaţă şi mai amplă lucrare din arta monumentală feudală românească. 
 
Întrebare: Ce s-a realizat în secolul al XVI-lea prin realizarea picturii pe sticlă? 
 
Răspuns: În secolul al XVI-lea prin icoanele pictate se continuă o tradiţie veche. Pe cele mai vechi 
icoane personajele sunt văzute din faţă. Mai târziu artiştii reuşesc să redea pe icoane personajele în 
mişcare în poziţii diferite. Multe din icoanele acestui secol au o valoare artistică foarte mare. 
 
Întrebare: Ce dimensiuni au cunoscut realizarea de manuscrise şi prelucrarea obiectelor din aur şi 
argint în secolul al XVI-lea? 
 



Răspuns: La o mare cinste au fost ridicate şi manuscrisele, unele dintre ele fiind de o rară frumuseţe, 
atât prin ilustraţii cât şi prin copertele lor ferecate. Obiectele de aur şi de argint au în acest secol 
ornamente lucrate mai mărunt cu împletituri complicate. 
 
 
 
 
 
XIV. ARTA EUROPEI OCCIDENTALE ÎN SECOLUL AL XVII-LEA 
 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu realizările artistice din Europa Occidentală în secolul al XVII-lea? 
 
Răspuns: În secolul al XVII-lea realizările artistice în Europa Occidentală au luat amploare. Pentru artă 
s-au putut face multe cheltuieli deoarece o parte din negustori s-au îmbogăţit făcând comerţ cu ţările 
îndepărtate. Totodată biserica a investit sume mari pentru edificii de artă puse în slujba religiei. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat în sculptură şi pictură în secolul al XVII-lea? 
 
Răspuns: În sculptură şi în pictură în secolul al XVII-lea se găsesc şi aspecte contradictorii. Astfel a 
apărut o artă de un realism pronunţat cu tendinţa de a reda cele mai esenţiale şi mai caracteristice 
aspecte ale realităţii. Totodată câmpul de inspiraţie artistică s-a lărgit. 
 
Întrebare: Ce au mai adăugat pictorii în schemele tablourilor acestora? 
 
Răspuns: Pornind de la formele compoziţionale şi schemele tablourilor acestor pictori, întocmai ca şi în 
sculptură au adăugat personaje cu mişcări şi expresii agitate cu gesturi teatrale nefireşti căutând să 
impresioneze cât mai mult. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu urbanistica în Italia în secolul al XVII-lea? 
 
Răspuns: Urbanistica în Italia a luat o mare dezvoltare. Astfel s-au tăiat în continuare bulevarde mari şi 
drepte, pieţe cu statui şi cu fântâni arteziene, grădini mari, cheiuri pe marginea râurilor care udă oraşele. 
 
Întrebare: Ce subiecte s-au tratat în sculptura secolului al XVII-lea? 
 
Răspuns: Precum a fost în Renaştere în sculptura din secolul al XVII-lea s-au tratat subiecte mitologice 
şi religioase. Figurile mitologice ornează mai mult fântânile. Renumite în acest sens sunt fântânile din 
Roma. 
 
Întrebare: Ce i s-a impus artei Spaniei? 
 
Răspuns: În secolul al XVII-lea după descoperirile geografice din secolul al XVI-lea, Spania are venituri 
în mod special din exploatarea ţinuturilor întinse din America de care nu au profitat prea mult spaniolii. 
Artei care s-a dezvoltat în Spania I s-a impus să-l preamărească pe rege şi pe stăpânii feudali, pe copii 
bisericii şi pe cei îmbogăţiţi prin jafuri. 
 
Întrebare: Sub domnia cărui rege în Franţa artele au cunoscut o deosebită dezvoltare? 
 



Răspuns: Pentru Franţa, secolul al XVII-lea în artă  înseamnă o etapă de artă oficială retoric cu aspect 
baroc, în care luxul şi abuzul de decoraţie a atins cel mai înalt grad în timpul domniei lui Ludovic al XIV. 
 
Întrebare: Care este deosebirea între arhitectura franceză şi arhitectura altor ţări din secolul al XVII-
lea? 
 
Răspuns: Spre deosebire de arhitectura din alte ţări, arhitectura franceză din secolul al XVII-lea s-a 
înscris în istoria artei cu opere însemnate cum ar fi Palatul de la Versailles. 
 
Întrebare: Ce gen al artei a avut întâietate în ţările de jos? 
 
Răspuns: În pictura secolului al XVII-lea întâietatea a avut-o în Ţările de Jos pictura care în secolul al 
XVII-lea a depăşit realizările artistice din celelalte ţări. Genul care s-a dezvoltat cel mai mult a fost 
portretul. Totodată s-au mai reprezentat şi scene mitologice sau alegorice, dar şi scene cu petreceri, 
peisaje etc. 
 
Întrebare: Ce caracteristici are arta în secolul al XVII-lea în Europa? 
 
Răspuns: Secolul al XVII-lea în Europa cunoaşte artişti geniali, care prin creaţiile lor au influenţat 
dezvoltarea artei di secolele următoare. În general artele europene din secolul al XVII-lea în special 
pictura fac un mare pas înainte în reflectarea realităţii şi cunoaşterea adâncă a omului. 
 
 
XV. ARTELE PE TERITORIUL PATRIEI NOASTRE ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA 
 
 
Întrebare: Care a fost situaţia istorică a Ţărilor Româneşti în secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: În secolul al  XVIII-lea pe teritoriile Ţării Româneşti şi Moldova au loc evenimente importante 
marcate de crunta dominaţie otomană ,iar Transilvania aflându-se sub dominaţia Imperiului Austriac. 
Toate aceste aspecte ale istoriei patriei noastre se oglindesc şi în artă. 
 
Întrebare: Cum se face în artă trecerea la secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: În artă, trecerea la secolul al XVIII-lea se face treptat într-un proces continuu şi sigur, 
urmându-se impulsul dat de Constantin Brâncoveanu     Înconjurat de mulţi meşteri pricepuţi - arhitecţi, 
zidari, cioplitori în piatră şi sculptori în lemn , pictori şi artişti decoratori - el a reuşit  în frământata sa 
domnie să realizeze opere trainice şi de mare valoare artistică. 
 
Întrebare: Ce stil s-a impus în arhitectura secolului al XVIII-lea? 
 
Răspuns: În arhitectură stilul Brâncovenesc s-a impus construindu-se ansambluri , palate, la care 
plecându-se de la tradiţia arhitectonică tradiţională, s-a ţinut seama şi de unele concepţii constructive din 
alte ţări, realizându-se astfel opere cu un caracter nou, legate de necesităţile de viaţă locale. 
 
Întrebare: Cum este considerată apariţia stilului brâncovenesc în secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: Stilul Brâncovenesc apare ca un fenomen artistic complex şi inovator, ţinând pas cu vremurile 
noi care se anunţă şi la care marele voievod şi-a pus pecetea unei adevărate personalităţi, demnă de 
numele marilor creatori de stiluri artistice atât româneşti cât şi universale. 



 
Întrebare: Ce tip de locuinţe au apărut în Moldova şi Muntenia după Constantin Brâncoveanu? 
 
Răspuns: Arhitectura în Muntenia şi Moldova după Constantin Brâncoveanu s-a remarcat prin apariţia 
caselor boiereşti precum şi a caselor pentru târgoveţi ale căror stil au fost cu totul caracteristice acestei 
perioade. 
 
Întrebare: Ce tip de arhitectură a continuat să existe în Transilvania? 
 
Răspuns: În Transilvania au continuat să fie apreciate formele arhitecturii în care dominau elemente din 
Renaştere, menţionate de către nobilimea ungară, dar treptat au fost zidite şi construcţii baroce, 
solicitate de autoritatea de stat  centralistă a Imperiului Austriac. 
 
Întrebare: Ce formă de arhitectură apare în Transilvania secolului al XVIII-lea? 
 
Răspuns: În arhitectura civilă din Transilvania formele arhitecturii baroce de tip austriac apar la 
castelele de pe moşiile nobililor, ca şi în palatele din oraşe. Un exemplu foarte bun îl constituie Palatul 
Brukenthal din Sibiu. 
 
Întrebare: Care a fost interesul pentru construirea ansamblurilor arhitectonice religioase în secolul al 
XVIII-lea? 
 
Răspuns: În secolul al XVIII-lea interesul pentru construirea marilor ansambluri arhitectonice a scăzut. 
Astfel s-au restaurat vechile monumente religioase la care s-au înlocuit complect părţile deteriorate cu 
elemente noi mai ales la picturi. 
 
Întrebare: Ce se realizează în domeniul sculpturii în perioada secolului al XVIII-lea? 
 
Răspuns: În domeniul sculpturii, în secolul al XVIII-lea se realizează multe ornamente în stuc şi în piatră 
pentru chenarele de la uşi şi ferestre, pentru coloanele din interiorul bisericilor şi mănăstirilor pentru 
balustradele balcoanelor de la casele boiereşti etc. 
 
Întrebare: Care sunt scenele pictate în biserici? 
 
Răspuns: În biserici, pictura ca şi sculptura este subordonată arhitecturii. Scenele sunt pictate pe 
suprafeţe mai mici decât cele ale monumentelor construite în secolele XIV, XV şi XVI. Acestea sunt mai 
puţin impunătoare şi de obicei sunt despărţite prin chenare cu motive florale. 
 
 
XVI. REALISMUL 
 
 
Întrebare: Din  ce considerente a apărut curentul de artă realist în Franţa? 
 
Răspuns: În Franţa curentul de artă realist a apărut din dorinţa artiştilor de a oglindi realitatea în 
formele sale cele mai multiple. Ea proclamă drept ideal artistic o artă strâns legată de viaţa care să se 
adreseze unui cerc cât mai larg de oameni şi consideră că numai ceea ce ochiul percepe direct poate fi 
subiect pentru artă. 
 
Întrebare: Care a fost principala temă pe care au abordat-o artiştii realişti în pictură? 



 
Răspuns: Faţă de romantismul retrograd curentul realist s-a opus acestuia, dar nu şi romantismului 
progresist care era orientat spre realist. Astfel o importanţă deosebită o au artiştii realişti prin faptul că 
cei mai de seamă reprezentanţi ai săi şi-au luat drept tematică viaţa omului şi a poporului. 
 
Întrebare: Ce exprimă arta şcolii de pictură de la Barbizon? 
 
Răspuns: Arta şcolii de pictură de la Barbizon exprimă reprezentarea obiectivă a lumii exterioare, a 
copacilor pădurii şi a diferitelor elemente ale naturii ceea ce îi face să fie încadraţi în curentul realist în 
pictură. 
 
Întrebare:  Ce importanţă are pentru arta românească Şcoala de Pictură de la Barbizon? 
 
Răspuns: Şcoala de pictură de la Barbizon are o importanţă deosebită şi pentru arta noastră, deoarece 
acolo au lucrat doi dintre reprezentanţii cei mai de seamă ai picturii româneşti: Nicolae Grigorescu şi Ion 
Andreescu. 
 
Întrebare:  Cine este cel mai de seamă reprezentant artist al şcolii de pictură de la Barbizon? 
 
Răspuns: Cel mai caracteristic reprezentant al şcolii de pictură de la Barbizon  este Theodore 
Rousseanu . Acesta a pictat de obicei copaci sub cerul albastru, prin frunzişul cărora apar pete de lumină 
într-un desen precis, artistul complăcându-se într-o contemplare calmă a naturii. 
 
Întrebare: Cine a fost pictorul Honore Daumier? 
 
Răspuns: Honore Daumier este şi el unul dintre marii artişti ai secolului trecut. El continuă tradiţia 
graficii din timpul Revoluţiei franceze din 1789 folosind între altele şi tehnica litografiei. În felul acesta 
lucrările litografice pot să fie răspândite la un preţ modest şi Daumier ajunge popular. 
 
Întrebare: Cine a fost pictorul francez Coubert? 
 
Răspuns: Pictor înzestrat cu un deosebit simţ de redare a caracterului uman, pe care l-a înfăţişat printr-
o construcţie viguroasă a formelor şi printr-un colorit viu  Coubert este reprezentat şi în Muzeul de Artă 
al României. 
 
Întrebare: Cum a fost reprezentată arta realistă în Germania? 
 
Răspuns: În Germania arta realistă se dezvoltă şi oglindeşte noile condiţii de viaţă din această ţară în 
primul rând din punct de vedere industrial. Astfel în oraşele mari în mod special cum sunt Berlinul şi 
Munchenul există centre de artă cu o puternică tradiţie unde arta realistă apare cu elemente înnoitoare, 
progresiste. 
 
Întrebare: În ce direcţii s-a cultivat arta realistă după ce a apărut în Franţa? 
 
Răspuns: Arta realistă cultivată mai întâi în Franţa s-a propagat şi în alte ţări unde a cunoscut o 
dezvoltare după specificul fiecăreia. Ea a avut un rol progresist, sprijinind lupta şi revendicările 
popoarelor pentru o viaţă mai bună. Apariţia ei este strâns legată şi de prezenţa proletariatului. 
 
Întrebare: Ce urmăresc artiştii artei realiste prin creaţiile lor? 
 



Răspuns: Căutând să redea în lucrări numai percepţiile vizuale directe, aceşti artişti în căutarea 
obiectivitătii au restrâns însă sfera de inspiraţie a artistului care a pierdut din preocupările sale 
elementele simbolice de fantezie sau fantastice. 
 
XVII. IMPRESIONISMUL 
 
 
Întrebare: Când şi unde a apărut impresionismul? 
 
Răspuns: Curentul impresionist a apărut la Paris în deceniul al 7-lea al secolului al XIX-lea ca o artă 
nouă în care pictorii nu s-au mulţumit să oglindească realitatea concretă, ci o realitate aşa cum apărea 
ea simţurilor şi sensibilităţii lor. 
 
Întrebare: Prin ce s-a evidenţiat curentul impresionist? 
 
Răspuns: Curentul impresionist din pictură s-a evidenţiat prin faptul că pânzele acestor pictori 
reprezentau numai aparenţa realităţii, trecută prin filiera psihică a creatorului operei de artă. Ele redau 
impresia artistului despre obiectele reale şi despre lumea înconjurătoare cu ajutorul luminii create prin 
culoare. 
 
Întrebare: Care sunt punctele de la care pleacă pictorii impresionişti în lucrările lor? 
 
Răspuns: Ceea ce interesează pe pictorii impresionişti este strălucirea şi vibraţia luminii prin culoarea 
care încântă ochiul şi reţine privirea traducând în acest fel stări sufleteşti. Realitatea obiectivă a lumii 
constituie deci pentru impresionişti un pretext de la care porneşte pictorul pentru ca să redea în lucrare 
sentimentul său de încântare. 
 
Întrebare: Ce progrese tehnice a realizat în pictură arta impresionistă? 
 
Răspuns: Arta impresionistă a realizat şi unele progrese tehnice în pictură. Căutând perfecţionarea 
colantului pictorii impresionişti şi-au ascuţit mereu spiritul de observaţie şi au reuşit să redea impresii 
sufleteşti prin combinaţii de culoare, ceea ce constituie una dintre cele mai importante cuceriri a picturii 
moderne. 
 
Întrebare: Cum a apărut concepţia impresionistă în pictură şi când începe schimbarea tehnicii în 
pictură? 
 
Răspuns: Concepţia impresionistă în pictură a apărut treptat. Unii impresionişti debutează ca realişti. 
Către anul 1865 începe schimbarea tehnicii picturale care viziunea unitară a naturii aducea şi o unitate 
de tehnică prin alegerea luminii ca element dominant. 
 
Întrebare: Care sunt categoriile de artişti care se evidenţiază în practicarea impresionismului? 
 
Răspuns: După felul cum au practicat arta impresionistă se pot deosebi trei categorii de artişti:   
- preimpresionişti - la care apar elementele artei 
- impresionişti în sensul larg al cuvântului 
- impresionişti propriu zis 
 
Întrebare: Ce aspecte stau la baza trăsăturilor comune ale pictorilor impresionişti? 
 



Răspuns: La baza trăsăturilor comune ale pictorilor impresionişti în în primul rând luminozitatea 
tablourilor izvorâtă dintr-un puternic optimism şi ataşament faţă de viaţă, în al doilea rând referirea 
acestor pictori la viaţa contemporană care îi leagă de tematica realistă. 
 
Întrebare: Care este unul din procedeele prin care sculptorii impresionişti îşi realizează opera? 
 
Răspuns: În domeniul sculpturii un procedeu în care procedeul prin care artistul îşi realizează opera 
este procedeul arhitectural după care formele se decupează în spaţiu ca o prin tratare directă, adică prin 
dezghicarea formei dintr-un matinal preexistent. Forma se desprinde treptat din blocul cioplit. 
 
Întrebare: Ce procedeu mai există în sculptura impresionistă pentru realizarea operelor? 
 
Răspuns: Alt procedeu de realizare a operei este sculptura impresionistă care se caracterizează prin 
punctualitate în sensul că planurile ei sunt tratate ca o suprafaţă picturală. În acest caz artistul adaugă 
materia plastică, iar planul sculptural prinde într-un fel diferit lumina. 
 
Întrebare: În ce sens impresionismul a creat un sentiment de izolare a artistului? 
 
Răspuns: Impresionismul ca un curent artistic protestatar şi reformator a adus noi cuceriri în tehnica 
picturii şi sculpturii, încurajând individualismul şi a generat adesea un sentiment de izolare a artistului. 
 
 
XVIII. SIMBOLISMUL, EXPRESIONISMUL  ŞI FUTURISMUL 
 
 
Întrebare: Când a apărut simbolismul? 
 
Răspuns: Curentul simbolist a apărut începând cu anul 1885 şi se dezvoltă atât în literatură cât şi în 
plastică. Aici curentul simbolist nu îşi face crez din reprezentarea  justă a realităţii ci o interpretează după 
propria lor simţire dând prin obiectele reprezentate sugestia crezului lor artistic a poeziei ori a durerii lor. 
 
Întrebare: Când au apărut teoriile simbolismului? 
 
Răspuns: Teoriile simboliste asupra artei au apărut în diferite reviste începând din 1886 dintre care cea 
mai cunoscuta este  „Simbolismul“. În cadrul acesteia se îmbracă ideile şi reveriile epocii în forme 
artistice noi. 
 
Întrebare: Ce a fost “Grupul  Nabis”? 
 
Răspuns: „Grupul Nabis“ („Profeţii“) a strâns în jurul său un număr însemnat de artişti care, plecând de 
la impresionişti, căutau o formă decorativă în artă, de simplificare şi de deformare în sens simbolist. 
 
Întrebare: Ce caracteristică prezenta nabismul?   
 
Răspuns: O caracteristică  a nabismului era aceea că  el era mai degrabă o grupare de prieteni 
diferenţiaţi ca factură picturală  dar care, la început, au avut acelaşi crez al unei exprimări sintetice şi al 
unei morfologii în dominantă de curbe, unde se resimte influenţa artei prerafaelite. 
 
Întrebare: De cine au fost reprezentaţi pictorii naivi? 
 



Răspuns: Pictorii naivi nu au format niciodată un grup. Nu s-au cunoscut între ei şi s-au gândit foarte 
rar să-şi expună arta. Cei care i-au reprezentat împreună sunt istoricii şi criticii de artă. Caracteristic artei 
naivilor este suflul artei populare şi spiritul naiv în care îşi concep arta, decorativismul şi în general 
căutarea unui  fel de exprimare sincer. Întrebare: 
 
Întrebare: Ce este expresionismul? 
 
Răspuns: Curentul artistic numit şi expresionism a apărut ca o reacţie contra impresionismului şi a 
tendinţelor artei socotite prea obiective. Aceşti artişti au plecat de la ideea unor “trăiri necondiţionate 
absolute” şi punând în prim plan subiectivismul creatorului care deenaturează reprezentarea. 
 
Întrebare: Ce trăsături leagă expresionismul faţă de simbolism? 
 
Răspuns: Expresionismul este arta subiectivă legată prin multe elemente de simbolism în care accentul 
cade pe alegerea temelor  obsesionale, pe accentuarea grafismului liniar –expresiv, pe puterea de 
expresie, pe planurile mari monumentale decorative pe evidenţa şi ascuţimea graficii. 
 
Întrebare: Cu cine se accentuează caracterele artei expresioniste? 
 
Răspuns: Caracterele artei expresioniste se accentuează odată cu dezvoltarea ştiinţei psihologiei şi cu a 
filozofiei de tip iraţionalist. 
 
Întrebare: Ce este futurismul? 
 
Răspuns: Futurismul este un curent artistic care apare în 1909 şi se manifestă în primul rând în poezie. 
Numele acestui curent vine de la cuvântul italian futuro, care înseamnă viitor. Aceşti artişti ai futurismului 
combat cubismul pe care îl socoteau prea static dorind să introducă în operele lor mişcarea, dinamismul 
vieţii moderne. 
 
Întrebare: Ce element introduce curentul futurist în artă şi  ce se realizează cu  aceasta? 
 
Răspuns: Futurismul introduce elementul timpului prin trecerea mobilului prin mai multe puncte 
succesive ale spaţiului ţi artiştii acestui curent au căutat să redea în una şi aceiaşi imagine acţiuni  care 
se petrec în spaţii  diferite în  aceiaşi  clipă, ceea ce a dat naştere la simultaneism  futurist. 
 
 
XIX  DADAISMUL  ŞI  SUPRAREALISMUL 
 
 
Întrebare: Ce este curentul dadaismului şi când a apărut?  
 
Răspuns: Dadaismul este un curent artistic care a apărut chiar în  timpul primului război mondial. 
Numele acestui curent vine din limba franceză “dada”(căluţ de lemn). Cuvântul dada mai înseamnă şi 
idee fixă ce revine mereu în gândirea cuiva. 
 
Întrebare: Prin ce se caracterizează pictura dadaismului? 
 
Răspuns: Pictorii dadaişti au împrumutat în lucrările lor unele tehnici din cubism. Ei au practicat o 
incoerenta apropiere de linii şi culori în pictură fără nici o legătură între ele, distrugând  orice relaţie 
dintre gândire şi expresie şi renunţând la orice organizare a materialului artistic. 



 
Întrebare: Apariţia cărui curent a prilejuit-o dadaismul? 
 
Răspuns: Dadaismul constituie un strigăt anarhic, distructivist în artă şi a pregătit drumul  spre 
suprarealism dar în acelaşi timp dadaismul se înscrie şi cu protestul său împotriva celor ce au provocat 
primul război mondial. 
 
Întrebare:  Ce se realizează prin expresionism? 
 
Răspuns: Curentul expresionist ia diferite aspecte după ţările unde se practică cu preponderenţă. În 
cadrul acestuia se întrebuinţează  “perspectiva”, ”valoraţia” şi “modelarea” cu care se creează misterul, 
drama, etc. Prin expresionism se redă groaza şi ironia , se cultivă peisajele cu aspecte tragice. 
 
Întrebare: Ce urmăreşte artistul în cadrul picturii metafizice? 
 
Răspuns: În cadrul picturii metafizice artistul pune sub ochii privitorului o atmosferă sufletească de 
nedefinit în care misterul, teama şi “golul” se desprind în tablouri admirabil construite.  
 
Întrebare: Când a apărut şi ce a cuprins curentul suprarealismului? 
 
Răspuns:  Curentul artistic numit şi  “suprarealismul” a apărut în 192Răspuns:Pictorii acestui curent 
încearcă să exploreze subconştientul şi să scoată într-o lumină nouă cutele cele mai ascunse ale 
sufletului, creând o artă care poate servi şi ca document psihologic fără controlul raţiunii şi în afară de 
orice preocupare estetică şi morală 
 
Întrebare: Care au fost sursele de inspiraţie ale suprarealiştilor? 
 
Răspuns: Suprarealiştii şi-au găsit surse de inspiraţie pentru arta lor şi- în  visuri- şi au făcut studii 
numeroase asupra manifestărilor artistice ale unor oameni anormali şi a copiilor de vârstă fragedă. 
 
Întrebare: Care este sursa de inspiraţie a pictorilor suprarealişti? 
 
Răspuns: În închegarea operelor acei pictori se folosesc de imagini reale pe care le reproduc realist dar 
în ansamblul ei opera nu mai corespunde realităţii. În ceea ce priveşte coloritul, ei nu-şi fac din aceasta o 
problemă principală. 
 
Întrebare: Care a fost reacţia realistă faţă de artă în perioada dintre cele doua războaie? 
 
Răspuns: Reacţia realistă faţă de artă s-a produs şi în perioada dintre cele două războaie mondiale Ea 
apare cu atât mai puternică cu cât vine din partea unor artişti de valoare care depăşeşte ceea ce se 
făcuse înainte. 
 
Întrebare: Care a fost situaţia arhitecturii după 1920? 
 
Răspuns: În perioada după 1920, arhitectura s-a desprins treptat de competiţiile tradiţionale. Astfel se 
ajunge la o descompunere a maselor în elemente mai mici de dimensiuni variabile  îşi fac pasarele 
integrate în construcţii. 
 
XX ARTA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL AL  XX  LEA 
 



 
Întrebare:  Cum s-au dezvoltat artele româneşti în secolul al XX-lea? 
 
Răspuns: Artele  româneşti din această perioadă au oglindit direct frământările sociale din istoria ţării. O 
atenţie deosebită acordă aceşti artişti ai perioadei secolului XX dragostei de libertate ,independenţă şi 
pace de popor şi de valorile lui materiale şi spirituale. 
 
Întrebare: Ce a dus la dezvoltarea urbanisticii în secolul al XX lea? 
 
Răspuns: Dezvoltarea industriei şi a comerţului a atras încă de la primele decenii ale secolului mâna de 
lucru spre oraşe, fapt ce aduce cu sine şi o mare aglomerare a populaţiei ,oraşele căpătând tot mai mult 
o înfăţişare nouă. 
 
Întrebare: Ce s-a realizat în cadrul arhitecturii secolului al XX lea? 
 
Răspuns: În cadrul arhitecturii acestui secol s-au construit palate administrative, tribunale, clădiri 
pentru licee, spitale precum şi unele cartiere de locuinţe. 
 
Întrebare: Care sunt temele principale abordate de pictori în primele decenii ale secolului XX? 
 
Răspuns: În cadrul artelor picturale apar în primele decenii probleme legate de ţărănime şi de 
muncitorime .Temele principale tratate ei fiind răscoalele ţărăneşti din 190Răspuns: 
 
Întrebare: Care este principala caracteristica a pictorului Octavian Băncilă? 
 
Răspuns: Realismul este deci prima caracteristică a artei lui Octavian  Bancilă iar lupta prin artă pentru 
adevăr şi dreptate îl situează pe linia trasată de marii săi înaintaşi de la 184Răspuns: 
 
Întrebare: Ce s-a realizat în sculptura românească la începutul secolului XX?  
 
Răspuns: Încă de la începutul secolului al XX lea sculptura ia o mare dezvoltare continuând tradiţia de 
la sfârşitul secolului precedent. S-au făcut numeroase statui de bronz sau din piatră care au fost plasate 
în pieţele publice reprezentând diferite personalităţi politice sau oameni de cultură ai poporului nostru. 
 
Întrebare: Ce a realizat prin opera sa sculptorul Constantin Brâncuşi? 
 
Răspuns:  Plecând de la procedee simple de la lumea unor gânduri şi sentimente puternice sculptorul 
Constantin Brâncuşi  a realizat o operă care stăruie şi rămâne în mintea oricărui om care o contemplă, 
prin simplitatea ei puterea sentimentului pe care artistul îl evocă tot atât de simplu. 
 
Întrebare: Ce importanţă i-au acordat graficii artiştii începutuli de secol XX? 
 
Răspuns: În primele decenii ale secolului artiştii de mare talent acordă grafici o mare putered e 
pătrundere şi combativitate a mediului politic social, fapt care apare din conţinutul operelor de o 
netăgăduită valoare artistică. 
 
Întrebare: Care a fost reacţia realistă faţă de artă în perioada diontre cele două războiae mondiale? 
 



Răspuns: Reacţia faţăde artă s-a produs şi în perioada dintre cele două războiae mondiale. Ea apara cu 
atât mai puternică cu cât vine din partea unor artişti de valoare care depăşesc ceea ce s-a făcut mai 
înante. 
 
Întrebare: Care a fost sutiaţia arhitecturii după 1920? 
 
Răspuns: În perioada de după 1920, arhitectura s-a desprins treptat de competiţiile tradiţionale. Astfel, 
se ajunge la o descompunere în elemente mai mici, de dimensiouni variabile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL II. ISTORIA ROMANĂ 
(CU UN SCURT COMENTARIU) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ţinând cont de faptul român este de origine latină, am considerat că este o datorie de conştiinţă a 
fiecărui român să cunoască istoria strămoşilor noştri romani. Trăind într-un secol al vitezei şi nu oricine 

are timpul necesar studierii complicatelor tratate privind istoria romană , doar pentru cultura sa generală. 
Am încercat prezentarea istoriei romane, pe scurt, bazându-ne pe idei principale şi într-o formă inedită, 

dar, în acelaşi timp, practică, cu întrebări şi răspunsuri. 
Această formulă permite o lecturare uşoară şi asimilarea de date şi idei fără să avem senzaţia că am 

învăţat. 
Lipsa aproape a izvoarelor scrise contemporane cu începuturile istoriei romane ne obligă să recurgem la 

sursele arheologice pentru a încerca reconstituirea acestei prime etape din evoluţia latinităţii. Ele se 
dovedesc în măsură să aducă un aport însemnat tabloului, ceva mai bine conturat şi mai puţin abstract, 

prezentat în istoria omenirii. 
Unirea arheologiei cu istoria s-a manifestat din plin de abia în ultimul timp, datorită lucrărilor unor istorici 

care sunt şi arheologi sau care au asimilat perfect metodele arheologice. 
Asemenea lucrări se sprijină pe documente arheologice excepţional de numeroase scoase la lumină în 

Italia - şi ne gândim în primul rând la cele rezultate din săpături sistematice - precum şi pe datarea 
acestor documente, din ce în ce mai precisă. 

Istoria romană este de fapt istoria Italiei nu istoria oraşului Roma, chiar dacă comunitatea urbană din 
Roma a fost acea care a dobândit mai întâi stabilirea asupra Italiei, pe urmă asupra lumii. Ceea ce se 
numeşte în mod curent subjugarea Italiei de către romani apare în sensul acestora mai degrabă ca 

unificarea într-un singur stat a întregii seminţii a italienilor, din rândul cărora romanii sunt într-adevăr cei 
mai puternici. Istoria romană se desparte în două perioade principale: istoria internă a Italiei, până la 

unirea sub conducerea tribului latin, şi istoria stăpânirii romane mondiale. 
Prezentul capitol cuprinde douăzeci de chestionare care se bazează pe celebra operă a lui Theodor 

Mommsen, cel mai mare istoric al Romei din secolul al XIX-lea. Istoria Romană a lui Mommsen a fost şi 
continuă şi astăzi să fie considerată drept un adevărat monument al istoriografiei moderne asupra Romei 

Antice. 
Sperăm că modesta noastră încercare de a prezenta istoria romană să fie un ajutor pentru cei care vor 

cu adevărat să afle mai multe despre strămoşii noştri romani. 



 
II. AŞEZAREA LATINILOR ŞI ÎNCEPUTURILE ROMEI ANTICE 
 
 
Întrebare: Pe unde au migrat triburile italice în Peninsula Italiei de astăzi? 
 
Răspuns: Triburile italice au pătruns în teritoriile Italiei de astăzi prin partea de nord în peninsulă. 
Probabil migrarea s-a efectuat într-o direcţie asemănătoare de-a lungul coastei de vest, cu mult înaintea 
mişcării primelor triburi salelice. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu populaţiile migratoare care au pătruns în Peninsulă? 
 
Răspuns: Populaţiile migratoare care s-au stabilit în Sicilia, Grecia Mare şi Compania au venit în contact 
cu grecii într-o epocă în care n-au putut să opună nici o rezistenţă civilizaţiei acestora astfel încât ori au 
fost elenizaţi complet precum în Sicilia, ori slăbiţi în aşa măsură încât au sucombat fără rezistenţă. 
 
Întrebare: Cum erau împărţite comunităţile italice în antichitate? 
 
Răspuns: Marca romană se împărţea din timpuri străvechi într-un număr de cantoane ale clanurilor care 
au fost utilizate mai târziu pentru fundamentarea împărţirii în cartiere. Astfel, fiecare comunitate italică 
trebuie să fi fost împărţită în aceste clanuri unite concomitent prin comunitatea teritoriului şi prin 
înrudirea de sânge. 
 
Întrebare: Din ce era constituită o federaţie şi care era contribuţia comunităţii către instituţiile 
religioase? 
 
Răspuns: O federaţie constituia un număr de 30 de cantoane şi este rezultatul sentimentului comunităţii 
de origine şi de limbă care s-a manifestat printr-o instituţie religioasă şi politică de cea mai mare 
importanţă. Fiecare comunitate trebuia să contribuie la ofranda adusă cu o anumită cantitate de vite, 
lapte şi brânză. 
 
Întrebare: Care a fost aria de activitate a confederaţiei în Peninsula Italiei Antice? 
 
Răspuns: Întinderea şi sfera de activitate a acestei confederaţii pare să fi fost liberă şi nestatornică, ea 
rămânând expresia justă şi necesară a unităţii populaţiei latine care a făcut mai repede posibilă trecerea 
de la particularism cantonal, prin care începe şi trebuie să înceapă istoria oricărui popor. 
 
Întrebare: De unde provine numele romanilor? 
 
Răspuns: Numele romanilor se leagă de cel puţin 2500 de ani de ţinuturile care se situează la 
aproximativ 3 mile germane de la gura Tibrului. Sub forma cea mai timpurie locuitorii acestui canton se 
numeau nu romani ci ramni datorită unei deviaţii consonatice. 
 
Întrebare: Ce reprezintă legenda contruirii Romei de către Romulus şi Remus ? 
 
Răspuns: Povestea legendei despre fondarea Romei de către emigranţi albani sub conducerea prinţilor 
Romulus şi Remus nu este altceva nu este altceva decât explicaţii improvizate fără vreun fundament 
istoric. 
 
Întrebare: Care a fost structura urbanistică a Romei ? 



 
Răspuns: Structura urbanistică iniţială din care Roma s-a dezvoltat în decursul secolelor a cuprins după 
mărturii demne de încredere numai Palatinul numit epocile de mai târziu şi Roma pătrată denumire 
derivată de la forma patrulateră neregulată a colinei palatină. 
 
Întrebare: Ce comunităţi se recunoşteau în cadrul Romei ? 
 
Răspuns: Pe locul aşezării comunităţii romane stăteau faţă în faţă „Romanii muntelui” de pe Palatin şi 
„Romanii colinei”, comunităţi separate şi neîndoielnic deseori în luptă una cu cealaltă 
 
Întrebare: Cum s-a desfăşurat aşezarea urbană a Romei ? 
 
Răspuns: Aşezarea urbană a început la Roma ca pretutindeni nu în interiorul ci în afara acropolei şi cele 
mai vechi părţi ale oraşului pe care le cunoşteau se află în jurul Palatinului. Regiunea suburbană pare să 
fi fost mai importantă poate şi mai veche decât părţile incluse în districtul palatin. 
 
 
III. CONSTITUŢIA ROMANĂ 
 
 
Întrebare: Care era scopul şi esenţa existenţei romanului ? 
 
Răspuns: Familia în Roma antică constituie o unitate. Aceasta este formată din bărbatul liber, 
emancipat prin moartea tatălui său, cu soţia legată de el prin ceremonia prăjiturii sacre, care împarte cu 
el apa şi focul, fiii şi fiii fiilor lor, cu soţiile lor legitime împreună cu toate bunurile lor. Casa proprie şi o 
mulţime de copii apar romanului drept scopul şi esenţa existenţei. 
 
Întrebare: Care este statutul femeii romane şi al bărbatului roman ? 
 
Răspuns: În cadrul familiei romane numai bărbatul poate să fie capul familiei, iar femeia nu este pusă 
în inferioritate faţă de bărbat în ceea ce priveşte câştigul proprietăţii şi al banilor. Femeia aparţine însă 
întotdeauna şi necesar casei şi nu comunităţii şi chiar în casă este necesar supusă. Astfel familia romană 
a purtat de la origine germenii unei dezvoltări mai înalte ce au apropiat membrii unul de altul. 
 
Întrebare: Din punct de vedere juridic de cine este condusă familia romană ? 
 
Răspuns: Juridic familia este condusă şi guvernată necondiţionat de singura şi atotputernica voinţă a 
părintelui familiei. În faţa lui tot ce vieţuieşte în interiorul proprietăţii este lipsit de drepturi. Acest 
principiu a fost impus deoarece romanul a fost absolut convins că întemeierea unei familii şi procrearea 
de copii este o necesitate morală şi o obligaţie cetăţenească. 
 
Întrebare: Care era limita autorităţii părintelui familiei romane ? 
 
Răspuns: Părintele familiei nu numai că-i ţinea pe ai săi sub o disciplină severă, dar avea dreptul şi 
îndatorirea să exercite asupra lui puterea judecătorească şi să-i pedepsească după propria apreciere 
chiar cu moartea. Autoritatea capului de familie nu este numai nelimitată şi nimănui responsabilă pe 
pământ ci este irevocabilă şi indestructibilă. 
 
Întrebare: Unitatea familiei se distrugea odată cu moartea părintelui roman ? 
 



Răspuns: Descendenţii familiei romane după moartea conducătorului nu aveau puterea să distrugă 
unitatea familiei ei rămânând încă o unitate aceasta a avut încă o mare influenţă asupra influenţei 
succesiunii. 
 
Întrebare: Cum s-a constituit comunitatea poporului roman ? 
 
Răspuns: Deoarece statul roman se întemeiază pe familie, atât din punct de vedere al părţilor 
constitutive, cât şi din cel al formei sale, comunitatea poporului s-a născut din uniunea clanurilor vechi 
din ţinuturile romane din amestecul bărbaţilor şi femeilor. 
 
Întrebare: Ce rol are regele în comunitatea romană ? 
 
Răspuns: Unitatea poporului roman este reprezentată în domeniul religios de poporul Diovis, iar în fapt 
este reprezentată de rege, iar în consecinţă şi costumaţia sa este aceea a zeului suprem. Italicii n-au 
identificat niciodată conceptele zeu şi rege în maniera egiptenilor sau orientalilor. Regele nu este zeul 
poporului ci înainte de toate proprietarul statului. 
 
Întrebare: Care este împărţirea cetăţenilor romani în statul roman ? 
 
Răspuns: Împărţirea cetăţenilor se bazează pe principiul străvechi după care zece familii formează o 
gintă; zece ginţi sau o sută de familii, o curie; zece Curii sau o mie de familii o comunitate. 
 
Întrebare: Care este cea mai importantă îndatorire a cetăţenilor romani ? 
 
Răspuns: Întreţinerea statului era suportată de către cetăţeni. Cea mai importantă îndatorire 
cetăţenească a fost serviciul în armată, căci numai cetăţenii aveau dreptul şi obligaţia să poartă armele. 
 
Întrebare: Care era comunitatea cetăţenilor romani? 
 
Răspuns: Comunitatea cetăţenilor romani era aceea de care se lega conceptul de suveranitate dar ea 
nu avea niciodată dreptul să acţioneze singură, iar posibilitatea de a coopera numai atunci când ordinea 
în vigoare urma să fie derogată. 
 
 
IV. DREPTUL ŞI JUSTIŢIA ROMANĂ 
 
 
Întrebare: Cum sunt ştirile care ne parvin despre poporul roman ? 
 
Răspuns: Cunoştinţele actuale sunt foarte sărace în ceea ce priveşte poporul roman, această imagine 
săracă ne permite să găsim în locul simplului nume o realitate sau cel puţin o idee apropiată de aceasta. 
Anticipând rezultatul principal al unei asemenea cercetări se poate rezuma în constatarea că la italici şi 
îndeosebi la romani  s-au păstrat foarte puţine ştiri. 
 
Întrebare: Cui îi revine întreaga jurisdicţie romană ? 
 
Răspuns: Legile majorităţii populaţiilor italice au dispărut; câteva indicaţii regăsim în tradiţia romană, 
referitoare la dreptul latin asupra pământului. Întreaga jurisdicţie revine comunităţii, mai exact regelui, 
care ţine judecata în zilele fixate pentru audienţe, pe tribuna justiţiei, de pe locul adunării poporului. 
 



Întrebare: În ce consta dreptul „la răzbunarea personală” a romanilor ? 
 
Răspuns: Dreptul la răzbunarea personală şi în special cea a sângelui, un ecou al principiului străvechi 
se găseşte poate în legende, conform căreia ucigaşul şi toţi cei care l-au protejat în mod ilegal puteau fi 
omorâţi de rudele cele mai apropiate ale victimei. 
 
Întrebare: Cine judecă procesele la romani ? 
 
Răspuns: Regele deschide, conduce procesul şi pronunţă sentinţa după s-a pus de acord cu senatorii 
convocaţi. El este împuternicit ca după ce a deschis procesul, să încredinţeze dezbaterea judiciară şi 
rostirea sentinţei unui reprezentant desemnat întotdeauna din rândul senatorilor. 
 
Întrebare: Care sunt câteva dintre pedepsele care erau aplicate acuzaţilor ? 
 
Răspuns: Detenţia preventivă era regulă la romani, încă acuzatul putea fi eliberat pe cauţiune. Tortura 
pentru obţinerea mărturiilor era aplicată numai sclavilor. Condamnatul pentru tulburarea păcii publice era 
condamnat la crima cu viaţa, pedepsele capitale erau diferite, cel care a depus mărturie falsă este 
aruncat de pe înălţimile cetăţii, hoţul de grâne este spânzurat, incendiatorul este ars. 
 
Întrebare: Care este statutul dreptului roman despre bunurile mobile şi cele imobile ? 
 
Răspuns: Dreptul roman nu face o diferenţă esenţială între bunurile mobile şi cele imobile, îndeosebi 
după ce noţiunea de proprietate privată s-a extins şi asupra bunurilor imobile şi nu se cunoaşte nici un 
drept necondiţionat al copiilor sau al celorlalte rude asupra averii pământeşti sau familiale. 
 
Întrebare: Care sunt restricţiile dreptului proprietăţii la romani ? 
 
Răspuns: Restricţiile permanente ale dreptului proprietăţii nu au fost permise în nici un caz, exceptând 
servituţiile indispensabile pentru agricultură. Renta funciară permanentă nu au fost autorizate de lege, în 
locul amanetări s-a recurs la transmiterea imediată a proprietăţii ca şi cum ar fi cumpărătorul proprietăţii. 
 
Întrebare: Cum erau considerate legile romane pentru clasele sociale ? 
 
Răspuns: Legile sub care trăiau cetăţenii romani erau pe deplin egale deopotrivă pentru cele două clase 
sociale. Străinul deopotrivă dacă nu îşi găsise un patron era în afara legii atât cât priveşte persoana cât şi 
proprietatea sa. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai vechi documente ale dreptului roman ? 
 
Răspuns: Ansamblul instituţiilor romane sunt în esenţă cele mai vechi documente ale dreptului roman 
privat, consemnate aproximativ o jumătate de secol după suprimarea regalităţii, existenţa lor neputând fi 
pusă la îndoială nici pentru epoca regilor, astfel se recunoaşte legile unui oraş avansat în viaţa agricolă şi 
comercială. 
 
Întrebare: Care este părerea despre legislaţia şi dreptul roman al contemporanilor ? 
 
Răspuns: Grandoarea Romei este conţinută şi întemeiată pe realitatea că poporul roman şi-a creat el 
însuşi şi a îndurat un drept în care principiile eterne ale libertăţii şi ale supunerii, ale proprietăţii şi ale 
pedepsirii legale au dominat fără restricţii şi mai domină şi astăzi. 



V. RELIGIA ROMANĂ 
 
 
Întrebare: Care este baza mitologiei romane ? 
 
Răspuns: Baza mitologiei romane o constituie abstracţia şi personificarea, acest fapt este demonstrat 
de conceperea divinităţilor ca fiind masculine sau feminine precum şi de forma invocării unei zeităţi 
străine. 
 
Întrebare: Unde se reflectă indiferenţa faţă de elementul ideatic ? 
 
Răspuns: Indiferenţa faţă de elementul ideatic se află şi în tendinţa practică şi utititaristă şi a religiei 
romane care se manifestă într-o serie de sărbători specifice romane. 
 
Întrebare: Care este lumea  spiritelor în concepţia romană ? 
 
Răspuns: În concepţia  romană lumea spiritelor se regăseşte în sufletele muritorilor „cei buni” care 
continuă să existe sub forma unor umbre, fiind legate de locul unde se odihnea trupul şi primind 
mâncare şi băutură de la cei în viaţă. Numai spiritele dăinuiau în lumea abisului şi nici o punte nu 
conducea din lumea interioară spre oamenii de pe pământ sau spre zeii din înălţimi. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai vechi corporaţii sacerdotate la romani ? 
 
Răspuns: Cele mai vechi corporaţii sacerdotate se leagă de cultul lui Marte; mai ales preotul zeului 
comunităţii ales pe viaţă. O astfel de corporaţie a fost probabil colegiu celor doisprezece „fraţi ai 
câmpului care invocau în luna mai „zeiţa creatoare” pentru creşterea semănăturilor. 
 
Întrebare: Cui se adresau cei care implorau zeii ? 
 
Răspuns: Roma a avut destule colegii sacerdotate şi destui preoţi; numai că cel care avea nevoie de un 
favor divin nu se adresa preotului, ci zeului însuşi. Cel care imploră şi cel care întreabă se adresează 
însăşi zeităţi, comunitatea bineînţeles prin gura regelui, iar cavalerii prin comandanţii lor şi nici o 
ingerinţă sacerdotată nu putea să voaleze sau să umbrească relaţia aceasta simplă şi originară. 
 
Întrebare: Din ce considerente au luat naştere corporaţiile religioase ? 
 
Răspuns: Adoratorii zeilor se licită întotdeauna în oamenii iniţiaţi şi ascultă de sfatul lor, astfel a luat 
naştere corporaţiile de specialişti în religie, o instituţie cu totul naţional italică, care a influenţat evoluţia 
politică cu mult mai mult decât preoţii individuali sau colegiile. 
 
Întrebare: Care a fost arta scrierii istoriei ? 
 
Răspuns: Arta de a scrie istoria a fost în realitate asociată cu calendarul  şi cu cărţile analelor; şi cum în 
condiţiile organizării curţilor de judecată romane nu se poate forma o tradiţie în interiorul lor, a devenit 
necesară conservarea cunoaşterii principiilor legate şi a procedurii în cadrul colegiului pontificilor. 
 
Întrebare: Cum se manifestă omul roman în sărbătorilor închinate zeilor ? 
 



Răspuns: Adorarea zeilor se bazează la latini în principal de ataşamentul omului faţă de cele lumeşti şi 
numai într-o măsură redusă pe frica de forţele nestăvilite ale naturii, ea constă din această cauză înainte 
de toate la manifestări ale bucuriei, în cântece şi poeme, în jocuri şi în dansuri. 
 
Întrebare: Care a fost caracterul naţional al religiei romane ? 
 
Răspuns: Religia romană a existat şi acţionat în dezvoltarea ei pură individuală şi cu totul naţională. 
Caracterul ei naţional nu este nicidecum prejudiciat prin faptul că din timpurile cele mai vechi au fost 
preluate conţinutul şi formele unor culte străine aşa cum nici concesionarea dreptului de cetăţenie unor 
străini nu a deznaţionalizat statul. 
 
Întrebare: Ce a fost considerată religia romană ? 
 
Răspuns: Nici un popor din lume nu a fost capabil să repete prin eforturi proprii minunăţiile civilizaţiei 
romane şi a creştinismului. Astfel religia romană a fost considerată ca fiind prototipul evoluţiei pur 
umane. 
 
 
VI. AGRICULTURA, MEŞTEŞUGURILE ŞI COMERŢUL 
 
 
Întrebare: Ce a constituit principalul mijloc de existenţă al comunităţii latine? 
 
Răspuns: Agricultura a rămas principalul mijloc de dobândire a celor necesare existenţei în toate 
comunităţile latine. În timpurile istorice nu au existat niciodată triburi de păstori propriu-zise cu toate că 
diferitele populaţii au îmbinat într-o anumită măsură economia pastorală cu viaţa agricolă după natura 
locului. 
 
Întrebare: Ce s-a întreprins o dată cu realizarea constituţiei reformată la romani? 
 
Răspuns: Întrucât în cursul secolelor o mare parte din proprietatea funciară a romanilor a trecut în 
mâinile necetăţenilor, iar drepturile şi îndatoririle cetăţeanului nu au fost condiţionate de proprietate 
constituţia reformată a înlăturat această neconcordanţă şi pericolele care izvorau din aceasta. 
 
Întrebare: Care a fost forma de lucrare a pământului la primele comunităţi romane? 
 
Răspuns: În decursul primelor comunităţi romane, pământul cultivabil era lucrat în comun, probabil de 
fiecare clan în parte, recolta singură fiind împărţită între diferitele familii care intrau în componenţa 
acestora, de fapt exista o relaţie strânsă între cultivarea pământului în comun şi forma societăţii 
gentilice. 
 
Întrebare: Care a fost forma de lucru a romanilor pe parcursul timpurilor? 
 
Răspuns: Pe parcursul înaintării în timp, locuirea în comun şi munca în comun au fost de altfel uzuale la 
coproprietari, însăşi tradiţia referitoare la dreptul roman ne informează că averea constă la început din 
vite şi din dreptul de folosinţă al pământului, iar pământul nu a fost împărţit cetăţenilor decât mai târziu. 
 
Întrebare: Prin ce era reprezentată cea mai mare parte a proprietăţii funciare? 
 



Răspuns: Cea mai mare parte a proprietăţii funciare era reprezentată de ferma de dimensiune mijlocie, 
care asigura munca şi mijloacele de subzistenţă pentru o familie. 
 
Întrebare: Prin ce se explică structura proprietăţilor mai întinse? 
 
Răspuns: Structura proprietăţii mai întinse a existat la romani, iar numărul acestora trebuie să fi fost 
considerabil având în vedere poziţia cavalerilor în cadrul constituţiei serviere şi se explică cu uşurinţă prin 
împărţirea pământurilor gentilice. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai vechi confederaţii cunoscute în domeniul meşteşugarilor? 
 
Răspuns: La romani au fost prezente şi ramuri ale industriei cum se poate deduce din dezvoltarea 
timpurie a vieţii urbane. Astfel din vremuri timpurii sunt enumerate opt corporaţii ale meşteşugarilor: 
flautişti, lucrători în cupru, dulgheri, piuarii, boiangii, olarii şi cizmarii. 
 
Întrebare: Care a fost rolul instituţiilor corporaţiilor meşteşugăreşti? 
 
Răspuns: Instituţia corporaţiilor a îndeplinit neîndoielnic acelaşi scop ca şi colegiile preoţilor, care aveau 
drept scop unirea între conservarea mai solidă şi mai sigură a tradiţiei. 
 
Întrebare: Ce ştiţi despre târguri şi piaţa săptămânlă? 
 
Răspuns: Comerţul italicilor s-a limitat la început, ceea ce se înţelege de la sine la schimbul de mărfuri 
în interior. Târgurile şi piaţa săptămânală au de asemenea o tradiţie străveche în veche cetate romană. 
 
Întrebare: Care au fost motivele dezvoltării comerţului la latini? 
 
Răspuns: Relaţiile care s-au stabilit între cerere şi ofertă rezultă cauza pentru care comerţul din Roma 
se deosebeşte atât de mult de comerţul din alte părţi. Latinii care duceau lipsă de principalele articole nu 
puteau să desfăşoare decât un comerţ pasiv şi au fost obligaţi să importe materii prime pe care nu le 
aveau. 
 
 
VII. ARTA ROMANĂ 
 
 
Întrebare: Naţiunea italică este considerată o naţiune de poeţi ? 
 
Răspuns: Naţiunea italică n-a aparţinut şi nu aparţine celor înzestrate cu harul poeziei, italicilor le 
lipseşte pasiunea sufletului, dorinţa de-a idealiza umanul şi de a umaniza cele neînsufleţite şi cu aceasta 
de a realiza elementul suprem al artei poetice. 
 
Întrebare: Care sunt genurile în arta romană prin care nici o naţiune nu i-a egalat pe romani ? 
 
Răspuns: Pe pământul italic s-a născut în timpurile vechi tragedia parodică precum şi poemul eroic 
burlesc. În retorică şi în arta teatrală , îndeosebi nici o altă naţiune nu i-a egalat şi nu-i egalează pe 
italici. 
 
Întrebare: Care erau cântecele strămoşilor ? 
 



Răspuns: Cântecele strămoşilor erau tradiţionale acest lucru este dovedit prin faptul că ele erau recitate 
de către copii. Din acestea nu s-a putut păstra decât măsura acompaniamentul instrumental şi coral şi 
poate chiar măştile care erau folosite în timpul intonării cântecelor. 
 
Întrebare: Asupra cărei civilizaţii s-a simţit influenţa artei latine ? 
 
Răspuns: În arta latină nu numai că au fost prezente aceleaşi elemente care au dat naştere civilizaţiei şi 
artei greceşti, dar acestea din urmă au exercitat şi o puternică influenţă a lui din cele mai vechi timpuri. 
 
Întrebare: Care a fost locul în cultura romană întru început a muzicii, dansului şi a poeziei ? 
 
Răspuns: Poezia latină a avut într-un început o formă lirică sau mai exact s-a regăsit în sărbătorile 
entuziastice, primitive în care dansul muzica şi cântecul se întrepătrund, încă inseparabil. În acest 
context este remarcabil ca în cele mai vechi costume religioase, dansul urmat îndeaproape de muzica 
instrumentală deţin un loc mai important decât dansul ? 
 
Întrebare: Care a fost cel mai vechi cântec acceptat de romani ? 
 
Răspuns: Cel mai vechi cântec acceptat de către romani a fost acela al frunzelor în singurătatea verde a 
pădurilor. Aceste cântece, oraculare ale oamenilor stăpâniţi de zeitate sunt înrudite cu formele magice 
propriu-zise cu incantantaţiile împotriva bolilor şi împotriva altor năpaste şi cu formulele răuvoitoare. 
 
Întrebare: De când au existat cântecele satirice la romani ? 
 
Răspuns: Cântecele satirice au existat în timpurile vechi din abundenţă în Roma Latină, din caracterul 
naţional al italienilor. De asemenea cu ocazia banchetelor, băieţii care trebuiau să-şi urmeze părintele 
căutau alternativ în onoarea strămoşilor lor, uneori fiind acompaniaţi de instrumente. 
 
Întrebare: Care a fost patrimoniul comun al populaţiilor italice ? 
 
Răspuns: Elementele arhitecturii au fost patrimoniul comun al populaţiilor italice, locuinţa fiind 
întotdeauna începutul oricărei tectonici. Cea mai veche arhitectură a Italiei pe care o cunoaştem se 
găseşte ca şi aceea din trupul lui Augustus sub influenţa celei greceşti. 
 
Întrebare: În ce situaţie s-au aflat artele plastice şi desenul la romani ? 
 
Răspuns: Artele plastice şi desenul sunt mai recente decât arhitectura. În Italia este puţin probabil ca 
aceste arte să fi realizat progrese însemnate în perioada regală. Numai în Etruria unde s-au concentrat 
de timpuriu mari bogăţii datorită comerţului şi pirateriei s-a putut crea condiţii pentru formarea lor. 
 
Întrebare: Care a fost principala influenţă care a influenţat dezvoltarea artei italice ? 
 
Răspuns: Arta italică precum şi măsurile italice şi scrierea italică nu s-au dezvoltat sub influenţa 
feniciană, ci în exclusivitate sub cea a elenilor, astfel încât nu există nici o tendinţă a artei italice care să 
nu-şi găsească corespondentul de netăgăduit în arta veche a Greciei. 
 
 
VIII. ITALICII ÎMPOTRIVA ROMEI 
 
 



Întrebare: Ce s-a întâmplat cu oraşele greceşti după moartea lui Alexandru ? 
 
Răspuns: După moartea lui Alexandru oraşele greceşti s-au văzut din nou izolate şi au fost nevoite să 
se apere, după proprie puteri, prin tratate, plătirea unui tribut sau ajutor extern. Triburile samnite au 
câştigat din nou preponderenţa şi în pofida grecilor puteau să-şi orienteze din nou atenţia spre Campania 
şi Laţiu. 
 
Întrebare: Care era situaţia confederaţiei latine ? 
 
Răspuns: Confederaţia latină fusese sfărâmată şi distrusă, meleagurile companiene cele mai bogate şi 
mai frumoase ale peninsulei se aflau în stăpânirea bine consolidată şi necontestată a romanilor, al doilea 
oraş al Italiei trecuse sub clientela romană. 
 
Întrebare:  Ce s-a întâmplat cu Roma în timpul luptelor între grecii şi samniţii ? 
 
Răspuns: În timp ce grecii şi samniţii se luptau între ei, Roma se înălţase aproape nestingherită la o 
poziţie dominantă, ce nu mai putea fi primejduită de nici un popor al peninsulei care ar fi acţionat singur 
şi care îi ameninţa pe toţi cu jugul roman. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu confederaţia samnită după prăbuşirea puterii etrusce şi declinul 
republicilor greceşti? 
 
Răspuns: După prăbuşirea puterii etrusce, după declinul republicilor greceşti, confederaţia samnită a 
rămas cea mai importantă putere din Italia alături de Roma şi concomitent cea care era cel mai mult şi 
nemijlocit ameninţată de spiritul cuceritor al romanilor. 
 
Întrebare: Când şi ce urmări a avut războiul între samniţi şi romani ? 
 
Răspuns: Vrajba între Roma şi Samnium dura de mai mulţi ani datorită agresiunilor continue pe care şi 
le permiteau romanii. Motivul izbucnirii conflictului l-au oferit însă grecii Companiei, iar izbucnirea 
războiului a fost inevitabilă în urma căruia unele cetăţi au fost ocupate de romani, iar ani de-a rândul 
romanii au luptat şi au jefuit ţinuturile samnite. 
 
Întrebare: Care au fost cei mai apropiaţi aliaţi ai samniţilor ? 
 
Răspuns: Cei mai apropiaţi aliaţi a samniţilor ar fi fost tarentinii, dar ţine de fatalitatea care a apăsat 
asupra samniţilor, ca şi asupra Italiei în general, decizia să se găsească în mâinile acestor atenieni ai 
Italiei. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu stadiul de dezvoltare de când constituţia aristocratică s-a transformat în 
democraţie? 
 
Răspuns: De când constituţia aristocratică a Tarentului alcătuită la origini după severul model dorian, se 
transformase în una a celei mai depline democraţii, se dezvoltase o viaţă incredibil de agitată în acest 
oraş locuit îndeosebi de corăbieri, pescari şi meşteşugari. 
 
Întrebare: A avut vreun efect pozitiv tratatul de pace de la Claudium ? 
 
Răspuns: Tratatul de pace de la Claudium nu a instalat pacea la care au aspirat necugetat entuziaştii ei. 
 



Întrebare: Care erau graniţile teritoriului roman la sfârşitul războiului samnit ? 
 
Răspuns: La sfârşitul războiului samnit teritoriului roman se extindea spre nord până la Pădurea 
Ciminiană, spre est până la Abizzi spre sud până la Capua. 
 
Întrebare: Care a fost cea mai mare putere în peninsulă până la sfârşitul secolului al V-lea ? 
 
Răspuns: Roma nu era numai prima putere, ci deja puterea dominantă în peninsulă când către sfârşitul 
secolului al V-lea naţiunile pe care favoarea zeilor şi propria lor destoinicie le aşezaseră în fruntea 
ţinutului lor au început să se aproprie unele de altele în politică şi pe câmpul de bătaie. 
 
 
IX. DREPTUL. RELIGIA. ARTA RĂZBOIULUI. ECONOMIA. NAŢIONALITATEA. 
 
 
Întrebare: Care a fost noutatea materială a legislaţiei interne în perioada de după abolirea regalităţii ? 
 
Răspuns: În evoluţia legislaţiei interne a republicii romane, noutatea materială cea mai importantă este 
cu siguranţă controlul moral particular pe care comunitatea însăşi şi într-o măsură secundară, magistraţii 
ei au început să-l exercite asupra cetăţenilor individuali. 
 
Întrebare: Din ce cauză domeniul administraţiei justiţiei a suferit modificări mai substanţiale ? 
 
Răspuns: Modificări mai substanţiale decât dreptul în sine le-a suferit administraţia justiţiei mai 
importantă din punct de vedere politic şi în general supusă unor fluctuaţii mai mari. 
 
Întrebare: Care a fost principala modificare în cadrul administraţiei justiţiei ? 
 
Răspuns: Principala modificare din cadrul administraţiei justiţiei a fost, în primul rând limitarea puterii 
judiciare prin schimbarea cutumelor cu legea şi obligaţia magistratului de a decide în problemele de 
drept civil şi criminal nu după reglementările foarte generoase ale cutumelor ci după dreptul scris. 
 
Întrebare: Când au fost numiţi şi ce rol au avut „cei trei supraveghetori ai morţii” ? 
 
Răspuns: Mânuirea legilor penale şi în general dreptul penal însuşi le revenea în această perioadă celor 
trei supraveghetori ai nopţii sau ai morţii numiţi pentru prima dată în 46Răspuns: Ei erau însărcinaţi cu 
poliţia focurilor nocturne şi a siguranţei, precum şi cu supravegherea execuţiilor. 
 
Întrebare: Care este motivul lipsei unui judecător de instrucţie stabil ? 
 
Răspuns: Jurisdicţia criminală concurentă care fusese stabilită şi care aparţinea în primă instanţă tuturor 
magistraţilor a fost cauza pentru care în procedura criminală romană nu mai există un judecător de 
instrucţie stabil. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu concepţia religioase precum ar fi superstiţia şi impietatea din această 
epocă ? 
 
Răspuns: În această epocă în cadrul concepţiilor religioase a fost conservată pietatea simplă a 
strămoşilor şi a fost îndepărtată în egală măsură superstiţia ca şi impietatea. 
 



Întrebare: Ce modificări s-au făcut în cadrul artei militare ? 
 
Răspuns: În cadrul artei militare s-a petrecut în această epocă o revoluţie completă. Străvechea ordine 
de bătălie greco-italică bazată, precum cea homerică, pe alegerea celor mai destoinici şi nobili războinici 
pentru lupta călare a fost înlocuită cu vechea falangă dispuşi în opt rânduri în adâncime. 
 
Întrebare: Care a fost sistemul de ofiţeri în cadrul legiunilor romane din perioada de după abolirea 
regalităţii ? 
 
Răspuns: Sistemul de ofiţeri a rămas în esenţă neschimbat, totuşi în această epocă trebuie să se fi 
stabilit deosebirea categorică dintre ofiţerii subalterni care trebuiau să-şi câştige cu sabia în mână locul 
din fruntea manipulilor şi ofiţerii superiori aşezaţi în fruntea legiunilor. 
 
Întrebare: Ce loc ocupa agricultura în perioada aceasta ? 
 
Răspuns: În economia naţională, agricultura a rămas, ca şi înainte, temelia socială şi politică a 
comunităţii romane, precum şi a noului stat italic. 
 
Întrebare: Care au fost relaţiile dintre cele două mari puteri ale timpului, puterea elenă şi cea romană ? 
 
Răspuns: În măsura în care cele două mari naţiuni ajunseseră la apogeul dezvoltării lor, au început să 
se intersecteze fie prin relaţii amicale, fie prin ostilităţi şi deosebirile lor naturale apar mult mai bine 
conturate. 
 
 
X. ARTA ŞI RELIGIA ÎN PERIOADA DE DUPĂ ABOLIREA REGALITĂŢII 
 
 
Întrebare: Ce rol a avut arta în timpul republicii ? 
 
Răspuns: În antichitate dezvoltarea artei, îndeosebi a artei poetice, este strâns legată de evoluţia 
sărbătorilor publice. Sărbătoarea extraordinară instituită la Roma încă din epoca precedentă sub influenţa 
grecească „marile jocuri” sau „jocurile romane” s-a amplificat în timpul republicii atât ca diversitate cât şi 
ca divertisment. 
 
Întrebare: Unde se găsesc începuturile istoriografiei romane ? 
 
Răspuns: Începuturile istoriografiei romane aparţin asemenea celor ale artei dramatice, acestei epoci 
atât prin consemnarea spontană a evenimentelor cât şi prin consolidarea convenţională a preistoriei 
comunităţii romane. 
 
Întrebare: Când a avut loc instituirea unui calendar regulat ? 
 
Răspuns: Instituirea unui calendar regulat şi în strânsă legătură cu acesta redactarea listei mai vechi a 
magistraţilor par să fi avut loc în prima parte a secolului cinci. 
 
Întrebare: Au existat anale ale oraşelor romane ? 
 
Răspuns: Anale ale oraşului Roma au existat dar nu au parvenit până în secolele noastre. De asemenea 
au existat aproape în fiecare cetate latină care a avut pe lângă pontificii săi şi analiştii proprii. 



 
Întrebare: Ce anume s-a adăugat în cronicile anuale în prima jumătate a secolului al V-lea ? 
 
Răspuns: După ce în prima jumătate a secolului cinci, a trecut de la consemnările rare de până atunci, 
limitate de regulă la numele magistraţilor, la instituirea unui cronici anuale regulate, colegiul pontifilor, a 
adăugat şi istoria regilor Romei şi a suprimării lor, care lipsea la început. 
 
Întrebare: În miturile şi legendele cărui popor întâlnim relatări despre Roma ? 
 
Răspuns: Legenda elenă relevă un efort constant de a ţine pasul cu descoperirile geografice din ce în ce 
mai extinse şi să alcătuiască cu ajutorul nenumăratelor istorioare ale călătorilor şi ale navigatorilor o 
istorie universală dramatizată în care găsim numeroase relatări despre Roma. 
 
Întrebare: Ce elemente au fost preluate în cadrul tradiţiei legendelor latine ? 
 
Răspuns: În cadrul tradiţiei latine au fost preluate şi elemente ale legendei autohtone, pe care comerţul 
intens cel puţin către sfârşitul acestei epoci între Sicilia şi  Italia a colportat-o până în Sicilia. Astfel în 
cadrul versiunii fondării Romei s-au contopit fabule despre Odiseu, Enea şi Romulus. 
 
Întrebare: Ce anume reprezintă codul înţelepciunii denumit şi „Codul celor Douăsprezece Table”? 
 
Răspuns: Dintre ştiinţe, jurisprudenţa a primit un fundament de nepreţuit prin codificarea legilor Romei 
în anul 303 – 30Răspuns: Acest cod al înţelepciunii, cunoscut sub numele Codul Celor Douăsprezece 
Table, este cel mai vechi monument roman care merită denumirea de carte. 
 
Întrebare: Datorită cui învăţământul a cunoscut o anumită dezvoltare ? 
 
Răspuns: Datorită progresului jurisprudenţei şi al gramaticii şi învăţământul elementar, care trebuie să fi 
apărut ca atare mai de timpuriu, a cunoscut o anumită dezvoltare. 
 
Întrebare: Au cunoscut o oarecare dezvoltare artele desenului şi cele sculpturale ? 
 
Răspuns: Precum artele tectonice, şi artele sculpturale şi ale desenului s-au dezvoltat într-o măsură mai 
mare în primul rând datorită influenţei greceşti precum şi a altor popoare. 
 
 
XI. CARTAGINA 
 
 
Întrebare: Care a fost cea mai veche metropolă a observării şi aplicării ştiinţifice ? 
 
Răspuns: Cea mai veche metropolă a observării ştiinţifice şi a aplicării ei practice a fost Babilonul sau 
Ţara Eufratului. Aici s-au urmărit pentru prima dată sunetele vorbirii, mersul astrelor, aici au fost 
diferenţiate şi scrise pentru prima dată sunetele vorbirii, aici a început omul să reflecteze întâia oară 
asupra timpului şi spaţiului şi asupra forţelor motrice ale naturii. 
 
Întrebare: Ce popor a ştiut cel mai bine să utilizeze observaţiile ştiinţifice ale babilonienilor ? 
 



Răspuns: Fenicienii au ştiut să utilizeze meşteşugurile perfecţionate şi de un înalt nivel artistic ale 
babilonienilor în folosul industriei, observaţiile astronomice pentru navigaţie, scrierea fonetică şi sistemul 
măsurilor pentru comerţ, răspândit prin schimbul de mărfuri. 
 
Întrebare: Care a fost cea mai înfloritoare aşezare dintre coloniile aşezate în nordul Africii ? 
 
Răspuns: Dintre toate aşezările feniciene nici unele nu au prosperat mai repede şi fără întrerupere ca 
cele întemeiate pe coasta meridională a Spaniei şi pe cea nordică a Africii. Deşi nu a fost prima colonie 
feniciană, Cartagina s-a remarcat datorită poziţiei incomparabil mai avantajoase şi activităţii neobosite a 
locuitorilor ei. 
 
Întrebare: Care este rezultatul evoluţiei politice ? 
 
Răspuns: Înflorirea agricolă, comercială şi industrială a unui oraş de aproximativ 100.000 de locuitori se 
explică în primul rând prin evoluţia unei puteri politice neatinsă de nici un oraş fenician. 
 
Întrebare: Cui au plătit până în epoca prosperităţii, tribut, cartaginezii ? 
 
Răspuns: Cartagina a plătit până în epoca prosperităţii ei un impozit funciar berberilor indigeni şi cu 
toate că marea şi deşertul apărau oraşul în faţa oricăror atacuri ale puterilor orientale, cartaginezii par să 
fi recunoscut suveranitatea Marelui Rege cel puţin nominală, trimiţându-i ocazional tributul. 
 
Întrebare: Ce a reprezentat pentru fenicieni apariţia şi dezvoltarea mercenariatului ? 
 
Răspuns: La toate succesele fenicienilor din Cartagina a contribuit probabil în mod substanţial apariţia 
mercenariatului, care se constituie la aproximativ jumătatea secolului patru al Romei, dar care a fost cu 
mult mai vechi la orientali, îndeosebi la carieni şi care s-a născut probabil la fenicieni. Prin sistemul 
înrolării în străinătate războiul a devenit o speculaţie financiară. 
 
Întrebare: Cum a caracterizat Aristotel ca fiind constituţia Cartaginei ? 
 
Răspuns: Aristotel care a trăit cu aproximativ cincizeci de ani înaintea primului război punic, a 
caracterizat constituţia Cartaginei ca aflându-se în stadiul de transformare dintr-una monarhică într-una 
aristocratică sau ca o democraţie cu înclinaţii oligarhice. 
 
Întrebare: Care era influenţa în controlul administraţiei Cartaginei ? 
 
Răspuns: Cetăţenii cartaginezi chiar dacă n-au fost reduşi la o existenţă pasivă faţă de afacerile de stat 
precum alte popoare, trebuie să fi avut o influenţă minimă la controlul administraţiei, jurisdicţia poporului 
nefiind cunoscută în Cartagina. 
 
Întrebare: Care a fost situaţia Cartaginei din punct de vedere financiar ? 
 
Răspuns: Din punct de vedere financiar Cartagina deţine dintre toate statele antichităţii, incontestabil 
primul loc. Astfel după mai multe mărturii, acest oraş fenician a fost în ceea ce priveşte finanţele 
superior, iar veniturile au fost comparate cu cele ale Marelui Rege. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat o dată cu cucerirea Cartaginei ? 
 



Răspuns: În timpul apusului Cartaginei, toate aceste minunăţii s-au stins, oraşul nu a mai putut fi 
apărat cu toată opoziţia şi eroismul inamicului. Astfel s-a stins o dată cu cucerirea lor, cea mai măreaţă 
civilizaţie din nordul Africii. 
 
XII. RĂZBOIUL DINTRE ROMA ŞI CARTAGINA PENTRU STĂPÂNIREA SICILIEI 
 
 
Întrebare: De către cine au fost devastate ţinuturile Siciliei ? 
 
Răspuns: Mai mult de un secol ţinuturile Siciliei au fost devastate de războiul dintre cartaginezi şi 
armatele siracuzane. De ambele părţi războiul a fost purtat în mare parte prin propagandă politică -  
Cartagina întreţinând relaţii cu opoziţia aristocratică – republicană din Siracuza, dinaştii Siracuzani cu 
partida naţională din oraşele greceşti tributare Cartaginei. 
 
Întrebare: Cine s-a stabilit în anul 470 în Messana ? 
 
Răspuns: În jurul anului 470 o ceată campaniană s-a stabilit în Messana, al doilea oraş al Siciliei 
greceşti şi metropola partidei antisiracuzane din părţile insulei stăpânite încă de greci. Aici cetăţenii au 
fost masacraţi sau alungaţi, soţiile şi copiii lor au fost împărţiţi între soldaţi şi în curând au luat în primire 
partea nord-estică a insulei. 
 
Întrebare: Ce s-a constituit prin apariţia solilor mamertini în senatul roman ? 
 
Răspuns: Apariţia solilor mamertini în senatul roman a constituit un moment cu profunde semnificaţii 
pentru istorie. Aceasta s-a făcut în primul rând prin punerea pe picior de egalitate, a cetăţenilor romani 
care încălcaseră jurământul şi omorâseră mişeleşte aliaţi ai Romei precum şi ai străinilor. 
 
Întrebare: Care a fost tactica adoptată de cartaginezi în prima parte a războiului ? 
 
Răspuns: În prima parte a războiului între romani şi cartaginezi războiul se va rezuma la ieşirea 
cartaginezilor din cetăţile siciliene şi debarcarea lor pe coastele italice. Diplomaţii cartaginezi îi 
avertizaseră pe romani înainte de izbucnirea ostilităţilor să nu ajungă până la ruptură deschisă, căci 
împotriva lor nici un roman nu va putea să-şi spele mâinile în mare. 
 
Întrebare: Ce consecinţă au avut debarcările cartaginezilor pe coastele italice ? 
 
Răspuns: Nu s-a ajuns la o invazie propriu-zisă, însă detaşamentele cartagineze, în proporţie redusă au 
debarcat pe coastele italice şi îi jefuiau, ceea ce a fost mai grav decât toate celelalte, pentru că a 
paralizat comerţul Romei în întregime. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat prin înfrângerea cartaginezilor de către romani în primele bătălii ? 
 
Răspuns: În bătăliile de pe mare, în perioada conducerii de către amiralul Hanibal, succesul a fost 
însemnat, dar şi mai însemnat a fost efectul moral, deoarece Roma devenise peste noapte o putere 
navală şi deţinea mijlocul de a încheia în mod energic un război care păruse a se întinde la nesfârşit şi 
ameninţase comerţul italic cu minarea. 
 
Întrebare: Cum a continuat să se desfăşoare războiul pe uscat ? 
 



Răspuns: Războiul pe uscat a fost continuat formal întrucât era unica posibilitate, dar el se restrângea 
la supravegherea cetăţilor siciliene şi la păstrarea celor aflate în posesiune, ceea ce necesita, datorită 
lipsei unei flote, o armată foarte numeroasă şi pregătiri foarte costisitoare. 
 
Întrebare: Ce acord s-a încheiat în pacea de după 16 ani de război ? 
 
Răspuns: După 16 ani de război, s-a încheiat o pace provizorie, în care a fost recunoscută independenţa 
statului şi a teritoriului cartaginez, Roma obligându-se să nu intre în alianţă cu liga cartagineză, nici 
Cartagina cu cea romană; altfel spus comunităţile supuse şi tributare celor două părţi nu trebuiau să 
înceapă războiul, nici să-şi exercite suveranitatea pe aceste teritorii. 
 
Întrebare: Ce cuprindea tratatul de pace cu privire la renunţarea la Sicilia şi a insulelor între Italia şi 
Sicilia de către cartaginezi ? 
 
Răspuns: Dacă în afara abandonării Siciliei, tratatul definitiv mai cuprindea şi renunţarea la insulele 
situate între Italia şi Sicilia, aceasta nu putea fi decât o precizare redacţională, căci se înţelege de la sine 
că renunţând la Sicilia, Cartagina nu-şi putea rezerva drepturi asupra insulelor. 
 
Întrebare: Cine a învins până la urmă în războiul pentru Sicilia, între romani şi cartaginezi ? 
 
Răspuns: Roma a biruit până la urmă, dar resemnarea la un câştig cu mult mai mic decât fusese cerut, 
ba chiar oferit la început, ca şi poziţia energică pe care pacea a provocat-o la Roma, dovediseră cu 
claritate nesiguranţa şi superficialitatea victoriei şi păcii. 
 
 
XIII. EXTINDEREA ITALIEI PÂNĂ LA HOTARELE SALE NATURALE 
 
 
Întrebare: Care erau limitele statului italic la sfârşitul crizei secolului cinci ? 
 
Răspuns: Confederaţia italică, aşa cum ieşise din crizele secolului al cincilea, statul Italia, reunea  
hegemonia romană comunităţile urbane şi cantoanele de la Apenini până la Marea Ionică. Dacă înainte 
de sfârşitul secolului cinci aceste graniţe fuseseră depăşite în amândouă direcţiile comunităţile italice de 
dincolo de Apenini au fost incluse în federaţie. 
 
Întrebare: Datorită căror considerente s-a trecut la lărgirea graniţelor existente la sfârşitul sec. al V-lea 
în peninsula Italică ? 
 
Răspuns: La o seamă de lărgiri a graniţelor s-a trecut probabil graţie presiunii evenimentelor prezente şi 
nu ca urmare a unei politici cu ţeluri îndepărtate, este de presupus însă că cel puţin acum în urma 
marilor succese dobândite în faţa cartaginezilor guvernul roman a acceptat o idee politică nouă şi mai 
largă sugerată însuşi de configuraţia naturală a insulei. 
 
Întrebare: Care a fost justificarea mutării graniţelor de nord în peninsula Italică ? 
 
Răspuns: Din punct de vedere politic şi militar mutarea graniţei de nord de la Apenini, puţin înalţi şi 
uşor de trecut la masivul perete care desparte Europa de nord de cea sudică era bine justificată ca şi 
completarea stăpânirii Italiei cu aceea a mărilor şi insulelor din vestul şi estul peninsulei. 
 
Întrebare: Care erau punctele ce îi atrăgeau pe romanii în Marea Occidentală ? 



 
Răspuns: În Marea Occidentală care îi atrăgea pe italici cu mult mai mult decât Adriatica, cel mai 
important punct era marea insulă Sicilia, fertilă şi bogată în porturi din care partea cea mai mare 
ajunsese în mâini romane după pacea cu Cartagina. 
 
Întrebare: Ce a declanşat revolta soldaţilor romani ? 
 
Răspuns: Pacea din anul 513 e.n. a fost regretată cel mai mult de romani în timpul răzvrătirii trupelor 
romane pentru neachitarea soldelor ceea ce a constituit pentru Roma un adevărat pericol pentru scurt 
timp. 
 
Întrebare: Ce i-a determinat pe locuitorii peninsulari să ocupe insulele din marea italică ? 
 
Răspuns: Ocuparea insulelor din marea italică a introdus în administraţia politică a Romei o contradicţie, 
care se născuse, după toate aparenţele, din cauze pur practice şi în mod accidental. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat în perioada supunerii Cartaginei cu constituţiile democratice ? 
 
Răspuns: Constituţiile democratice au fost înlăturate peste tot şi în toate comunităţile puterea a fost 
dată pe mâinile unui consiliu reprezentant al aristocraţiei urbane, mai mult comunităţile siciliene au fost 
obligate să instituie la fiecare cinci ani o evaluare, analogă a censului roman. 
 
Întrebare: Ce a trebuit să întreprindă Roma în Marea Occidentală şi  cea Orientală ? 
 
Răspuns: În Marea Occidentală, Roma a trebuit să-şi înlăture rivalul, în cea Orientală vrajba dintre eleni 
a uşurat lucrurile, în sensul că toate statele  de pe peninsula greacă rămâneau sau deveneau 
neputincioase. 
 
Întrebare: Care era situaţia politică la graniţele statului roman ? 
 
Răspuns: Pe continentul Italiei propriu-zise, la sud de Apenini, domnea de la căderea Tarentului, o pace 
netulburată, dar înspre nord în teritoriile confederaţiei şi graniţa naturală a Italiei, lanţul Alpilor, se afla 
un spaţiu larg care nu dădea întotdeauna ascultare romanilor. 
 
Întrebare: S-a continuat extinderea teritoriilor după perioada anilor 516-522 e.n. ? 
 
Răspuns: În continuare în jurul anilor 516-522 cu prilejul diferitelor războaie cetăţeni, latini şi-au extins 
teritoriile populându-le cu colonişti romani. 
 
 
XIV. OCCIDENTUL DE LA PACEA LUI HANNIBAL PÂNĂ LA SFÂRŞITUL CELEI DE-A TREIA PERIOADE 
 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu extinderea stăpânirii romane în nordul peninsulei ? 
 
Răspuns: Extinderea stăpânirii romane până la Alpi sau până la graniţa Italiei, precum şi organizarea şi 
colonizarea teritoriului celtic fusese întreruptă de războiul lui Hannibal. Efortul principal al romanilor în 
aceste ţinuturi se orienta, cum era firesc, spre stoparea incursiunilor celţilor transalpini şi transformarea 
zidului natural dintre peninsulă şi interiorul continentului într-o graniţă politică. 
 



Întrebare: Care era poziţia celorlalte cantoane celtice de dincolo de Alpi ? 
 
Răspuns: Teama faţă de numele roman pătrunsese deja în cele mai apropiate cantoane celtice de 
dincolo de Alpi, fapt dovedit nu numai de pasivitatea desăvârşită cu care acestea asistaseră la nimicirea 
sau subjugarea compatrioţilor lor din sud, ci prin dezaprobarea oficială pe care cantoanele transalpine o 
exprimau în faţa solilor romani. 
 
Întrebare: Ce măsuri a luat Senatul roman pentru naţiunea celtică ? 
 
Răspuns: Cu o înţeleaptă severitate senatul nu a permis nici o excepţie de la principiul că de acum 
încolo porţile Alpilor vor rămâne închise pentru naţiunea celtică şi a aplicat pedepse necruţătoare pentru 
acei supuşi romani care provocaseră din Italia asemenea  tentative de imigraţie. 
 
Întrebare: De către cine s-a încercat o tentativă de invazie a Italiei ? 
 
Răspuns: O tentativă de imigraţie a avut loc pe o cale până atunci puţin cunoscută romanilor, în colţul 
cel mai îndepărtat al Mării Adriatice, mai mult încă precum se pare planul lui Filip al Macedoniei de a 
invada Italia dinspre est determină fondarea de către romani a unei cetăţi. 
 
Întrebare: Ce politică au aplicat romanii în ţinuturile muntoase din nord-vestul Italiei ? 
 
Răspuns: În ţinuturile muntoase din nord-vestul Italiei, ale căror văi şi dealuri au fost ocupate în 
principal de triburi celtice foarte divizate romanii au aplicat o politică de exterminare. 
 
Întrebare: Care era politica romană în teritoriul Africii ? 
 
Răspuns: În Africa politica romană s-a rezumat la o idee, aceea de a împiedica renaşterea puterii 
cartagineze şi în consecinţă de a ţine nefericitul oraş în permanenţă sub presiunea unei declaraţii de 
război romane. 
 
Întrebare: Care era poziţia Cartaginezilor faţă de puternicul vecin roman ? 
 
Răspuns: În contextul diferitelor stipulaţii şi în mijlocul incertitudinilor frontierelor africane în general 
situaţia Cartaginei în faţa unui vecin pe cât de puternic pe atât de lipsit de scrupule şi a unui stăpân care 
era concomitent judecător şi partizan al părţii adverse nu putea să fie decât umilă. 
 
Întrebare: Ce stat a luat fiinţă în vecinătatea fenicienilor ? 
 
Răspuns: Pe cât puterea fenicienilor scădea în ţara lor adoptivă aşa precum a fost odinioară în ţara lor 
s-a născut un nou stat în vecinătatea lor. Acesta a fost un popor care se numeşte el însuşi „şilah“ – pe 
care grecii şi romanii îl numeau nomazi – un popor de păstori cărora arabii le spuneau berberi. 
 
Întrebare: Care era poziţia oraşelor de pe teritoriul Spaniei faţă de Roma ? 
 
Răspuns: Pe teritoriul Spaniei, oraşele greceşti şi feniciene situate de-a lungul coastei s-au supus 
dominaţiei romane cu atât mai uşor cu cât fiind lăsate în voia soartei cu greu ar fi fost capabile să se 
apere singure de indigeni din considerente asemănătoare. 
 
Întrebare: Care era cauza pentru care peninsula iberică a fost păstrată în posesiunea romană ? 
 



Răspuns: În Spania cauza principală pentru care peninsula a fost păstrată în posesiunea directă a 
romanilor trebuie să fie căutată în faptul că în această regiune lipsea un stat astfel încât Spania nu putea 
să fie abandonată fără a permite primului aventurier venit să reînnoiască regatul. 
 
 
XV. STATELE ORIENTALE ŞI AL DOILEA RĂZBOI MACEDONEAN 
 
 
Întrebare: Se mai păstrează în această perioadă ideea de elenizare a Orientului ? 
 
Răspuns: Opera pe care regele Alexandru al Macedoniei o începuse cu un secol înainte ca romanii să fi 
cucerit o singură palmă de pământ în teritoriul pe care el îl numise al său , se metamorfozase păstrând 
totuşi marea idee de elenizare a Orientului şi se lărgise într-un sistem de state elenoasiatice. 
 
Întrebare: Ce reprezenta Macedonia pentru greci şi care era situaţia militară a mecedonienilor ? 
 
Răspuns: Pe teritoriile din sud, Grecia era dependentă de Macedonia, iar ca rezultat o mare parte din 
ţinuturile de aici erau direct supuse ei. Totodată Macedonia putea cu greu să recruteze o forţă militară 
mai mare decât o armată consulară ordinară ceea ce denotă faptul că ţara nu îşi revenise încă de pe 
urma expediţiilor lui Alexandru. 
 
Întrebare: Care era situaţia în Asia Mică ? 
 
Răspuns: În Asia Mică care era înglobată nominal în Regatul Selencizilor, întreaga coastă septentrională 
şi cea mai mare parte din ţinuturile interioare se aflau de fapt în mâinile unor dinastii indigene sau ale 
unor cete de celţi pătrunse în Europa. 
 
Întrebare: Ce rol au avut statele de o importanţă secundară în ceea ce priveşte legătura orientului cu 
occidentul? 
 
Răspuns: Dintre statele de importanţă secundară putem să acordăm o oarecare importanţă în ceea ce 
priveşte legătura orientului cu occidentul numai acelora care extinzându-se de la extremitatea 
meridională a Mării Caspice, ocupă interiorul şi coasta de nord a Asiei Mici. Toate acestea erau rămăşiţe 
ale marelui imperiu persan guvernate de dinastii orientale. 
 
Întrebare: Mai existau în această perioadă mercenari ? 
 
Răspuns: Spaima generală pentru naţiunile învecinate au fost obiceiurile de mercenari ai oamenilor 
nordului care jefuiau sau pustiiau ţinuturile învecinate. 
 
Întrebare: Care era situaţia în Orient după prăbuşirea zidului politic care-l despărţise de Occident. 
 
Răspuns: Starea lucrurilor în Orient când s-a prăbuşit zidul politic care-l despărţise de Occident s-a 
caracterizat în oraşele Asiei Mici prin libertatea datorită vrajbei şi luptelor dintre monarhi unde se apăra 
libertatea orăşenească în faţa intereselor monarhice. 
 
Întrebare: Care erau principalele trăsături de caracter al regelui Filip al Macedoniei ? 
 
Răspuns: Regele Filip al Macedoniei a fost pentru epoca respectivă un rege adevărat în sensul cel mai 
bun şi rău al cuvântului.  O trăsătură de bază a caracterului său era aceea că avea o pasiune intensă 



pentru guvernarea autocratică. El dădea dovadă de vitejia soldatului, precum şi de clarviziunea 
generalului, precum şi de mult simţ diplomatic în conducerea afacerilor publice. 
 
Întrebare: Cum a decurs tratativele de încheiere a păcii între regele Filip şi romani? 
 
Răspuns: În urma războiului cu regele Filip întreaga putere de dictare a păcii se afla în mâna romanilor. 
Ei s-au folosit de ea fără a abuza, însă regatul lui Alexandru ar fi putut să fie nimicit ceea ce nu s-a 
întâmplat însă. Regele a fost tratat cu toate menajamentele posibile şi după ce se declarase că se pune 
de acord cu condiţiile romanilor. 
 
Întrebare: Ce teritorii a pierdut regele Filip al Macedoniei după pacea încheiată cu romani ? 
 
Răspuns: Prin pacea încheiată cu romanii, regele Filip a pierdut toate posesiunile externe din Asia Mică, 
Tracia, Grecia şi toate insulele din Marea Egee. În schimb Macedonia propriu-zisă nu a suferit cedări 
serioase. 
 
Întrebare: Care era poziţia romanilor faţă de Grecia ? 
 
Răspuns: Numai nedreptatea răutăcioasă sau slăbiciunea sentimentală nu pot să recunoască că romanii 
doreau cu sinceritate libertatea Greciei şi cauza pentru care un plan conceput atât de generos a eşuat 
atât de lamentabil ? 
 
 
XVI. AL TREILEA RĂZBOI MACEDONIAN 
 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat prin tratatul de pace încheiat de Filip al Macedoniei cu Antrochos ? 
 
Răspuns: Filip al Macedoniei fusese rănit în orgoliul său de către romani în primul rând prin tratatul de 
pace încheiat cu Antrochos şi cursul ulterior al evenimentelor nu era potrivit pentru înlăturarea  
resentimentelor sale. 
 
Întrebare: Ce se întâmpla cu vecinii Macedoniei din Tracia şi Grecia în această perioadă ? 
 
Răspuns: Vecinii săi din Tracia  şi Grecia, în majoritate comunităţi care tremuraseră cândva la auzirea 
numelui de macedonean, tot atât ca în prezent la auzirea celui roman, căutau acum fiecare pentru a se 
revanşa pentru loviturile primite din partea Macedoniei începând cu domnia lui Filip al II-lea. 
 
Întrebare: Care era poziţia romanilor împotriva cartaginezilor ? 
 
Răspuns: Romanii nu erau atât de îndârjiţi împotriva lui Filip, precum fuseseră împotriva Cartaginei, ba 
în mai multe privinţe îi erau chiar binevoitori, dar în esenţă situaţia era aceeaşi. Filip nu era însă omul 
care să suporte aceste chinuri cu pasivitatea fenicienilor. 
 
Întrebare: Care era situaţia politică a Macedoniei în anul 571 ? 
 
Răspuns: Încă din anul 571 s-ar părea că un nou război macedonian ar fi iminent, dar la porunca lui 
Filip, fiul său Demetrios, obţine un partaj între tatăl său şi Roma, unde acesta trăise câţiva ani ca ostatic 
şi unde se bucura de simpatia tuturor. 
 



Întrebare: Ce fel de politică a dus Filip faţă de romani ? 
 
Răspuns: Filip se dovedi în pregătirile şi păstrarea secretului planurilor sale un calm, o seriozitate şi o 
consecvenţă care dacă le-ar fi posedat în timpuri mai bune ar fi dat poate destinelor lumii un alt curs. 
Îndeosebi, smerenia sa faţă de romani care era preţul răgazului indispensabil pentru pregătirile sale. 
 
Întrebare: Care era situaţia politică în interiorul Macedoniei ? 
 
Răspuns: Puterea Macedoniei nu era neglijabilă. Devotamentul ţării faţă de dinastia Antigonizilor era 
nealterat: sentimentul naţional nu era aici paralizat de vrajba partidelor politice. Marele avantaj al 
constituţiei monarhice prin care fiecare schimbare de guvernământ înlătură toate vechile certuri şi 
resentimente a fost folosit cu abilitate de rege. 
 
Întrebare: Ce a hotărât Senatul roman cu privire la statul macedonian după cel de-al treilea război ? 
 
Răspuns: În urma celui de-al treilea război macedonian, romanii nu s-au mulţumit însă cu tăierea 
nervilor şi tendoanelor Macedoniei. Senatul a hotărât să neutralizeze o dată pentru totdeauna toate 
statele elene, fie ele prietene sau ostile şi să le reducă pe toate la aceeaşi umilă dependenţă. 
 
Întrebare: Care era situaţia Siriei şi Egiptului faţă de Roma ? 
 
Răspuns: În cazul Siriei şi Egiptului, romanii au putut să acţioneze într-un mod mai simplu. Între aceste 
două state izbucnise un război, obiectul neînţelegerilor fiind din nou Palestina sau Coelesiria. Astfel 
Egiptul se supuse de bunăvoie clientelei romane, dar şi regii Babilonului abandonase tentativa de a-şi 
păstra independenţa faţă de Roma. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu statul Macedonian ? 
 
Răspuns: Toate statele elenistice au intrat cu desăvârşire în clientela romană şi întregul imperiu al lui 
Alexandru cel Mare a revenit comunităţii romane ca şi cum oraşul ar fi devenit moştenitorul 
moştenitorilor săi. 
 
Întrebare: Care sunt caracteristicile stăpânirii romane în această perioadă ? 
 
Răspuns: Evoluţia parcursă de Roma de la unificarea Italiei până la dezmembrarea Macedoniei, 
stăpânirea universală romană nu apare nicidecum ca un plan gigantic proiectat şi trecut în fapte datorită 
unei sete infinite de creştere teritorială. 
 
 
 
XVII. GUVERNUL ŞI GUVERNANŢII 
 
 
Întrebare: În ce condiţii s-a format noua aristocraţie ? 
 
Răspuns: O dată cu înlăturarea partidei aristocratice şi instaurarea expresă a egalităţii civile s-a format 
o nouă aristocraţie şi opoziţia corespunzătoare acesteia. Noua aristocraţie s-a grefat pe cea veche 
distrusă, astfel primele acte ale noii partide a progresului s-au contopit cu ultimele eforturi ale vechii 
partide a stărilor. 
 



Întrebare: Ce s-a întâmplat cu foştii magistraţi supremi ordinari ai republici romane ? 
 
Răspuns: Nobilimea romană se ataşează şi prin unele aspecte formale de instituţiile mai vechi, al epocii 
patriciatului. Foşti magistraţi supremi ordinari ai republici nu numai că s-au bucurat automat din 
totdeauna de onoruri mai mari, dar ei au avut de la început anumite privilegii onorifice. 
 
Întrebare: La ce fel de politică a aspirat nobilimea aristocratică ? 
 
Răspuns: Nobilimea nu s-a mulţumit cu drepturile onorifice în sine, ci a aspirat la o putere politică 
extraordinară şi exclusivă încercând să transforme cele mai importante instituţii ale statului, senatul şi 
ordinul cavalerilor, din organe ale comunităţii în organe ale aristocraţiei. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu dependenţa legală de magistratură a senatului ? 
 
Răspuns: Dependenţa legală de magistratură a senatului roman din timpul republicii, mai ales a celui 
lărgit, patriciano-plebeian, a slăbit foarte repede, mai mult s-a metamorfozat în apusul ei. 
 
Întrebare: Care era poziţia cetăţenilor în această epocă faţă de nobilii din senat ? 
 
Răspuns: În această epocă cetăţenii erau încă prea independenţi pentru a se ajunge la excluderea celor 
care nu erau nobili în senat, iar nobilimea era prea clarvăzătoare pentru a dori aceasta. Astfel a rezultat 
separarea formată a locurilor stării senatoriale de acela ale restului cetăţenilor la sărbătorile publice. 
 
Întrebare: În favoarea cui a îndreptat nobilimea constituţia statului ? 
 
Răspuns: Datorită unei poziţii bazate în principal pe senat, cavaleri şi cenzură, nobilimea nu numai că a 
acaparat întreaga autoritate, dar a transformat şi constituţia în interesul ei. 
 
Întrebare: Care era sistemul financiar al comunităţii romane ? 
 
Răspuns: Sistemul financiar al comunităţii romane regresa mai mult decât avansa. Totalitatea 
veniturilor se afla într-adevăr în continuă creştere. Impozitele indirecte crescuseră în urma extinderii 
succesive a teritoriului roman care determină instituirea de noi birouri vamale. 
 
Întrebare: Care este instituţia cea mai importantă pe care această epocă a introdus-o în Republica 
romană ? 
 
Răspuns: Instituţia cea mai importantă pe care această epocă a introdus-o în Republica romană şi care 
implica în acelaşi timp deviaţia cea mai pronunţată şi mai nefastă de la cursul urmat până atunci a 
constat în noile magistraturi provinciale. 
 
Întrebare: Unde se reflectă disensiunile care divizau comunitatea ? 
 
Răspuns: Disensiunile care divizau comunitatea se reflectă şi în rândurile opoziţiei. Sprijiniţi pe ţărani, 
patrioţii reclamă reforma tot mai hotărât, sprijinită de mulţimea urbană, demagogia începându-şi opera. 
 
Întrebare: Prin ce s-a caracterizat constituţia romană în această epocă ? 
 



Răspuns: În nici o altă epocă constituţia romană nu a rămas atât de stabilă în forma dată, ca în cea 
cuprinsă între războiul sicilian şi al treilea război macedonian şi încă o generaţie în plus; însă stabilirea 
constituţiei era aici un indiciu al proprietăţii statului. 
 
XVIII. AGRICULTURA ŞI FINANŢELE 
 
 
Întrebare: Cum se realizează economia agricolă în această epocă ? 
 
Răspuns:Economia agricolă se realiza în această epocă fie prin arondarea marilor domenii, fie prin 
cultivarea loturilor mici. De asemenea acum se stabileşte marea economie în agricultură. 
 
Întrebare: Care era situaţia arendării ? 
 
Răspuns: Ereditatea arendării era imposibilă din punct de vedere constituţional, iar arendarea pe viaţă, 
ca un surogat al acesteia, era posibilă numai în cazul pământurilor comunale. Arendarea pe o perioadă 
mai scurtă atât în schimbul unei sume de bani, cât şi în schimbul condiţiei ca arendaşul să suporte toate 
cheltuielile. 
 
Întrebare: Care era ponderea în agricultură între cultivarea cerealelor şi creşterea vitelor la italici ? 
 
Răspuns: Cu toate că anticii intuiseră legătura economică dintre agricultură şi creşterea animalelor mai 
ales prin avantajul producţiei, combinaţia modernă a culturii pământului cu creşterea animalelor era 
necunoscută antichităţii. La italici, creşterea vitelor a deţinut o pondere mult mai redusă, întrucât 
vegetalele constituiau alimentele principale. 
 
Întrebare: De cine era îndeplinită munca umană în cadrul unei moşii, la italici ? 
 
Răspuns: În cadrul unei moşii, la italici, munca umană era îndeplinită în general de către sclavi, care 
erau coordonaţi de către un administrator care prelua instrucţiunile stăpânului şi ordona şi pedepsea în 
lipsa acestuia. 
 
Întrebare: Care era regimul de trai al sclavilor ? 
 
Răspuns: În mod obişnuit, sclavii care aparţineau proprietarului, îi erau suficienţi, însă uneori vecinii se 
ajutau unii pe alţii împrumutându-şi sclavi în schimbul unor sume de bani. Nu exista regula de a-i înlănţui 
pe sclavi. 
 
Întrebare: Care era constituţia gospodăriei ţăranului ? 
 
Răspuns: Gospodăria ţăranului era de fapt o reproducere la scară redusă a celei a marelui proprietar. 
Proprietarul cu copii săi lucrau aici împreună cu sclavii. 
 
Întrebare: Care era situaţia micului şi marelui proprietar ? 
 
Răspuns: Marele proprietar se putea impune mai uşor decât ţăranul în agricultură. Astfel când mica 
proprietate înceta să mai aducă beneficii suficiente, ţărănimea a fost iremediabil minată şi aceasta cu 
atât mai mult cu cât şi în rândurile ei, deşi mai lent decât în cazurile celorlalte stări, au început să fie 
neglijate moralitatea şi economia. 
 



Întrebare: Care a fost punctul de plecare al economiei financiare romane ? 
 
Răspuns: Punctul de plecare al economiei financiare romane a fost împrumutul de bani şi poate nici o 
ramură a industriei comerciale nu a fost cultivată de către romani cu mai multă ardoare decât aceea a 
cămătarului profesionist şi cea a financiarului sau bancherului. 
 
Întrebare: Pe umerii cui apăsau romanii în afacerile lor ? 
 
Răspuns: Afacerile în toate ramurile apăsau pe umerii sclavilor. Cămătarul şi bancherul stabileau în 
perimetrul sferei lor, afaceri, sucursale şi bănci-filiale sub direcţia sclavilor şi libertăţilor lor. 
 
Întrebare: Care a fost starea diferitelor ţinuturi ale Italiei ? 
 
Răspuns: Rezultatul global al acestei economii ni se oferă cu evidenţă în schimbarea proporţiilor 
populaţiei. Starea diferitelor ţinuturi ale Italiei a fost diferită, în unele fiind foarte prosperă. Fermele 
întemeiate în număr mare s-au realizat în timpul deselor colonizări. 
 
 
XIX. RELIGIA ŞI MORAVURILE 
 
 
Întrebare: Care a fost rolul existenţei unui sentiment civic la romani ? 
 
Răspuns: O trăsătură caracteristică a romanilor din aceste timpuri a fost aceea de existenţă a unui 
puternic sentiment civic, aceasta datorându-se simplităţii rigide şi egalităţii cetăţeneşti. 
 
Întrebare: Când se manifesta spiritul roman ? 
 
Răspuns: Datorită simplităţii rigide şi egalităţii cetăţeneşti, spiritul civic a fost dacă nu suprimat, totuşi 
silit să se închidă în timpul vieţii în inima necuvântătoare şi să se exprime numai după moarte, dar atunci 
el răbufnea în funeraliile bărbatului distins, cu o asemenea grandoare palpabilă, încât această ceremonie 
era fenomenul cel mai indicat din viaţa romană pentru a ne oferi acest spirit al romanilor. 
 
Întrebare: Care era rolul cutumelor barbare în ritualurile religioase la romani ? 
 
Răspuns: Practicarea cutumelor religioase era o idee necesar legată de solemnitatea gravă, de evoluţia 
uniformă şi de demnitatea orgolioasă a vieţii romane, ca generaţiile trecute să continue să convieţuiască 
într-un fel cu cea prezentă şi ca atunci când un cetăţean, obosit de muncă şi de onoruri, se întorcea la 
strămoşii săi. 
 
Întrebare: Cu ce a fost înlocuită particularitatea vechii vieţi italice ? 
 
Răspuns: În măsura în care puterea Romei nu se mai mărginea doar la Italia, ci se întindea tot mai 
mult asupra Occidentului şi Orientului, dispărea şi particularitatea vechii vieţi italice, aceasta fiind 
înlocuită de civilizaţia elenizată. 
 
Întrebare: Care a fost necesitatea introducerii elenismului la romani ? 
 



Răspuns: Elenismul romanilor acelor timpuri era totuşi ceva esenţial nou, atât în cauzele, cât şi în 
efectele sale. Romanii începuseră să resimtă nevoia unei vieţi intelectuale mai bogate şi să se 
înspăimânte de propria nulitate spirituală. 
 
Întrebare: Care a fost rezultatul relaţiilor politice în urma conflictelor între noile şi vechile cutume ? 
 
Răspuns: Nimic din ceea ce aparţine domeniului activităţii sau gândirii umane nu a scăpat de conflictul 
dintre vechile şi noile cutume. Relaţiile politice au fost în mod direct cuprinse se aceasta. Proiectul ciudat 
de a-i emancipa pe eleni, de solidaritate a republicii faţă de rege, de propagare a politicii faţă de 
despotismul oriental, au constituit exemple hotărâtoare în politica aplicată de romani. 
 
Întrebare: Care era adevăratul teatru de luptă dintre elenism şi opozanţii săi ? 
 
Răspuns: Adevăratul teatru de luptă dintre elenism şi opozanţii săi naţionali era, însă, în această 
perioadă, cel al credinţei, al cutumelor, al artei şi al literaturii, şi trebuie să acceptăm prezenţa unei mari 
vrajbe între principii care acţionează concomitent în mii de direcţii. 
 
Întrebare: De ce anume era preocupată teologia să introducă în vechea credinţă naţională ? 
 
Răspuns: Vechiul orgoliu al religiei naţionale, moderaţia ei în pretenţii economice au apus pentru 
totdeauna. Teologia era deja ocupată să-şi introduc propria prolixitate solemnă în vechea credinţă 
naţională atât de simplă şi să suprime adevăratul spirit. 
 
Întrebare: Pe ce era bazată viaţa morală a bărbatului roman ? 
 
Răspuns: Viaţa morală a bărbatului roman a fost bazată pe existenţa unor concepţii identice cu cele din 
toate statele sclavagiste, soţia, de exemplu, era considerată ca fiind un rău necesar. 
 
Întrebare: Ce statut avea femeia în această perioadă ? 
 
Răspuns: În această perioadă începe de asemenea emanciparea femeilor. După vechile cutume, femeia 
măritată era supusă prin lege autorităţii soţului egală cu cea a părintelui; cea nemăritată, în schimb, se 
afla sub tutela rudelor cele mai apropiate pe linie bărbătească. Soţia nu avea avere proprie, fecioara şi 
văduva nu deţineau dreptul de administraţie asupra acesteia. 
 
 
XX. LITERATURA ŞI ARTA 
 
 
Întrebare: Care sunt principalii factori care au influenţat literatura romană ? 
 
Răspuns: Literatura romană se bazează pe influenţe cu totul particulare care îşi găsesc cu greu analogii 
la alte naţiuni. Astfel principalii factori care au influenţat literatura au fost cititul şi scrisul, la care se 
adaugă extinderea distracţiilor populare. 
 
Întrebare: Cui îşi datorează originile poezia romană ? 
 
Răspuns: Poezia romană, înainte de toate, nu îşi datorează originile unui impuls interior al poetului, ci 
exigenţelor exterioare ale şcolii care necesita drame latine. Amândouă instituţiile, însă, şcoala precum şi 
scena erau prin esenţă antiromane şi revoluţionare. 



 
Întrebare: Ce rol a avut drama în cadrul evoluţiei poetice ? 
 
Răspuns: Atât în ceea ce priveşte volumul producţiei, cât şi influenţa acesteia asupra publicului, drama 
a stat în fruntea evoluţiei poetice. În antichitate nu a existat un teatru permanent, acesta fiind înlocuit cu 
ocazia fiecărei serbări: un eşafodaj din lemn, cuprinzând o scenă pentru actori, o schelă decorată, iar în 
faţa acestora un semicerc pentru spectatori. 
 
Întrebare: Au existat condiţii pentru ca arta să se dezvolte atât din punct de vedere original cât şi 
artistic ? 
 
Răspuns: În condiţiile în care arta exista numai în schimbul retribuţiei şi în care onoarea artistului era 
înlocuită cu întinarea lui, noul teatru roman nu putea să se dezvolte nici original şi nici artistic. 
 
Întrebare: Care era genul pieselor comicilor romani ? 
 
Răspuns: Poeţii comici romani s-au folosit de acele piese care dominau scena elenă a timpului şi cu 
aceasta ei s-au închis exclusiv în cercul comediei atice noi şi înainte de toate în acela al operelor poeţilor 
celor mai cunoscuţi. 
 
Întrebare: În ce formă poezia naţională greacă şi-a păstrat forma ei indestructibilă ? 
 
Răspuns: Poezia naţională greacă şi-a păstrat şi în această ultimă creaţie a ei, indestructibila vigoare 
plastică, însă, modelarea caracterelor este aici mult mai copiată din exterior decât retrăită cu sufletul şi 
aceasta cu atât mai mult cu cât opera se apropie de poezia pură. 
 
Întrebare: În ce consta originalitatea comediei romane ? 
 
Răspuns: Originalitatea comediei romane era exclusă nu numai datorită constrângerii estetice, ci 
probabil în primul rând datorită cele poliţieneşti. Din numărul apreciabil al comediilor latine ale acestui 
gen nu se găseşte nici una care să nu se anunţe ca o imitaţie a unei anumite piese greceşti. 
 
Întrebare: Ce greutăţi a întâmpinat naşterea unei comedii naţionale latine ? 
 
Răspuns: Cu toate că guvernul roman îi interzicea poetului comic să reprezinte realităţile oraşului său 
natal şi să-i aducă pe cetăţenii acestuia pe scenă, naşterea unei comedii naţionale latine nu a fost totuşi 
cu totul reprimată întrucât în această perioadă cetăţenii romani încă nu se confundau cu naţiunea latină. 
 
Întrebare: Când a apărut la Roma tragedia greacă ? 
 
Răspuns: Tragedia greacă, la fel ca şi comedia, a apărut tot în cursul acestei epoci la Roma. Aceasta a 
constituit o achiziţie mai preţioasă şi într-o anumită privinţă mai uşoară decât comedia. 
 
Întrebare: Pe ce principii s-a bazat apariţia unei literaturi proprii la Roma ? 
 
Răspuns: Civilizaţia romană a intuit vag că interesul artistic şi cel poetic ar constitui o componentă 
esenţială a civilizaţiei, altfel spus, al civilizaţiei moderne, de aceea s-a format o literatură naţională şi la 
Roma, ce-i drept pe căi artificiale, dar nu s-a întreprins nici cel puţin tentativa pentru dezvoltarea unei 
arte proprii. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL III. RELIGIILE LUMII 
(cu un scurt comentariu) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istoria religiilor prezintă concret şi adevărat ce s-a petrecut din punct de vedere religios în istoria lumii, 
are rostul de a descrie credinţele oamenilor, manifestările lor religioase în marea complexitate a vieţii 

pământeşti, modurile de simţire a sfinţeniei şi de exprimare a ei, instituţiile sacre şi speranţele de 
realizare indirectă  a legăturii cu divinul. 

Creştini fiind, trebuie să ştim ce alte credinţe există pe suprafaţa pământului, pentru că în felul acesta 
reuşim să ne dumirim mai bine asupra crezului propriu. Istoria religiilor completează obligatoriu orizontul 
intelectual al fiecărui ins, deoarece în măsura în care trebuie să cunoaştem istoria popoarelor, trebuie să 

cunoaştem şi istoria religiilor. 
Începuturile istoriei le aflăm la părintele istoriei, Herodot, apoi o serie de apologeţi şi scriitori creştini au 

consemnat şi ei date importante despre credinţele şi manifestarea religioasă practicată a necreştinilor din 
perioada lor. Un moment important în istoria religiilor l-a constituit descifrarea limbii vechilor egipteni. 

Studiul istoriei religiilor, duce nu numai la îmbogăţirea cunoştinţelor, ci totodată la o mai profundă 
credinţă, la un mai mare ataşament faţă de creştinism şi de religia pe care o mărturisim şi o practicăm. 
Nu trebuie să lăsăm loc nici unui sentiment de desconsiderare a vreunei alte religii, indiferent care ar fi 
ea şi cunoscând mai bine şi mai îndeaproape fiecare religie, vom promova ideea dialogului inter-religios, 

a respectului reciproc şi a cooperării. 
Pornind de la experienţa noastră de bună convieţuire şi conlucrare religioasă în realizarea înţelegerii, 

păcii şi dreptăţii spre care aspiră întreaga omenire, avem convingerea că în această lucrare, creştinilor le 
revine locul de frunte, credinţa creştină fiind unică şi universală prin legea ei fundamentală care este 

iubirea. 



I. RELIGIA ÎN ERA PREISTORICĂ 
 
 
Întrebare: Care sunt mărturiile arheologice ale dovedirii prezenţei religioase în era preistorică ? 
 
Răspuns: Mărturiile arheologice ale dovedirii prezenţei religioase a omului în preistorie sunt în primul 
rând descoperirile religioase ale unor morminte, locaşuri şi obiecte de cult, sculpturi, basoreliefuri, picturi 
şi gravuri. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai importante evenimente cruciale ale vieţii care au influenţat religia în viaţa 
omului preistoric ? 
 
Răspuns: Religia în viaţa omului preistoric precum şi în comuniunile tribale contemporane are în centrul 
existenţei sale numite evenimente precum ar fi: naşterea sau perpetuarea, supravieţuirea sau existenţa 
propriu-zisă precum şi moartea. 
 
Întrebare: Unde au fost descoperite cele mai vechi morminte umane şi de când datează ? 
 
Răspuns: Cele mai vechi mărturii pe care le avem la dispoziţie privind preocuparea omului cu o 
eventuală „supravieţuire” după moarte au fost descoperite în China, lângă Beijing, în peşterile din dealul 
„Osul Dragonului”. Acestea datează din preajma anilor 500.000 î.e.n. şi constau în rămăşiţele unor 
morminte. 
 
Întrebare: Ce s-a găsit în mormintele preistorice alături de scheletele oamenilor ? 
 
Răspuns: În diferite morminte din Europa de Apus precum şi din Orientul Apropiat şi Mijlociu, au fost 
descoperite alături de oseminte omeneşti şi o serie de unelte din cremene puse în apropierea mâinilor. 
De asemenea, în unele locuri s-a constatat existenţa unui „cult al craniilor”. Se poate deduce astfel că 
înainte de era „homo sapiens” se presupune existenţa unei credinţe religioase al cărei conţinut nu îl 
cunoaştem. 
 
Întrebare: Unde au fost descoperite „picturile rupestre” ? 
 
Răspuns: Cele mai uimitoare mărturii ale vieţii umane în neolitic, le constituie picturile rupestre. Picturile 
au fost descoperite în unele peşteri şi grote din: Spania, Franţa, precum şi alte părţi, până în munţii Ural. 
 
Întrebare: Ce anume reprezintă „picturile rupestre” ? 
 
Răspuns: Picturile au valoare artistică foarte mare, deşi se presupune că scopul lor ar fi simpla 
reprezentare artistică. Unele din aceste picturi redau o serie de animale cum ar fi: bizoni, cerbi, rinoceri 
şi se crede că ele aveau o serie de legături cu ritualurile de vânătoare, întrucât multe animale au săgeţi 
şi suliţe înfipte în corp. Raţiunea acestor picturi se presupune a fi aceea că reprezentând pictural o scenă 
de vânătoare reuşită, ea va fi repetată şi în realitate. 
 
Întrebare: Din punct de vedere al religiilor, care a fost cea mai veche descoperire datată din 
reprezentările în „picturile rupestre” ? 
 
Răspuns: Din punct de vedere al religiilor, cel mai important şi reprezentativ exemplu îl constituie aşa 
numitul „vrăjitor dansator” din peştera „Trois Freres” din Franţa în pictura căruia se desluşeşte figura 



umană a cărui înfăţişare, unii cercetători o presupun a fi a unui preot deghizat, cu trăsături zoomorfe, 
sau care poartă măşti de animale. 
 
Întrebare: Când se presupune a fi existat cultul zeităţii ? 
 
Răspuns: Cultul zeităţii se presupune a fi existat în primul rând prin cultul „Zeiţei Mame”, precum şi o 
serie de statuete şi figurine reprezentând nuduri de femei. Se reţine faptul că cultul „zeiţei mame” se 
întâlneşte şi în anii 5000 – 3000 î.H., în Orientul Apropiat, India, Creta etc. 
 
Întrebare: Care sunt argumentele găsite în vechile morminte care să ateste faptul că viaţa continuă şi 
după moarte, în concepţia omului preistoric ? 
 
Răspuns: În primul rând, unele morminte şi cadavre erau stropite cu ocru roşu. Această culoare 
simbolizează sângele şi prin urmare viaţa, iar în cel de-al doilea rând, se întâlnesc în unele morminte 
unelte, provizii de hrană, alături de schelete de unde rezultă că acestea nu ar fi fost puse alături de cei 
decedaţi dacă nu ar fi existat credinţa că şi după moarte ei trăiesc şi au nevoie „dincolo” de acestea. 
 
Întrebare: Experienţa religioasă de-a lungul timpurilor îşi are rădăcinile în era preistorică ? 
 
Răspuns: Religia preistorică a furnizat unele temeiuri de bază în primul rând pentru popoarele din 
epoca istorică primară din Orientul Apropiat şi Mijlociu, căci rădăcinile credinţelor acestora se regăsesc 
adânc în preistorie. Ceea ce se presupune, este faptul că experienţa religioasă continuă din cele mai 
vechi timpuri până în prezent. 
 
 
II. RELIGIA POPULAŢIILOR TRIBALE 
 
 
Întrebare: Care era stadiul de viaţă al omului preistoric ? 
 
Răspuns: Religia în preistorie presupune un studiu al credinţei popoarelor care se află în stadiul de viaţă 
„primitiv”, stadiu prin care modul de viaţă al omului în era preistorică şi al populaţiilor tribale, sunt 
asemănătoare. În cea mai mare măsură, atât preistoricii cât şi primitivii au depins de vânat, de 
strângerea de seminţe şi fructe, pescuit etc. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin om primitiv ? 
 
Răspuns: Noţiunea de om-primitiv presupune acele grupări umane care se află într-un stadiu inferior al 
culturii umane şi care şi-au transmis credinţele religioase din generaţie în generaţie prin viu grai. 
 
Întrebare: În prezent există populaţii care trăiesc în comuniuni tribale ? 
 
Răspuns: În prezent exista populaţii care trăiesc în comuniuni tribale, astfel: în America de Nord 
supravieţuiesc descendenţi ai „pieilor roşii”, eschimoşii din Canada, în America de Sud, de asemenea, 
sunt semnalate populaţii tribale, în Australia trăiesc aborigenii. 
 
Întrebare: Ce atitudine avea omul primitiv faţă de obiectele sacre ? 
 
Răspuns: Orice lucru sau fiinţă care are o semnificaţie religioasă este considerat sacru, lucru faţă de 
care omul primitiv are o atitudine de un respect deosebit, dar şi de teamă, deoarece acest lucru sau 



fiinţă sacră deţine o putere supranaturală care poate să-i pricinuiască omului primitiv urmări pozitive sau 
negative. 
 
Întrebare: Ce scop aveau ritualurile, la popoarele primitive ? 
 
Răspuns: Ritualurile popoarelor primitive au drept scop, în primul rând evitarea tensiunilor prin 
îmbunarea obiectelor sacre. Astfel, acestea nu  liniştesc şi dau asigurări comunităţii, ci leagă pe fiecare 
individ să participe la săvârşirea lor, de teama unor consecinţe nefericite. Datorită acestei puteri 
potenţiale pozitive sau negative faţă de om, abordarea obiectului sacru prin ritualuri se face cu mare 
nelinişte, care izvorăşte în primul rând din crizele şi tensiunile inerente din viaţa comunităţii. 
 
Întrebare: Care este relaţia dintre magie şi religie la populaţiile primitive ? 
 
Răspuns: De foarte multe ori credinţele şi în mod special ritualurile religioase erau dublate de practici 
magice în aşa măsură, încât este foarte greu să se facă deosebirea între ceea ce este religie şi ceea ce 
este magie. Primitivii nu fac deosebirea între magie şi religie, dar, de reţinut este faptul că orice ritual 
este pătruns de sentimentul religios. 
 
Întrebare: Care era concepţia populaţiilor tribale despre legătura trup-suflet ? 
 
Răspuns: La populaţiile tribale un fapt de remarcat este acela că există credinţa că toate lucrurile şi 
fiinţele sunt însoţite de spirite sau suflete, că fiecare om are un suflet care poate părăsi pentru o 
perioadă scurtă trupul în timpul viselor şi cu desăvârşire, la moarte. 
 
Întrebare: Ce anume a venerat omul primitiv de-a lungul tipurilor ? 
 
Răspuns: Omul primitiv, de-a lungul anilor a venerat atât obiecte în sine pe care le-a idolatrizat, cât şi 
obiecte datorită spiritului care şi-a găsit locaş în el. Astfel de practici pot fi, de exemplu: venerarea 
pietrelor care este destul de răspândită, venerarea plantelor şi copacilor, cât şi venerarea animalelor, 
care este un fenomen foarte des întâlnit în religiile primitive. 
 
Întrebare: A existat la populaţiile tribale credinţa în existenţa unor zei ? 
 
Răspuns: Multe dintre grupările primitive credeau în existenţa unui zeu care se află undeva sus, 
îndepărtat de lume şi care a creat totul: pământul, animalele, cerul şi pe om. Această credinţă era 
deosebit de clară prin faptul că susţinea că un zeu suprem s-a sălăşluit pe pământ, i-a învăţat pe 
oameni, apoi s-a retras undeva de unde îi pedepseşte pe oameni cu fulgerul şi tunetul. 
 
Întrebare: Care este credinţa populaţiilor tribale despre eroi şi membrii familiilor decedaţi în trecut ? 
 
Răspuns: Solidaritatea unui trib este promovată prin cinstirea eroilor din trecut şi chiar a membrilor 
decedaţi în trecut. Astfel, se întâlneşte credinţa că cei decedaţi sunt interesaţi în perpetuarea speţei lor. 
În plus, există credinţa că morţii trăiesc şi că persoanele mediumiste sunt posedate de cei decedaţi. 
 
 
III. RELIGIA EGIPTULUI ANTIC 
 
 
Întrebare: De ce anume era dominată religia Egiptului antic? 
 



Răspuns: Cea mai mare parte a religiei Egiptului Antic se pare că a fost dominată de două mari idei: 
divinul şi credinţa în nemurire. Cât de mari şi de puternice au fost aceste credinţe ne putem da seama 
din măreţia monumentelor închinate lor, a templelor care erau considerate locaşuri ale zeilor şi folosite 
pentru adorarea acestora, precum şi morminte pentru cei decedaţi şi ca materializare a credinţei în viaţa 
de dincolo de moarte. 
 
Întrebare: Ce ştiţi despre zei, ritualuri, preoţi, tmplu în anul 4000 î. Hr.? 
 
Răspuns: Cu mult timp înainte de anul 4000 î. Hr., fiecare trib era independent, având zei proprii, 
ritualuri, preoţi şi temple diferite. După unificare, fiecare trib şi-a păstrat o oarecare autonomie din punct 
de vedere religios, însă a fuzionat într-o structură religioasă caracteristică numai lor. Au fost păstraţi zeii 
fiecărui trib, însă fiecare zeu îşi avea cultul lui propriu. Au fost identificaţi aproximativ 60 de zei, 
idolatrizaţi în diferite locuri, dar care, pe parcursul timpului, au fost incluşi într-o ierarhie unitară. 
 
Întrebare: Câte puteri religioase diviniza religia Egiptului Antic? 
 
Răspuns: Ca manifestări ale divinului în religia Egiptului Antic se deosebeau trei laturi pe care egiptenii 
le cunoşteau: în primul rând, puterea din soare, în al doilea rând puterea din pământ şi, în al treilea 
rând, puterea din acea clasă de animale care formau posesiunea cea mai de preţ a omului (vitele 
cornute). 
 
Întrebare: Care este organizarea religiei vechilor egipteni? 
 
Răspuns: Religia Egiptului Antic în general nu prezintă un corp de legi şi principii fixe, organizat 
sistematic, cu concluzii logice, formând un tot unitar; ea reprezintă un amestec de credinţe şi practici 
uneori separate, alteori legându-se strâns între ele, care are drept scop menţinerea unui echilibru 
considerat esenţial pentru supravieţuirea societăţii respective. 
 
Întrebare: Care sunt sursele de informare principale ale studierii istoriei religiei Egiptului Antic? 
 
Răspuns: Literatura religioasă a Egiptului Antic, cunoscută în prezent după natura provenienţei sau a 
rolului îndeplinit, a avut la bază trei surse, împărţite astfel: în primul rând, literatura pe care o găsim în 
textele piramidelor din camerele şi pasajele existente în interiorul lor. În al doilea rând, textele 
sarcofagelor înscrise pe pereţii interiori şi exteriori ale acestora, deseori scrise în coloane verticale, cu 
hieroglife cursive. În al treilea, dar nu în ultimul rând, textele din Cartea Morţilor, scrisă pe un sul de 
papirus, care era pus în sarcofag împreună cu cel decedat. 
 
Întrebare: Care era credinţa şi viaţa cultică a vechilor egipteni? 
 
Răspuns: În religia egiptenilor, pe lângă credinţa în divinitate a diverşilor zei, se remarcă şi viaţa cultică, 
restrânsă în jurul templelor şi diferitelor obiecte sacre, cum ar fi altare, vase pentru spălări rituale, 
coroana şi sceptrul faraonului, statuile zeilor etc. 
 
Întrebare: Care erau sărbătorile Egiptului Antic? 
 
Răspuns: Sărbătorile vechilor egipteni erau, de regulă, anuale, prilejuite cu ocazia revărsării Nilului sau 
de Anul Nou. Pe lângă acestea, mai erau sărbători ale zeilor, ale faraonilor, precum şi sărbătorile 
morţilor. De reţinut este şi sărbătoarea Sed, care avea loc, normal, o singură dată la 30 de ani, când se 
comemora zeificarea faraonului. Cu această ocazie erau închinate sau sacrificate un număr foarte mare 
de animale şi oameni. 



 
Întrebare: Care era relaţie dintre trup şi suflet în concepţia religioasă a vechilor egipteni? 
 
Răspuns: Vechii egipteni nu au crezut într-un suflet invizibil şi, ca urmare, ei nu făceau nici o deosebire 
între lumea spirituală şi cea materială. În concepţia lor, omul era trup, căci atât viaţa de aici, cât şi cea 
de dincolo depindeau, în mare măsură, de existenţa trupului. 
 
Întrebare: Care este comportamentul moral-religios el egiptenilor? 
 
Răspuns: Rezultatul destinului omului este văzut de vechii egipteni atât prin prisma contextului credinţei 
religioase, cât şi prin comportamentul moral. Astfel, se întâlnesc nenumărate texte cu un conţinut foarte 
bogat în norme şi legi, potrivit cărora omul trebuia să le respecte. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu religia Egiptului Antic? 
 
Răspuns: Religia egipteană a început să decadă în secolul al VI-lea î. Hr., o dată cu introducerea 
cultului animalelor care erau considerate sacre (păsări, şerpi, crocodili, pisici etc.) şi adorate mai mult 
decât statuile zeilor. La venirea creştinismului, care s-a răspândit cu rapiditate, religia egipteană era un 
amalgam de elemente. 
 
 
IV. RELIGIA MESOPOTAMIEI ANTICE 
 
 
Întrebare: Care sunt trăsăturile de bază ale relogiei mesopotamiene? 
 
Răspuns: În primul rând, se remarcă prin prezenţa a numeroase zeităţi. În al doilea rând,  trăsăturile 
astrale şi cosmice sunt deosebit de puternice, astfel încât soarele, luna şi planetele sunt adorate ca 
reprezentaţi ai sferei divine, apoi sunt unele trăsături legate de credinţa în demoni, tendinţa ca zeii să fie 
reprezentaţi cu chip uman etc. 
 
Întrebare: Unde se regăsesc izvoarele culturii mesopotamienilor? 
 
Răspuns: Izvoarele culturii, ale civilizaţiei, precum şi ale religiei Mesopotamiei se regăsesc în influenţele 
a două etape mari în istoria Mesopotamiei. Prima etapă se leagă de venirea sumerienilor în bazinul 
Tigrului şi Eufratului, iar cea de-a doua etapă începe o dată cu înflorirea Babilonului şi până la 
distrugerea acestuia de către perşi. 
 
Întrebare: Care este cea mai importantă descoperire arheologică care ne atestă şi ne prezintă istoria 
religiilor în vechea Mesopotamie? 
 
Răspuns: O serie de săpături arheologice de la Ninive, Assur, Babilon, începând cu anul 1842, au scos 
la iveală o  uriaşă colecţie de texte, scrise pe tăbliţe de lut, cu caracter cuneiform, datând din epoci 
diferite, adică din mileniul al IV-lea Î. Hr. şi până în ultimul secol î. Hr. 
 
Întrebare: Din punct de vedere religios, ce conţinut aveau tăbliţele de lut găsite în descoperirile 
arheologice? 
 
Răspuns: Acestea cuprind o serie mare de mituri care ne redau o imagine despre modul în care zeităţile 
erau divinizate în Mesopotamia, o serie de texte ce cuprind rugăciuni, imnuri şi cântări folosite la 



sărbătorile religioase, nenumărate texte rituale care dau detalii despre modul în care preoţii trebuie să 
oficieze sărbătorile religioase, texte pentru ghicit, precum şi o serie de texte astrologice şi texte juridice. 
 
Întrebare: Unde se concentrează „adorarea“ religiei mesopotamiene în prima etapă? 
 
Răspuns: În prima etapă a religiei mesopotamiene se pare că se concentrează asupra unor zeităţi 
legate de fertilitate şi fecunditate. Astfel, un loc primordial îl ocupă „zeiţa Mamă“. 
 
Întrebare: Cum erau construite templele la popoarele mesopotamiene? 
 
Răspuns: Templele în concepţia vechilor mesopotamieni, erau cunoscute ca locaşuri pentru zei şi au 
forma unor săli cu bănci speciale pe care erau puse ofrandele aduse zeilor. Fiecare templu era însoţit de 
un turn care duce la o cameră superioară, unde se presupune că se afla zeul. 
 
Întrebare: Ce caracteristici avea cultul religios la vechii mesopotamieni? 
 
Răspuns: La religia vechilor mesopotamieni se remarcă un cult format din rugăciuni, imne, plângeri. 
Acestea formau cultul zilnic, dar mai exista şi cultul ocazional, pentru diferite sărbători ale anului, printre 
care se remarcă, în mod deosebit, sărbătoarea Anului Nou. 
 
Întrebare: Care era cultul morţilor în religia mesopotamiană? 
 
Răspuns: Conform religiei, morţii, în credinţa mesopotamienilor se îngropau, iar alături de ei se aşezau 
provizii de hrană pentru viaţa de dincolo. Cel mai mare necaz pentru om era lipsa de provizii care erau 
aduse de cei în viaţă. De aici a rezultat şi accentul pus pe necesitatea naşterii de copii a căror îndatorire 
era de a-i aproviziona pe cei defuncţi în viaţa de dincolo de mormânt. 
 
Întrebare: De câte categorii erau miturile la vechii mesopotamieni? 
 
Răspuns:  Miturile, în religia Mesopotamiei, se împart în mai multe categorii: miturile generale, care 
reprezintă, în cea mai mare parte, miturile rituale şi miturile speciale sau mituri ale originii sau 
creaţionale. 
 
Întrebare: Unde se desfăşura viaţa rituală a mesopotamienilor? 
 
Răspuns: Viaţa spirituală se concentrează în totalitate în temple. Acestea au planuri diferite, însă toate 
au o sală centrală în care se găsea o nişă şi piedestalul pentru plasarea statuii zeului. 
 
 
V. RELIGIA SIRIEI ANTICE 
 
 
Întrebare: Care sunt caracteristicile mai importante ale religiilor Siriei Antice? 
 
Răspuns: O caracteristică principală a religiilor din Siria Antică o reprezintă importanţa zeilor în viaţa 
religioasă. Peste toţi, se remarcă în mod deosebit zeul „El“, supremaţia acestuia făcându-i pe cercetători 
să afirme existenţa unui monoteism legat de adorarea acestuia. Poziţia zeului nu a fost atacată sau 
subminată niciodată. O caracteristică importantă este aceea că religia acestor popoare are un puternic 
accent pus pe cultul fertilităţii. 
 



Întrebare: Care sunt izvoarele cunoaşterii şi studierii istoriei religiilor Siriei Antice? 
 
Răspuns: În primul rând, sunt descoperirile diferitelor inscripţii, la care se adaugă descoperirile 
arheologice de temple, altare, statui, vase liturgice etc. Pe lângă aceste izvoare se mai remarcă existenţa 
unor documente indirecte, precum ar fi Vechiul Testament. 
 
Întrebare: Ce anume a avut un caracter dominant în influenţarea religiilor la vechii sirieni? 
 
Răspuns: În sfera religiei, un rol deosebit de important l-au avut numeroasele cuceriri, datorită poziţiei 
în care se afla, şi anume că era un mijloc principal de comunicare între trei continente, precum şi atracţia 
faţă de bogăţia ţinutului. 
 
Întrebare: Care este ideea despre creaţia lumii susţinută de vechii sirieni? 
 
Răspuns: În gândirea religioasă a sirienilor se evidenţiază actul creaţiei care postulează la începutul 
timpurilor două principii, şi anume: Dorinţa şi Întunericul, iar din unirea acestor principii s-a născut Aerul 
şi Aura, care reprezintă inteligenţa pură, respectiv prima fiinţă care s-a mişcat. Aceste două fiinţe au 
produs Oul cosmic — spiritul inteligent, raţional. Se susţinea ideea de bază, şi anume „timpul cosmic care 
conţinea totul.“ 
 
Întrebare: Care era nivelul de organizare al preoţilor? 
 
Răspuns: Din punct de vedere al vieţii religioase, se evidenţiază faptul că preoţia nu a ajuns la nivelul 
de organizare întâlnit în Mesopotamia sau Egipt. Se găseau mai multe trepte, în fruntea cărora întâlnim 
preoţii supremi sau arhiereii, păzitorii sanctuarelor, tânguitoarele şi prostituatele sacre, precum şi o 
categorie de prezicători. 
 
Întrebare: Prin ce era reprezentat cultul la sirieni? 
 
Răspuns: Cultul era oficiat fie în temple, fie în sanctuare ridicate în aer liber, lângă copaci, izvoare sau 
pe locuri înalte. Cele în aer liber erau formate obligatoriu dintr-un altar şi una sau mai multe pietre în 
care se credea că sălăşluiesc zeii. 
 
Întrebare: În ce au constat jertfele aduse zeilor de către populaţiile siriene? 
 
Răspuns: Sacrificiile zoomorfe sau chiar umane erau oferite zeilor în cazul unor calamităţi naturale; 
ofrandele aduse zeilor din fructe constituiau jertfele pe care le practicau vechii sirieni în speranţa 
înduplecării mâniei zeilor. 
 
Întrebare: Cultul morţilor era prezent la sirieni? 
 
Răspuns: Conform descoperirilor arheologice, cultul morţilor era practicat cu rigurozitate de către vechii 
sirieni. Acest cult reprezintă un semn al credinţei în viaţa de dincolo de mormânt. 
 
Întrebare: Ce rol au avut populaţiile arameilor în influenţa religiilor siriene? 
 
Răspuns: Populaţiile arameilor au transmis, prin mijlocirea limbii lor, o sinteză a civilizaţiei ţinuturilor din 
împrejurimi. De altfel, limba lor va juca un rol important în primele veacuri după Hristos, devenind 
instrument de transmitere a credinţei creştine şi apoi a filosofiei greceşti în mediul semit. 
 



Întrebare: Sub ce denumire menţionează Sfânta Scriptură regiunea Palestinei şi Feniciei? 
 
Răspuns: Religia menţionează şi în Sfânta Scriptură regiunea Palestinei şi Feniciei sub denumirea de 
Canaan. Locuitorilor ei li s-a dat  denumirea de canaaniţi. Această denumire a fost atribuită tuturor 
precesorilor şi vecinilor lui Israel, excepţie făcând arameii, care s-au aşezat în interiorul Siriei.  
 
 
VI. ISTORIA GRECILOR ANTICI 
 
 
Întrebare: Când şi prin ce s-a remarcat civilizaţia greacă? 
 
Răspuns: Civilizaţia grecilor antici s-a remarcat în bazinul Mării Mediterane, începând cu secolele IX-X 
î.d.Hr. şi sfârşind cu întemeierea Bizanţului. Cultura greacă a constituit o sursă permanentă de oferire de 
noi sensuri ale vieţii, de noi coordonate pentru o existenţă din ce în ce mai civilizată, cunoscând apogeul 
în secolul lui Pericle, aducând o rază de strălucire unică în Grecia şi în jurul acesteia. 
 
Întrebare: Care sunt sursele de informare pe care le deţinem pentru cunoaşterea Greciei antice? 
 
Răspuns: Izvoarele cunoscute în prezent, care ne stau la dispoziţie pentru cunoaşterea ştiinţifică a 
religiei grecilor, sunt de trei feluri: literare, cum ar fi Iliada şi Odiseea, Imnurile homerice etc.; epigrafice, 
rezultă din datele preţioase privind credinţa zeităţii adorate, legi sacre, formule funerare; arheologice, 
bogate şi impresionante, cum ar fi temple, sanctuare, morminte, statui etc. 
 
Întrebare: Cine erau eroii din mitologia greacă? 
 
Răspuns: Mitologia greacă a considerat în imaginaţia religioasă unele fapte extraordinare din vechi 
legende povestite în popor, le-a idolatrizat, dând naştere unor categorii de oameni-eroi. Ca exemple pot 
fi daţi Perseu, Heracles, Castor, Polux, Prometeu etc. 
 
Întrebare: Prin ce erau reprezentate locaşurile de cult ale grecilor antici? 
 
Răspuns: Locaşurile de cult ale grecilor antici erau formate din temple somptuoase, sanctuare sobre, 
simple altare etc. Templele era triunghiulare, înconjurate de coloane de susţinere a grinzilor de piatră a 
acoperişurilor. Cel mai măreţ şi mai frumos templu grecesc a fost acela dedicat Atenei — fecioara 
Pantheonului. 
 
Întrebare: Cine oficia ceremoniile religioase în templele greceşti? 
 
Răspuns: Ca la majoritatea popoarelor antice, şi la greci a existat o preoţie la temple. Preoţii îşi 
petreceau toată viaţa pe lângă templul la care slujeau. Oficiul sacerdotal se transmitea din tată în fiu. Au 
existat şi femei sau fecioare preotese la templele dedicate zeiţelor, care aveau aceleaşi atribuţii ca 
preoţii. 
 
Întrebare: Din ce erau constituite jertfele la vechii greci? 
 
Răspuns: Jertfele pe care le aduceau grecii antici erau animale, păsări, alături de ofrande de fructe şi 
cereale. Aceste jertfe sau sacrificii erau după preferinţa zeului şi uneori s-au adus şi sacrificii omeneşti, 
dintre prinşii de război sau dintre răufăcători. 
 



Întrebare: Ce rol aveau sărbătorile la greci? 
 
Răspuns: La începutul dezvoltării civilizaţiei lor, grecii aveau mai întâi sărbătorile locale în cinstea zeilor 
locali, apoi, datorită procesului de unificare a tradiţiilor religioase, au apărut şi sărbătorile generale, 
prilejuite, de regulă, de cinstirea unor zei. Jocurile tradiţionale greceşti, organizate în cinstea zeilor la 
început, au fost din ce în ce mai mult apoi prilej de sărbătoare pentru etalarea frumuseţii corpului 
omenesc angajat în lupte atletice, alergări etc. 
 
Întrebare: Ce ştiţi despre oracolele din Epir, Delfi? 
 
Răspuns: Un rol aparte la vechii greci l-a avut ghicirea obişnuită sau mantica oraculara, de exemplu 
oracolul din Dodona (Epir), unde frunzele stejarului vechi şi sfânt comunicau muritorilor prin preoţii 
tălmăcitori soarta viitoare sau cauzele nenorocirilor petrecute. Un alt exemplu poate fi oracolul din Delfi, 
unde preoteasa Pitia comunica voinţa zeului Apollo. Pe lângă acestea, exista şi o mantică întemeiată pe 
semnele naturale, ca: zborul păsărilor, devierea fumului, ţiuitul urechilor. 
 
Întrebare: Cum era oficiat cultul morţilor la grecii antici? 
 
 
Întrebare: Cum s-a ajuns la formarea unui zeu suprem în religia vechilor greci? 
 
Răspuns: Grecii antici, întru început, îşi îngropau morţii, iar incinerarea acestora a apărut într-o epocă 
ulterioară. Întâi morţii erau îngropaţi în mijlocul locuinţei, într-un mormânt numit „coş“, unde se aşezau 
şi ofrande. Mai târziu necropolele sunt separate de locuinţă şi situate la apus de aşezarea umană. Pe 
parcursul timpului, mormântul capătă noi forme: de la simpla groapă funerară se ajunge la cupole. 
Ritualul funerar era foarte complex. 
Răspuns: Religia vechilor greci îmbină într-un tot unitar elemente locale cu cele aheene şi doriene, apoi 
cu elemente din religiozitatea mediteraneană. Zeii se formează treptat într-un panteon unitar, 
ajungându-se la ideea unui zeu suprem — Zeus. 
 
 
VII. RELIGIA ROMANILOR 
 
 
Întrebare: Când şi unde a luat fiinţă poporul roman? 
 
Răspuns: Poporul roman a apărut în provincia Latium, în cetatea Roma, din centrul Italiei, învecinându-
se la nord cu puternica, dar credincioasa Etrurie, iar la sud cu pioasa Magna Graecia. După anul 753, 
anul întemeierii Romei de către Romulus, spaţiile ocupate de etrusci şi greci au căzut sub stăpânire 
romană şi, treptat-treptat, Roma a devenit centrul vieţii sociale şi religioase. 
 
Întrebare: Care sunt izvoarele care ne informează asupra religiei poporului roman? 
 
Răspuns: Un ajutor preţios în cunoaşterea numeroaselor aspecte ale religiei romanilor ni-l oferă 
izvoarele, atât de ordin arheologic, cum ar fi descoperirile de inscripţii, statuile, basoreliefurile, altare 
rituale etc., cât şi de ordin literar, moştenite de-a lungul timpurilor. 
 
Întrebare: Ce importanţă au avut zeii în istoria religiei la romani? 
 



Răspuns: Cu toate că nu a existat un panteon propriu-zis, ca la alte popoare, la poporul roman s-au 
păstrat o serie de nume ale zeilor cu atributele lor folositoare oamenilor. Astfel, în imaginaţia romanilor, 
la atitudinea zeilor stătea belşugul, puterea, norocul, tandreţea, dreptatea etc. 
 
Întrebare: Care erau locaşurile de cult ale romanilor? 
 
Răspuns: Principalele locaşuri de cult ale romanilor au fost templele care, prin construcţia lor, le-au 
imitat pe cele etrusce, apoi pe cele greceşti. Pentru nevoile religioase ale zeilor au fost ridicate 
pretutindeni aceste temple în cinstea zeilor. De asemenea, au existat temple mai mici, locuri mai retrase, 
precum şi nenumărate boschete sfinte sau grote retrase care au avut acelaşi rol de cinstire a zeilor. 
 
Întrebare: Au existat la romani sărbători religioase? 
 
Răspuns: Sărbătorile la romani erau foarte numeroase, iar multe dintre ele se regăsesc şi astăzi la 
popoarele latine: 1 ianuarie, dedicată zeului Ianus; 13-26 februarie - Parentalia; 3 mai - Floralia; 1 iunie - 
Vestalia; 24 august - sărbătoarea manilor; 19 decembrie - Opalia etc. 
 
Întrebare: Care erau jertfele aduse de către poporul roman în cinstea zeilor? 
 
Răspuns: În cinstea şi pentru îmbunarea zeilor, popoarele romane aduceau zeilor, încă de la 
începuturile constituirii poporului, numeroase ofrande din cereale şi fructe. Au existat şi unele sacrificii 
omeneşti la început, dar au fost interzise pe parcurs. 
 
Întrebare: Care era cultul pentru morţi la romani? 
 
Răspuns: Religiozitatea romană, respectul faţă de cei răposaţi s-au transmis din cele mai vechi timpuri, 
din generaţie în generaţie, şi la popoarele romane. Astfel, la începuturile formării poporului roman, 
existau unele rituri funerare străvechi care exprimă credinţa într-o viaţă viitoare. Pe parcurs, un moment 
crucial l-a constituit introducerea învăţăturii creştine, o legătură de spiritualitate neîntreruptă până în 
zilele noastre. 
 
Întrebare: Ce rol au avut unele ritualuri speciale în credinţa romanilor? 
 
Răspuns: Un rol aparte în religia poporului roman l-au avut şi unele ritualuri speciale ce reprezentau 
unele dorinţe personale ale romanilor, care îşi găseau expresia practică în făgăduinţele pe care aceştia le 
făceau în faţa zeilor. Un ritual special îl constituiau purificările. Cele mai obişnuite dintre ele erau 
efectuate prin spălări sacre. Purificarea fizică implica, totodată, şi purificarea poporului şi a oamenilor de 
rând. Însă purificarea înalţilor demnitari se făcea pe câmpul lui Marte, prin sacrificarea de animale. 
 
Întrebare: Prin ce sunt reprezentate influenţele orientale în religia romanilor? 
 
Răspuns: Printre cele mai importante influenţe care au avut un rol în religia romană putem aminti 
influenţa cultului oriental, care a pătruns la Roma prin străinii stabiliţi aici, cum ar fi cultul zeiţei Isis şi al 
lui Osiris, cultul Cibelei şi al lui Attis etc. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu vechea religie romană? 
 
Răspuns: Vechea religie romană a decăzut şi a dispărut o dată cu Imperiul Roman de Apus, dar 
rămăşiţele s-au transmis sub forma unor sărbători necreştine până în zilele noastre. 
 



 
VIII. RELIGIA GETO-DACILOR 
 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut religia în viaţa de zi cu zi a geto-dacilor? 
 
Răspuns: Poporul geto-dac face parte din marea familie a tracilor şi, la fel ca toate civilizaţiile străvechi 
şi antice, religia a avut un rol special în menţinerea şi cultivarea virtuţilor, a valorilor morale, a speranţei 
în nemurire şi a cinstirii înaintaşilor. 
 
Întrebare: Care sunt sursele cele mai îndepărtate ce ne parvin despre religia geto-dacilor? 
 
Răspuns: Datorită faptului că spaţiul carpato-danubiano-pontic era mult mai propice unei religii 
omogene faţă de ţinuturile sud-danubiene, s-a constatat că fenomenul religios geto-dacic prezintă unele 
trăsături cu totul specifice. Astfel, cele mai vechi izvoare sunt cele de ordin arheologic, precum şi cele de 
ordin literar, care parvin de la Herodot, Strabon, Sofocle, Pompeius şi alţii. 
 
Întrebare: Care era divinitatea supremă a religiei a geto-dacilor? 
 
Răspuns: Divinitatea supremă bărbătească a geto-dacilor era Zamolxis, însoţit de o ipostază feminină, şi 
anume „Marea Zeiţă“. Trebuie reţinut faptul că nu se exclude tendinţa spre monoteism a geto-dacilor, 
fiindcă o divinitate feminină în compania unei divinităţi bărbăteşti nu diminuează nicidecum puterea 
supremă a Marelui Zeu. 
 
Întrebare: Care este şi prin ce se remarcă cel mai vechi sanctuar din Europa? 
 
Răspuns: Arta construcţiei sanctuarelor dacice constituie un fenomen remarcabil în arhitectura sacră a 
credinţei acestora. Astfel, un exemplu edificator este sanctuarul cel mai vechi din Europa, sanctuarul de 
la Parţa, din judeţul Timiş care, pe lângă preocupările din domeniul religios, ne dezvăluie şi o preocupare 
pentru cunoştinţele astronomice şi astrologice ale geto-dacilor. Au mai existat şi grote sacre şi înălţimi 
sfinte. 
 
Întrebare: Ce tipuri de sanctuare se întâlnesc la geto-daci? 
 
Răspuns: În cadrul religiei geto-dacilor se remarcă în arta construcţiei sanctuarelor şi descoperirea unor 
sanctuare de formă circulară, precum şi construcţia unor sanctuare absidate, care sunt o consecinţă a 
cultului cabirilor. De asemenea, au mai existat şi grote sacre, precum şi înălţimi sfinte. 
 
Întrebare: Ce tip de religie aveau geto-dacii? 
 
Răspuns: Religia geto-dacilor era o religie a jertfelor, între care şi jertfe omeneşti, care erau, însă, rare 
şi dictate doar de interese comune presante. 
 
Întrebare: Care era misiunea preoţească a preoţilor geto-daci? 
 
Răspuns: Misiunea preoţească principală era aceea de a veghea asupra curăţiei morale şi a îndeplinirii 
sacrificiilor şi a ritualurilor. Marele preot, prin excelenţă, al dacilor a fost personajul cunoscut în 
antichitate sub denumirea de Zamolxis, care presupune o castă preoţească în fruntea căreia se află şi o 
conduce, prin cunoştinţele sale vaste, prin darurile sufleteşti de care dispune şi mai ales prin puritatea 
lui. 



 
Întrebare: În ce constau jertfele în credinţa geto-dacilor? 
 
Răspuns: De asemenea, în credinţa geto-dacilor era practicată jertfa de animale, deoarece divinitatea 
supremă în reprezentări era însoţită de animale şi păsări. Grija pentru anumite aspecte ale vieţii de zi cu 
zi putea să ocazioneze jertfe mai puţin costisitoare. Prezenţa unor vetre, în special în temple cu absidă, 
ne obligă să credem că jertfele aduse erau arderi de tot. 
 
Întrebare: Care era credinţa în viaţa viitoare a geto-dacilor? 
 
Răspuns: Credinţa dacilor în nemurire o constituie mărturiile literare antice, edificatoare în mod special 
în credinţa de nemurire a sufletului şi modul de a continua existenţa după moarte. 
 
Întrebare: Cum a influenţat religia geto-dacă răspândirea creştinismului şi a Evangheliei? 
 
Răspuns: Religia geto-dacilor a lăsat urme durabile până astăzi, sublimate în mici rituri şi tradiţii din 
ceremoniile de familie, dar mai ales în folclorul obiceiurilor răspândite în toată ţara. Astfel, unele 
elemente de bază ale credinţei geto-dacice au creat o atmosferă de pietate şi spiritualitate, pe care 
misionarii creştini au găsit-o aici şi au folosit-o pentru răspândirea Evangheliei. 
 
 
IX. RELIGIA TRACILOR SUD-DUNĂRENI 
 
 
Întrebare: Cine a menţionat numele tracilor în scrierile istorice şi filosofice ale vremii? 
 
Răspuns: Neamul tracilor a fost foarte măreţ în antichitate şi vestit atât prin rezistenţa fizică a 
bărbaţilor, cât şi prin priceperea poporului. Se cunoaşte o mare varietate de triburi care au existat şi 
trebuie că au existat şi unele deosebiri religioase, dar care nu mai pot fi ştiute astăzi. Dintre filosofii 
vremii care au menţionat numele tracilor, putem aminti: Socrate, Herodot, Strabon ş.a. 
 
Întrebare: Care sunt izvoarele de informare ce ne parvin pentru cunoaşterea istoriei religiei vechilor 
traci? 
 
Răspuns: Ca izvoare de informare despre religia vechilor traci putem aminti două: de ordin literar, 
printre care cele mai cunoscute se află în Iliada lui Homer, precum şi în operele lui Sofocle, Euripide ş.a., 
şi de ordin arheologic. 
 
Întrebare: Ce influenţe mai importante au avut loc în religia tracilor? 
 
Răspuns: În religia tracilor se poate face o periodizare. Astfel, o perioadă în care s-a făcut simţită 
influenţa coloniilor greceşti, o perioadă a influenţelor persane, o perioadă macedoneană şi o perioadă a 
influenţelor romane, în care are loc romanizarea Traciei. 
 
Întrebare: Pe cine divinizau vechii traci? 
 
Răspuns: Cu toate că au existat mai multe triburi trace, se presupune, conform datelor existente, că 
tracii aveau divinităţi comune, fără ca acestea să formeze un panteon, ca la grecii antici. Astfel,  după 
cum afirmă istoricul Herodot, există o serie de divinităţi comune, de exemplu: Zbelduros, Bendis şi 
Dionysos. 



 
Întrebare: Care erau locaşurile de cult ale tracilor sud-dunăreni? 
 
Răspuns: Principalele locaşuri de cult ale tracilor sud-dunăreni le constituiau sanctuarele. Cele mai 
multe sanctuare erau situate pe muntele sacru al tracilor, anume Pangeul. De asemenea, au mai existat 
şi numeroase temple. 
 
Întrebare: Cine îndeplineau funcţiile sacerdotale la tracii sud-dunăreni? 
 
Răspuns: Funcţiile sacerdotale ale tracilor erau îndeplinite de către preoţii sau profeţii despre care, 
precum relatează Strabon, aflăm că „erau oameni atotştiutori, pricepuţi la interpretarea viselor şi a 
oracolelor, a semnelor divine.“ 
 
Întrebare: Din ce erau constituite jertfele la popoarele trace? 
 
Răspuns: Jertfele pe care le aduceau tracii sud-dunăreni erau, în cea mai mare parte, jertfe animale, de 
regulă animalul preferat pentru îmbunarea fiecărui zeu. Este posibil să fi existat şi unele sacrificii umane, 
în mod deosebit în cultul dionysiac. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai importante sărbători ale tracilor sud-dunăreni? 
 
Răspuns: Cea mai importantă sărbătoare a tracilor o constituia aceea cu prilejul culesului viilor şi al 
storsului strugurilor. O altă sărbătoare era dedicată zeiţei Bendis, precum şi cea închinată zeiţei Roza - 
Rozaliilor. 
 
Întrebare: Ce s-a descoperit în mormintele vechilor traci sud-dunăreni? 
 
Răspuns: Mărturiile arheologice dovedesc că mormintele trace erau foarte bogate în inventar funerar. 
Astfel, defuncţii bogaţi erau împodobiţi cu diverse podoabe lucrate cu măiestrie, precum şi numeroase 
arme de luptă, vase pentru vin etc. 
 
Întrebare: Care era credinţa vechilor traci despre viaţa spirituală? 
 
Răspuns: Numeroasele descoperiri arheologice dovedesc că tracii credeau într-o viaţă dincolo de 
moarte. Pe reliefurile reprezentând chipul Cavalerului trac se observă intenţia de a sugera viaţa 
răposatului dincolo de moarte, o viaţă dinamică, din care nu lipseşte vânătoarea sau chiar biruinţa. 
 
 
X. RELIGIA SCIŢILOR 
 
 
Întrebare: Care era originea religiei sciţilor? 
 
Răspuns: Religia sciţilor este caracteristică populaţiilor nomade fără temple şi probabil fără o organizare 
sacerdotală. Sciţii au venit din regiunea nord-pontică şi s-au organizat în patru mari triburi: sciţii nomazi, 
sciţii regali, sciţii agricultori şi sciţii plugari. Probabil că sciţii adevăraţi erau cei nomazi, celelalte triburi 
fiind triburi locale în civilizaţia scită. 
 
Întrebare: Care sunt sursele de informare pentru studierea religiei sciţilor? 
 



Răspuns: Principalul izvor care ne parvine pentru cunoaşterea religiei sciţilor îl constituie informaţiile 
istorice furnizate de către istoricul Herodot. Se mai cunosc unele surse de ordin arheologic, în mod 
special inventarul funerar din mormintele sciţilor. 
 
Întrebare: Care era divinitatea cea mai adorată de către popoarele scite? 
 
Răspuns: Relaţia de înţelegere de către sciţi a raportului dintre om şi firea înconjurătoare personificată 
în chip mitologic o reflectă divinităţile, dar şi raportul dintre persoane: principala zeitate era Tabiti — 
Marea Zeiţă — care, în concepţia sciţilor, ocrotea vetrele, căminul, dar, totodată, îi învestea cu putere pe 
conducătorii triburilor. 
 
Întrebare: Care erau locurile de închinare ale sciţilor? 
 
Răspuns: Fiind un popor de nomazi, sciţii nu au construit temple, singurul loc unde se pare că se 
închinau fiind un altar din vreascuri, un fel de movilă, iar în despărţiturile formate era înfipt câte un 
pumnal. Se pare, astfel, că vatra era un loc sfânt şi sanctuarul permanent. 
 
Întrebare: Cine îndeplinea funcţiile sacerdotale la sciţi? 
 
Răspuns: Informaţii sigure despre existenţa unui sacerdoţiu nu sunt, dar se crede că existenţa jertfelor 
ar presupune o categorie specială de jertfitori. Astfel, se pare că fiecare şef războinic îndeplinea ritualul 
jertfelor umane sau animale la locul lor. În general, se pare că femeile nu ar fi avut atribuţii sacerdotale 
propriu-zise la început, sar pe parcursul timpului influenţa greacă a introdus şi la sciţi o formă de 
sacerdoţiu feminin. 
 
Întrebare: Cum erau îmbrăcaţi preoţii sciţi? 
 
Răspuns: Preoţii sciţi purtau veşminte ornamentale, barbă lungă, iar trupul şi-l încingeau cu câte un 
brâu. Ca semn al slujirii preoţeşti purtau la brâu un fel de cupă. Se presupune că preoţii sciţi purtau 
printre obiectele sfinte câte o oglindă pentru alungarea duhurilor rele sau chiar pentru divinizaţie. 
 
Întrebare: Foloseau sciţii jertfe omeneşti în ritualurile lor? 
 
Răspuns: Sub influenţa unor popoare mai puţin războinice, se pare că cruzimea sciţilor în ritualurile lor 
s-a atenuat şi că jertfele nu au mai cuprins sacrificii umane. Acest lucru s-a produs deoarece sciţii 
jertfeau prizonieri pentru adorarea zeului războiului. În timp de pace, numărul victimelor aduse acestui 
zeu era mai mare decât al jertfelor obişnuite. 
 
Întrebare: Ce foloseau sciţii în ritualurile lor pentru îmbunarea zeilor? 
 
Răspuns: De asemenea, nu se exclude în existenţa la ritualurile sciţilor aducerea de ofrande în cinstea 
zeilor, mai ales pentru fertilizarea pământului. Pe lângă acestea, sciţii foloseau ca materie de jertfă 
animalele de sacrificiu. 
 
Întrebare: Cine îndeplinea rolul divinatoriu sau arta ghicitului la sciţi? 
 
Răspuns: Sciţii aveau o mare încredere în aşa-numiţii enarei, bărbaţi cu trăsături deosebite de restul 
populaţiei: spâni, cu vestimentaţie specifică, aveau darul de a cunoaşte viitorul cu ajutorul unor 
mănunchiuri de beţişoare de salcie. Aceşti „ghicitori“ aveau rolul de a ghici cauza necazurilor, a supărării 
divine, a bolilor etc. 



 
Întrebare: Ce importanţă avea cultul morţilor la sciţi? 
 
Răspuns: Cultul morţilor avea un rol important în viaţa religioasă a sciţilor. Riturile funerare erau de 
două feluri: unul particular, obişnuit, şi altul public. După cel de-al doilea ritual se înmormântau numai 
căpeteniile scite cu un fast deosebit. 
 
 
XI. RELIGIA CELŢILOR SAU A GALILOR 
 
 
Întrebare: Cine au fost celţii? 
 
Răspuns: Celţii au fost, conform relatărilor mai multor istorici, un popor numeros, a cărui trecere prin 
Europa a atras atenţia vechilor greci şi a romanilor în mod special prin dârzenia şi iscusinţa lor în a se 
apăra. Celţii de pe continentul Europei s-au amestecat cu alte popoare, iar cei insulari (din Ţara Galilor şi 
din Irlanda şi-au păstrat mai mult identitatea etnică şi spirituală. 
 
Întrebare: Care era concepţia celţilor despre originea lor? 
 
Răspuns: Celţii sau galii socoteau că au origine divină, fiind coborâtori din divinitate. De aici şi 
comportamentul lor religios, mai intens şi mai ordonat decât la alte popoare. Prin excelenţă, celţii sau 
galii credeau că sunt un popor sacru. Coborât din zei şi întorcându-se la zei după moarte. 
 
Întrebare: De unde ne parvin informaţii privind istoria religiilor la celţi şi gali? 
 
Răspuns: Cele mai importante izvoare privind religia celţilor sunt cele provenite din lucrările de 
ansamblu asupra obiceiurilor, a tradiţiilor şi a religiei acestora. Date privind vechea lor religie, după 
încreştinare, s-au păstrat până astăzi, în mod special în creaţii literare din Irlanda şi Ţara Galilor. 
 
Întrebare: Care erau divinităţile celţilor? 
 
Răspuns: Potrivit numeroaselor informaţii, se consideră că celţii antici credeau în existenţa duhurilor 
râurilor, ale lacurilor, ale pădurilor, ale tufişurilor, care nu trebuiau tulburate. Astfel, în mod special 
această credinţă generală în duhuri se situează în panteonul celtic. De asemenea, au existat şi o serie de 
divinităţi cărora li se închinau celţii, cum ar fi: Teutates, Esus, Taranis, Epona, Lug etc. 
 
Întrebare: Unde îşi desfăşurau celţii ceremoniile religioase? 
 
Răspuns: Locaşurile de cult ale celţilor era constituite din temple. Templele erau considerate locuri 
sacre, iar pentru desfăşurarea mai amplă a cultului se amenajau teatre şi amfiteatre. 
 
Întrebare: Cine erau druizii? 
 
Răspuns: Druizii îndeplineau funcţia de slujire a divinităţilor. Ei oficiau jertfele publice şi particulare, 
interpretau învăţăturile religioase, hotărau sau judecau pricinile publice şi particulare, îi opreau de la 
sacrificii pe cei care nu se supuneau hotărârilor lor. Ei erau foarte învăţaţi şi de aceea la ei veneau mulţi 
tineri, să desprindă învăţătura religioasă, ceremoniile, cunoştinţele astrologice etc. 
 
Întrebare: Care erau practicile de jertfire sau sacrificare ale celţilor? 



 
Răspuns: Cultul fastuos al celţilor era însoţit de jertfe animaliere sau chiar omeneşti. Prilejurile de 
sacrificii erau numeroase: suferinţele, bolile, calamităţile, înfrângerile sau chiar victoriile. Jertfele celţilor 
s-au continuat şi în era noastră, mai ales în Britania şi în Irlanda, unde religia celţilor a supravieţuit multă 
vreme, chiar şi după încreştinare, sub forma unor practici magice. 
 
Întrebare: Care erau cele mai importante sărbători ale celţilor? 
 
Răspuns: Sărbătorile religioase ale celţilor erau prilejuite de schimbarea anotimpurilor şi a fenomenelor 
astrologice în mod special. Astfel, putem aminti sărbători cum ar fi Samainul, Beltinul, Lugnasadul, 
Cetshamainul etc. 
 
Întrebare: Care era credinţa celţilor despre viaţa de după moarte? 
 
Răspuns: Credinţa celţilor în viaţa de dincolo de moarte era atât de puternică, încât i împrumutau bani 
în viaţa de aici pentru a fi rambursaţi în viaţa viitoare. În credinţa lor, viaţa de dincolo se află undeva 
spre apus, sub pământ, pe un tărâm al fericirii veşnice. 
 
Întrebare: Care era cultul zeilor eroi în mitologia celţilor? 
 
Răspuns: Cultul zeilor eroi corespunde foarte exact organizării politice deosebit de dispersate. Mitologia 
veche se prezintă sub forma unor întâmplări istorice pe parcursul cărora mai multe generaţii de 
invadatori ne sunt prezentaţi ca persoane care au trăit pe pământ. 
 
 
XII. RELIGIA VECHILOR GERMANI ŞI SCANDINAVI 
 
 
Întrebare:  Cine ne dă informaţii de ordin literar despre credinţele religioase ale vechilor germani? 
 
Răspuns: Cele mai numeroase date de ordin literar ne parvin de la Iulius Caesar, care descrie sumar şi 
nesigur credinţele religioase ale germanilor, precum şi de la istoricul Tacitus, în lucrarea sa intitulată 
Germania. 
 
Întrebare: Care erau principalii zei cărora li se închinau vechi germani şi scandinavi? 
 
Răspuns: În credinţa vechilor germani se evidenţiază trei mari zei: Wodan, Donar şi Ziu. Aveau, de 
asemenea, şi o zeiţă: Frija sau Frigg, soţia lui Wodan. Astfel, în mitologia veche germană şi scandinavă 
se mai amintesc o serie de divinităţi ca Heindall, Balder etc. 
 
Întrebare: Cine erau giganţii, piticii şi zânele în credinţa religioasă a vechilor germani? 
 
Răspuns: În credinţa vechilor germani, în legendele şi miturile lor, un loc de seamă îl ocupă credinţa în 
existenţa giganţilor, a zânelor, precum şi a piticilor. Giganţii aveau o fire ciudată: minte puţină, putere 
multă; piticii se distingeau prin hărnicie şi bunătate, iar zânele erau fiinţe gingaşe, duhuri feminine. 
 
Întrebare: Care era concepţia vechilor germani despre apariţia lumii? 
 
Răspuns: Conform  mitologiei germanilor, lumea a apărut dintr-un gol unde a luat fiinţă o regiune a 
negurii şi a îngheţului. Astfel au luat fiinţă gheţarii enormi care au umplut jumătatea de nord a abisului. 



Apoi vântul cald a topit gheaţa şi, din picăturile care cădeau, a luat naştere o făptură omenească. Apoi 
din gheaţă a apărut prima pereche de oameni. 
 
Întrebare: Unde îşi oficiau ceremoniile religioase vechii germani şi scandinavi? 
 
Răspuns: La început, vechii germani şi scandinavi nu au avut locaşuri speciale de cult, ci îşi desfăşurau 
ceremoniile în aer liber, în boschete sau lângă trunchiurile copacilor sfinţi. Mai târziu au avut sanctuare şi 
temple construite, de regulă, lângă izvoare şi având lângă ele copacul sacru. 
 
Întrebare: Ce purtau persoanele care oficiau ritualurile sacerdotale la vechii germani şi scandinavi? 
 
Răspuns: Despre existenţa unor persoane sacre la vechii germani şi scandinavi există numeroase 
dovezi. Acestea purtau arme, deoarece considerau că sunt apărate de zeii pe care îi slujeau. Mai existau 
şi văzătoare, ghicitori purtând costume tradiţionale şi toiege. 
 
Întrebare: Cum erau oficiate jertfele la vechii germani? 
 
Răspuns: La vechii germani, jertfa obişnuită se numea blot. Sacrificiul era sângeros şi se întrebuinţau ca 
victime animale, iar ca o particularitate se remarcă că cu sângele sacrificial se ungeau altarul de sacrificiu 
şi pereţii interiori şi exteriori ai locaşului sacru. Au existat şi jertfe omeneşti. 
 
Întrebare: Credeau vechii germani într-un sfârşit general al zeilor şi al oamenilor? 
 
Răspuns: În credinţa germanilor era o teamă specifică de un sfârşit general, al zeilor şi al oamenilor; ei 
credeau într-o miraculoasă regenerare după dezastrul universal. 
 
Întrebare: Care era credinţa germanilor despre viaţa viitoare? 
 
Răspuns: La vechii germani exista o varietate de opinii şi credinţe în legătură cu soarta omului după 
moarte. Morţii de vază se bucurau de mari onoruri, erau îngropaţi împreună cu armele şi caii lor, ba li se 
adăugau şi soţiile. Acestea erau spânzurate lângă locul de îngropare a soţului. Oamenii obişnuiţi erau 
îngropaţi fără prea multă cheltuială. Ei nu contau prea mult pentru viaţa viitoare. 
 
Întrebare: Din ce cauză religia germanilor şi a scandinavilor nu a fost omogenă? 
 
Răspuns: Religia germanilor şi a vechilor scandinavi nu a fost omogenă din pricina vastului teritoriu în 
care au trăit aceştia şi din cauza diverselor triburi ce au format neamurile teutonice, anglo-saxone şi 
scandinave? 
 
 
XIII. RELIGIA SLAVILOR 
 
 
Întrebare: Care este originea şi ce spaţii au ocupat slavii? 
 
Răspuns: Slavii sunt de origine indo-europeană, de regulă blonzi, cu ochi albaştri. Ei au ocupat un 
teritoriu vast din Europa centrală şi răsăriteană în primele secole ale erei creştine, pe un spaţii cuprins 
între Elba şi Volga şi de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Se diferenţiază trei mari categorii de 
slavi: slavii de răsărit (ruşii, ucrainenii, bieloruşii); slavii de apus (cehii, slovacii, polonezii) şi slavii de sud 
(sârbii, croaţii, bulgarii). 



 
Întrebare: Care sunt sursele de informare pentru cunoaşterea religiei slavilor? 
 
Răspuns: Religia slavilor poate fi identificată în perioada de după încreştinare şi se evidenţiază după 
cele trei mari zone geografice: pentru slavii răsăriteni, izvorul îl constituie Cronica lui Nestor; slavii de 
apus au ca izvor de recunoaştere Cronica lui Thiemar; pentru slavii de nord avem Gesta Dunorum. Toate 
acestea le constituie izvoarele literare ale cunoaşterii credinţei slavilor. 
 
Întrebare: Care sunt divinităţile principale la slavi? 
 
Răspuns: Divinităţile principale ale slavilor au fost următoarele: Perun — divinitatea principală, Zaria, 
fiica lui Perun, Pământul-mamă, Svarog, Vates etc. Acestor divinităţi principale li se închinau vechii slavi. 
 
Întrebare: Ce rol au jucat geniile şi duhurile în religia vechilor slavi? 
 
Răspuns: Un rol deosebit în religia vechilor slavi l-au jucat geniile şi duhurile, după cum urmează: 
Pereplutu (zeul băuturii şi al veseliei), Bereghinele (zânele apelor), Rusalcele (sufletele fecioarelor moarte 
înainte de căsătorie), zânele pădurii, ale câmpului, ale casei etc. 
 
Întrebare: Unde se desfăşurau ceremoniile religioase la vechii slavi? 
 
Răspuns: La început, cerul liber constituia locul de rugăciune sau de invocare a divinităţilor. Ceremoniile 
cultice se desfăşurau în voie. Au apărut, pe parcursul timpului, unele clădiri, cum ar fi sanctuarele şi 
templele, care constituiau locul de închinare şi de aducere de jertfe zeilor adoraţi. 
 
Întrebare: Cine îndeplinea funcţiile sacerdotale la vechii slavi? 
 
Răspuns: Informaţiile despre existenţa unui sacerdoţiu la vechii slavi sunt puţine, dar se presupune că a 
existat, totuşi, deoarece au existat jertfe, sanctuare şi temple. Puţinele informaţii atestă existenţa aşa-
numiţilor volhvi (oameni îmbrăcaţi în piei de lup), precum şi a vracilor. 
 
Întrebare: Ce jertfe aduceau vechii slavi pentru îmbunarea zeilor? 
 
Răspuns: În mod special, pentru îmbunarea zeilor se presupune că, în cadrul slujbelor religioase, s-au 
practicat şi jertfele omeneşti, luate din rândul prizonierilor, de regulă. De asemenea, se aduceau zeilor şi 
ofrande. 
 
Întrebare: Cu ce ocazii se celebrau sărbătorile la slavii vechi? 
 
Răspuns: Principalele sărbători oficiate de vechii slavi erau practicate cu prilejul anului agricol şi al 
schimbării anotimpurilor. Tot o mare sărbătoare de primăvară se celebra în legătură cu reînvierea 
vegetaţiei. Ea era dedicată sufletului morţilor şi avea loc la echinoxul de primăvară. Cu prilejul solstiţiului 
de vară se sărbătorea moartea simbolică a unei păpuşi făcute din pământ. 
 
Întrebare: Care sunt eroi slavilor? 
 
Răspuns: În atmosfera spirituală a slavilor există o serie de viteji extraordinari, consemnaţi ca eroi ai 
neamurilor. Dintre aceştia putem aminti: Svialogor, Mikula, Volga etc. 
 
Întrebare: Care era cultul morţilor la vechii slavi? 



 
Răspuns: În vechime slavii şi-au incinerat morţii, dar pe parcursul timpului ei au deprins înhumarea. 
Acest obicei s-a practicat în ideea că slavii credeau în viaţa de după moarte. Se mai presupune că erau 
sacrificate soţiile pentru bărbaţii căsătoriţi, iar pentru flăcăi, fetele ce le-ar fi fost  logodnice. 
 
 
XIV. RELIGIILE INDIEI 
 
 
Întrebare: De când datează cea mai veche descoperire arheologică din punct de vedere religios în 
India? 
 
Răspuns: În cadrul istoriei religiei Indiei, se remarcă faptul că India este o ţară cu aproape 700 de 
milioane de locuitori care vorbesc nu mai puţin de 1652 de limbi şi dialecte. Istoria ei multimilenară are 
rădăcini care merg în timp până la anul 6000 î. Hr., după cum ne arată descoperirile arheologice de la 
Mehrgarh, localitatea de pe malul râului Bolan, lângă trecătoarea folosită de numeroasele popoare 
migratoare care au invadat India, venind din Asia Centrală. 
 
Întrebare: Care este originea numelui „Hindu“? 
 
Răspuns: Numele ţării este strâns legat de cel al fluviului Indus, care curge în partea de nord-vest a 
subcontinentului indian. Invadatorii arieni au denumit acest fluviu Sindhu, iar perşii au preluat acest 
nume sub forma de Hindu. 
 
Întrebare: Ce este hinduismul? 
 
Răspuns: Hinduismul cuprinde credinţele religioase împărtăşite de populaţia Indiei. În acest sens 
expresia religiei hinduse include şi religiile budiste jaină şi sikh. Deci, aceasta include, pe lângă credinţele 
îndeobşte hinduse, şi religiile care au izvorât din tradiţie hindusă. 
 
Întrebare: Credinţele religioase sunt omogene din punct de vedere doctrinar? 
 
Răspuns: Credinţele religioase hinduse nu sunt omogene. Ceea ce este cunoscut sub denumirea de 
hinduism nu este un sistem doctrinar unitar, ci, mai degrabă, o structură religioasă formată din unităţi de 
o mare diversitate doctrinară. Astfel, se întâlnesc, sub aceeaşi denumire generică — hinduism, credinţe 
animiste, politeiste, dualiste, moniste etc. 
 
Întrebare: Care sunt izvoarele principale de cunoaştere a religie hinduiste? 
 
Răspuns: Religia hinduistă îşi are originea în două izvoare principale, deosebite între ele atât după 
structură, cât şi după conţinut. Primul datează aproximativ din mileniul al III-lea şi până la mijlocul 
mileniului al II-lea î.Hr. şi este strâns legat de civilizaţia de pe valea Indului, iar cel de-al doilea este 
reprezentat de tradiţia orală a invadatorilor arieni, care a fost continuată în literatura vedică şi post-
vedică. 
 
Întrebare: Care credinţa stă la baza învăţăturii hinduiste? 
 
Răspuns: Credinţa care se presupune că ar sta la baza învăţăturii hinduse despre legea karmică şi 
despre transmigrare ar parveni de la o populaţie negroidă — dravidienii —, şi de la descendenţii 
acestora, care au locuit pe teritoriul Indiei actuale înainte de anul 2000 î. Hr. 



 
Întrebare: Ce influenţă a avut invazia ariană asupra credinţei hinduse? 
 
Răspuns: O influenţă importantă în credinţa hindusă a avut-o invazia ariană de la mijlocul mileniului al 
II-lea î.Hr., a triburilor de origine indo-europeană care îşi fac apariţia în partea de nord-vest a Indiei, 
trecând prin strâmtorile munţilor Hindu-Kush. Credinţele lor religioase se înscriu, în linii mari, în contextul 
mitologiei generale indo-europene. 
 
Întrebare: Ce conţine literatura scară a hinduşilor? 
 
Răspuns: Creaţia literară, din punct de vedere religios, se împarte în două grupe: shruti şi  smrti, iar 
limba în care au fost scrise este cea sanskrită, una din cele mai vechi limbi indo-europene. Acestea 
cuprind, în mare parte, tradiţia sacră considerată ca lucrare a  omului, precum şi unele texte sacerdotale 
care interpretează şi explică ritualurile folosite în cadrul unor anumite jertfe. 
 
Întrebare: Ce conţine hinduismul vedic? 
 
Răspuns: Hinduismul vedic se prezintă ca un cult al naturii şi conţine o mulţime de imenşi rugăciuni 
adresate unor obiecte sau puteri ale naturii mai mult sau mai puţin personificate, cum ar fi soarele, luna, 
cerul, vântul etc. În general, hinduismul vedic punea accent pe viaţa actuală. Rugăciunile şi jertfele 
aduse zeilor cereau mai ales viaţă îndelungată. 
 
Întrebare: Ce reprezintă conceptul Rta? 
 
Răspuns: Conceptul Rta — ordine cosmică — este expresia ordinii morale şi naturale din univers şi este 
produsă de Vanena, nu atât în calitate de creator din nimic, ci de orânduitor. Rta este opusul haosului, a 
lipsei de legitate. 
 
 
XV. HINDUISMUL SACERDOTAL SAU BRAHMANIC. HINDUISMUL CLASIC.  
HINDUISMUL MEDIEVAL. VIAŢA RELIGIOASĂ. 
 
 
Întrebare:  Prin ce se caracterizează hinduismul sacerdotal? 
 
Răspuns: Hinduismul sacerdotal sau brahmanic se încadrează tot în perioada vedică şi  a izvorât din 
credinţa că jertfele sunt absolut necesare, că ele trebuie săvârşite într-un ciclu recurent, pentru a se 
menţine ordinea din univers şi din sânul societăţii. Toată ideologia hinduismului sacerdotal este cuprinsă 
în textele Brahmanas — texte sacerdotale — sau preoţeşti. 
 
Întrebare: Ce rol îndeplineau sacrificiile în concepţia religioasă a hinduismului? 
 
Răspuns: O scădere corelativă a credinţei în zei a constituit-o punerea în centrul vieţii religioase  a 
sacrificiului. Cel  mai elaborat şi mai important sacrificiu era aşvamedha — sacrificiul calului —, pentru 
săvârşirea căruia era nevoie de un an întreg. Astfel, zeii vedici erau consideraţi ca fiind muritori, iar viaţa 
lor depindea de sacrificiile aduse de oameni. 
 
Întrebare: Care sunt doctrinele fundamentale care domină credinţa religioasă a hinduismului 
sacerdotal? 
 



Răspuns: Credinţa religioasă este dominată de două doctrine fundamentale: Karma şi samsar, adică 
fapta şi reîntruparea. Aceste doctrine învaţă că sufletele individuale există prin veşnicie, fiind angrenate 
într-un veşnic ciclu de reveniri existenţiale: naştere-moarte-renaştere. 
 
Întrebare: Ce reprezintă „Brahmal“ în religia hinduismului sacerdotal? 
 
Răspuns: În limbaj religios, „Brahmal“ înseamnă rugăciune. În filosofie, Brahman este substratul 
existenţial. Absolut atotputernic, atotprezent şi impresional ca însăşi existenţa universului. El este sufletul 
lumii, în care se vor topi toate sufletele individuale, rămânând singura realitate adevărată. 
 
Întrebare: Care sunt categoriile hinduismului evidenţiate pe categorii de timp? 
 
Răspuns: De-a lungul timpului se evidenţiază mai multe categorii ale hinduismului: hinduismul clasic, 
medieval şi modern şi contemporan, fiecare cu caracteristicile şi influenţele epocii respective. 
 
Întrebare: Care este concepţia hindusă despre divinitate? 
 
Răspuns: În concepţia hindusă despre divinitate ea este pluriconceptuală. Perioada hinduismului vedic 
este dominată de credinţe politeiste, în perioada sacerdotală ea va atribui importanţă mai mare jertfelor 
şi ritualurilor, credinţa în zei având un rol secundar. În ceea ce priveşte relaţia dintre divinitate şi lume, 
teologiile hinduse o evaluează în mod diferit. Hinduismul nu acceptă creaţia din nimic. Dumnezeu este 
considerat cauza materială a lumii şi de aceea El pătrunde într-o .formă sau alta. 
 
Întrebare: Cum s-a manifestat, de-a lungul timpului, viaţa religioasă şi ritualul cultic la hinduşi? 
 
Răspuns: De-a lungul secolelor, viaţa religioasă a credincioşilor hinduşi a urmat tiparele clasice, 
manifestându-se sub diferite forme: politeism, dualism, monoism, panteism, teism. Ritualul cultic este 
foarte diversificat, diversitatea depinzând de clasa socială din care face parte credinciosul, de sfera 
geografică şi, nu în cele din urmă, de perioada de timp în care este săvârşit un act cultic. 
 
Întrebare: Cum era săvârşit cultul particular de către hinduşi? 
 
Răspuns: Cultul particular este săvârşit acasă, de către brahmini, ca mijloc de îndeplinire, de a aduce o 
jertfă zeilor, strămoşilor, animalelor şi oaspeţilor. În cazul animalelor, ofrandele sunt oferite cel mai 
adesea vacilor sacre. Vaca este pentru hinduşi un animal sacru, fiind considerată mamă a lumii. 
 
Întrebare: Cui sunt închinate templele la hinduşi? 
 
Răspuns: Templele sunt închinate câte unei zeităţi despre acre se crede că sălăşluieşte în templul 
respectiv. În centrul templului se găseşte o cameră specială, unde este plasată statuia zeului, tratată cu 
veneraţie. Marile temple din India sunt şi centre de pelerinaj. 
 
Întrebare: Care era concepţia hindusă despre viaţa de aici şi viaţa posibilă de după moarte? 
 
Răspuns: În credinţa hindusă, atât viaţa de aici, cât şi cea de dincolo de mormânt sunt dominate de 
două legi inexorabile: legea Karmei (sau legea faptei) şi transmigrarea. Întreaga gândire hindusă admite, 
într-un fel sau altul, existenţa sufletului. Raiul şi iadul sunt realităţi vremelnice, ele implicând răsplata sau 
pedeapsa. 
 
 



XVI. ISTORIA JAINISMULUI 
 
Întrebare: Ce este şi ce caracteristici are jainismul? 
 
Răspuns: Jainismul este o mişcare reformatoare, întrucât această religie va încerca să reformeze, 
aducând un suflu nou atât în practicile rituale, în credinţă, cât şi în viaţa socială. În primul rând, jainismul 
se va ridica împotriva practicilor hinduismului sacerdotal, care subliniau universalitatea sacrificiului; în al 
doilea rând, jainismul va propune metode noi de eliberare din robia legii karmice şi a samsarei. 
 
Întrebare: Care este principalul izvor de cunoaştere a religiei jainiste? 
 
Răspuns: Principalul izvor de cunoaştere a istoriei jainiste îl constituie literatura religioasă şi filosofică 
foarte bogată, deoarece, de-a lungul istoriei lor, jainii şi-au conturat un canon scripturistic propriu. 
 
Întrebare: Cine a fost întemeietorul jainismului? 
 
Răspuns: Întemeietorul jainismului a trăit într-o perioadă deosebit de fecundă în istoria spirituală şi 
culturală a omenirii, fiind aproape contemporan cu Buddha, Confucius, Lao-tze. 
 
Întrebare: Credinţa jainistă acceptă un Dumnezeu suprem? 
 
Răspuns: Credinţa jainistă nu acceptă un Dumnezeu suprem, ea admite existenţa multor altor 
mântuitori şi eroi pe care îi venerează. De observat este faptul că, deşi jainii nu acceptă credinţa într-un 
Dumnezeu suprem, ei nu vor să fie numiţi atei, un astfel de apelativ fiind cea mai mare jignire. 
 
Întrebare: Care este concepţia despre suflet în credinţa jainistă? 
 
Răspuns: Conform acestei concepţii, fiecare fiinţă vie are suflet înlănţuit în existenţa trupească, scopul 
vieţii fiind eliberarea din această înlănţuire. Sufletele individuale sunt, în credinţa jainistă, entităţi de sine 
stătătoare, veşnic separate între ele. Acestea nu derivă dintr-un izvor comun şi nu se vor confunda într-o 
stare comună de cunoaştere şi de fericire. Existenţa fiecărui suflet este dovedită pe baza acţiunii noetice, 
sufletul fiind acela care deţine cunoaşterea. 
 
Întrebare: Ce cuprinde morala credinţei jainiste? 
 
Răspuns: Morala credinţei jainiste se identifică în trei categorii: credinţa dreaptă, cunoaşterea dreaptă şi 
conduita dreaptă. Cea mai importantă dintre ele este credinţa dreaptă, cunoaşterea dreaptă fiind cea mai 
expusă în scrierile jainiste. Conduita dreaptă se rezumă în cinci legi: să nu vorbeşti, să nu provoci 
vătămare unei fiinţe vii, să nu minţi, să trăieşti o viaţă feciorelnică, să nu renunţi la lume. 
 
Întrebare: Care era viaţa socială şi religioasă a jainilor? 
 
Răspuns: Din punct de vedere religios, comunitatea jainistă s-a împărţit în două grupări: călugări şi 
laici, relaţia dintre ele fiind de strânsă interdependenţă. Din punct de vedere social şi economic, 
comunitatea jaină este deosebit de prosperă; întrucât jainii nu se puteau angaja în meserii care implicau 
vătămarea vreunei forme de viaţă, ei s-au îndreptat spre îndeletniciri care le-au dat posibilitatea să 
prospere din punct de vedere material. 
 
Întrebare: Ce cuprinde viaţa cultică în religia jaină? 
 



Răspuns: Viaţa cultică în religia jainistă este deosebit de bogată în manifestări rituale şi evenimente 
sărbătoreşti. Ei au menţinut ritualurile din templu, punctul central fiind oferirea de ofrande de fructe în 
faţa reprezentărilor sculptate sau pictate. Pelerinajele sunt recomandate, însă abluţiunile sau spălările 
rituale nu sunt considerate o valoare purificatoare. 
 
Întrebare: Cum era celebrate sărbătorile jainiste? 
 
Răspuns: Principalele sărbători cuprinse în calendarul religios au un fast deosebit. Fiecare sărbătoare 
este însoţită de o perioadă de pregătire care implică, totodată, postul, luarea de voturi ascetice 
temporare. Principalele sărbători erau cea închinată zeiţei bogăţiei — Lakşmi — sărbătoarea primăverii 
etc. 
 
Întrebare: Care este situaţia actuală a jainismului? 
 
Răspuns: Jainismul în India este considerat ca o sectă a hinduismului, iar jainii ca făcând parte dintr-o 
subcastă. Deşi, din punct de vedere material, ei au prosperat, aceasta a reprezentat un mare pericol 
pentru religie, din cauză că cărturarii bogaţi au primit un impuls deosebit, datorită cercetărilor făcute în 
Europa. 
 
 
XVII. ISTORIA BUDISMULUI 
 
 
Întrebare: Ce este şi când a apărut budismul? 
 
Răspuns: Ideile fondatorului istoric al jainismului — Mahavira — au avut un răsunet mult mai larg decât 
limitele comunităţii pe care el o va fonda. Ele vor fi preluate şi formulate într-o nouă viziune despre lume, 
om şi societate care va da omului speranţa desăvârşirii personale prin efor individual. Această exprimare 
este cunoscută în istoria spirituală a omenirii sub denumirea de budism. Budismul a apărut în jurul anului 
500 î.Hr., în India, fiind întemeiat de prinţul Siddharta. 
 
Întrebare: Ce rol au izvoarele literare în cunoaşterea istoriei budiste? 
 
Răspuns: Principalele izvoare de cunoaştere şi aprofundare a cunoaşterii istoriei budiste sunt izvoarele 
literare, extrem de numeroase. Din punct de vedere istoric, izvoarele lasă de dorit. Cu toate acestea, ele 
rămân o sursă inepuizabilă de informare asupra învăţăturii budiste. 
 
Întrebare: Cine era Buddha? 
 
Răspuns: Buddha este considerat ca fiind părintele spiritual al credinţei budiste. Pentru budişti, viaţa 
pământeană nu are prea mare importanţă. El este doar un simbol cu implicaţii pentru viaţa religioasă. 
Gândirea religioasă budistă nu încurajează recapitularea vieţii pământeşti a lui Buddha, deoarece el 
rămâne un arhetip al omului iluminat.  
 
Întrebare: Care sunt cele patru adevăruri care stau la baza credinţei budiste? 
 
Răspuns: În centrul atenţiei stau la bază „cele patru adevăruri nobile“: viaţa este supusă suferinţei, 
originea suferinţei se află în dorinţă, încetarea suferinţei este posibilă prin înlăturarea dorinţei şi drumul 
spre încetarea suferinţei este reprezentat de „cărarea nobilă“. 
 



Întrebare: Când şi unde s-a răspândit credinţa budistă? 
 
Răspuns: După moartea lui Buddha, învăţătura lui s-a răspândit de-a lungul Gangelui. Un rol important 
l-a avut împăratul Aşoka, în secolul al III-lea î. Hr., care porneşte o campanie de răspândire a acestei 
religii. Călugării budişti o vor răspândi apoi în India, Sri Lanka, Birmania, Thailanda şi China. Pe parcursul 
timpului ajunge în Coreea, Japonia, Tibet. 
 
Întrebare: Credinţa budistă acceptă existenţa unui Dumnezeu atotputernic? 
 
Răspuns: Credinţa budistă, din punct de vedere religios, nu neagă existenţa unui Dumnezeu creator şi 
nici nu discută această problemă. Budiştii nu sunt interesaţi să afle cine a creat universul. În special 
budismul se concentrează asupra vieţii umane, considerată a fi o continuă experienţă a suferinţei 
existenţiale. 
 
Întrebare: Care sunt ceremoniile şi ritualurile întâlnite în viaţa budiştilor? 
 
Răspuns: Şi în viaţa rituală a credinţei budiste se întâlnesc anumite ceremonii care trebuie săvârşite de 
către adepţi. În primul rând, este prezentarea de ofrande sub formă de flori, mâncare, apă sau lumânări. 
În al doilea rând sunt actele rituale, cum ar fi venerarea chipului lui Buddha prin atingerea pământului cu 
fruntea de trei ori sau pronunţarea unor formule de venerare sau magice. 
 
Întrebare: Care sunt obiectele de adorare ale credinţei budiste? 
 
Răspuns: Cel mai venerat este chipul lui Buddha. Al doilea ca importanţă este locul care adăposteşte 
relicvele lui Buddha, apoi copacul sub care Buddha a ajuns la iluminare şi, în cele din urmă, sunt dinţii lui 
Buddha, răspândiţi în întreaga Asie. 
 
Întrebare: Care sunt principalele sărbători ale budiştilor? 
 
Răspuns: Ceremoniile calendaristice sunt de trei feluri: zilnice, anuale şi lunare. Urmează o serie de 
sărbători legate de sezonul ploios, sărbători închinate dintelui lui Buddha, sărbătoarea tuturor sufletelor 
etc. 
 
Întrebare: Care este situaţia budismului actual? 
 
Răspuns: Budismul actual este una dintre cele mai mari religii ale lumii, sfera sa de influenţă fiind mai 
ales în Asia, în acele ţări care au rămas tradiţional budiste. În India, budismul a dispărut cu desăvârşire. 
Totodată, se observă o puternică strădanie de ancorare a budismului la noile realităţi ale lumii 
contemporane. 
 
 
XVIII. RELIGIA TAOISMULUI 
 
 
 
Întrebare: Ce este şi ce cuprinde taoismul? 
 
Răspuns: Taoismul reprezintă cea de-a doua religie tradiţională a Chinei şi este considerată a fi una din 
marile religii ale lumii. Taoismul este un sistem foarte complex, mergând dincolo de limitele stricte ale 



religiei. El cuprinde, printre altele, o ştiinţă a alchimiei, expediţii maritime, orgii erotice colective, armate 
religioase, filosofia lui Lao-tze etc. 
 
Întrebare: Care este principala sursă de informare a religiei taoiste? 
 
Răspuns: Principalul mijloc de informare a religiei taoiste îl constituie canonul taoist sau „Coşul Tao“. 
Acest canon s-a făcut de-a lungul a 11 veacuri şi colecţionarea textelor taoiste s-a făcut în mănăstiri. 
Unele din aceste cărţi se pretind a fi revelaţii divine, deoarece au fost scrise în stare de transă. 
 
Întrebare: Care este originea taoismului şi cine au fost întemeietorii ei? 
 
Răspuns: Originea taoismului se pierde în negura istoriei. El se conturează ca religie organizată abia în 
primele secole după Hristos. Practicile şi credinţele care caracterizează taoismul religios merg în timp şi 
se leagă de activităţile samanice şi tehnicile primitive magice de vindecare a bolilor. Întemeierea 
taoismului se leagă de figura legendară a lui Lao-tze sau Lao-Tan. 
 
Întrebare: Care este tendinţa taoismului filosofic? 
 
Răspuns: Taoismul filosofic este strâns legat de gândirea şi viaţa acelora care, încrezători într-un mod 
de viaţă activ, promovat cu scopul de a determina societatea umană să-şi hotărască destinul prin 
folosirea echilibrată a potenţialurilor ei, au decis să scape de atracţiile şi pericolele responsabilităţii 
funcţiilor politice şi sociale, să caute refugiu în supunere faţă de legea canonică. 
 
Întrebare: Ce cuprinde doctrina taoismului filosofic? 
 
Răspuns: Elementul principal al doctrinei taoismului filosofic este Tao — cale, drum. Sensul pe care Tao 
îl primeşte în această tradiţie este diferit de cel întâlnit în alte curente. În doctrina taoistă, Tao reprezintă 
unitatea imuabilă şi neschimbătoare care stă la temelia multiplicităţii schimbătoare a universului, impulsul 
care dă naştere formelor de viaţă şi mişcării. 
 
Întrebare: Cine a fost fondatorul taoismului religios? 
 
Răspuns: Fondatorul taoismului religios, cunoscut şi sub forma taoismului popular, a fost Chang-Tao-
ling. Mişcările taoiste încep să se organizeze în secolul al II-lea î.d. Hr., devenind parte integrantă şi 
semnificativă a vieţii religioase din China. Aceste mişcări se caracterizează printr-un spirit comunitar, 
învăţătura fiind însă de tip esoteric, accesibilă doar preoţilor. 
 
Întrebare: Cum este organizat panteonul taoist? 
 
Răspuns: Cultura taoistă deţine o mitologie bogată, majoritatea divinităţilor chineze făcând parte din 
panteonul taoist. Trăsătura specifică acestui panteon constă în aceea că este organizat după structura 
chinezească, el apărând ca o uriaşă administraţie guvernamentală. 
 
Întrebare: Care este concepţia taoistă despre relaţia trup şi suflet? 
 
Răspuns: Concepţia taoistă nu concepe omul ca fiind compus din  două entităţi distincte — suflet şi trup 
— şi, de aceea, nemurirea nu este concepută ca eliberare a sufletului din trup. Ea constă în conservarea, 
armonizarea şi transformarea energiilor proprii entităţii trup şi suflet. 
 



Întrebare: Cum se realizează problema nemuririi şi care sunt tehnicile de realizare a acesteia în religia 
taoistă? 
 
Răspuns: În religia taoistă există concepţia de realizare a nemuririi. Aceasta se realizează pe baza 
practicilor de hrană şi de igienă. Pe lângă acestea, taoismul mai presupune următoarele tehnici pentru 
realizarea nemuririi: tehnici respiratorii, tehnici erotice, tehnici alchimiste, tehnici morale etc. 
 
Întrebare: Pe cine adoră religia taoistă în ritualurile ei? 
 
Răspuns: Taoiştii îl adoră, în primul rând, pe împăratul de Jad şi pe Lao-tze. Pe lângă ei, taoiştii mai 
adoră şi oameni zeificaţi. Pe primul loc se află Zeul Pământului, considerat a fi personificarea locului unde 
se întâlneşte cerul cu pământul. 
 
 
XIX. RELIGIA ARABILOR SAU ISLAMISMUL 
 
 
Întrebare: Care este originea religiei islamului? 
 
Răspuns: Majoritatea cercetătorilor acestei religii sunt de acord că religia islamică a luat naştere prin 
misiunea specifică a lui Mahomed. Acest lucru nu este susţinut de către musulmani. Potrivit opiniei lor, 
„nu există alt întemeietor decât Dumnezeu.“ El a restabilit raportul de ascultare, de supunere, existent 
între om şi Dumnezeu, încă de la crearea omului, raport în care Dumnezeu este stăpânul, iar omul este 
supusul. 
 
Întrebare: Ce rol a avut Mohamed în credinţa religiei islamului? 
 
Răspuns: Potrivit credinţei islamice, misiunea islamică este scurtă. „Nu există altă divinitate decât Allah, 
iar Mohamed este profetul său“, în care rolul lui Allah este cel al Creatorului absolut, Susţinătorul, 
Stăpânul, toată puterea se află într-însul. Mohamed este trimisul lui Allah să aducă aminte oamenilor de 
poruncile sale. 
 
Întrebare:  Ce este Coranul? 
 
Răspuns: Potrivit credinţei islamice, Coranul sau Cartea cărţilor cuprinde tot ceea ce este necesar să se 
ştie pentru a nu se rătăcii credincioşii de la calea cea dreaptă. Ea reprezintă adevărul lui Dumnezeu, 
cuvântul veşnic. 
 
Întrebare: Ce rol au avut îngerii în credinţa islamică? 
 
Răspuns: Credincioşii musulmani cred în existenţa îngerilor. Aceştia au fost creaţi de Dumnezeu, iar 
substanţa lor este lumina şi au misiunea de a face cunoscută oamenilor voia hotărâtă a lui Dumnezeu. 
Îngerul Gabriel este căpetenia îngerilor şi a făcut cunoscut Coranul lui Mahomed. 
 
Întrebare: Care este concepţia musulmanilor despre profetism? 
 
Răspuns: Musulmanii au preluat de la credincioşii evrei şi creştini credinţa că Dumnezeu vorbeşte prin 
profeţi. Astfel, tradiţia lor susţine că au existat foarte mulţi profeţi, însă darul profetic s-a împărtăşit celor 
care au auzit şi au reţinut cuvintele spuse de profet cu diverse ocazii ale vieţii religioase islamice. 
 



Întrebare: Care este concepţia musulmanilor despre viaţa viitoare? 
 
Răspuns: Musulmanii susţin şi cred că Dumnezeu este un stăpân drept. El a stabilit o zi de judecată, 
când se va dezvălui adevărul despre fiecare om, dacă a fost ascultător faţă de Dumnezeu sau nu, 
supunerea faţă de Allah fiind porunca supremă pentru credincioşi. Atunci sufletele vor fi puse fie să cadă 
în prăpastia iadului, fie să intre în paradis. 
 
Întrebare: Care sunt principalele locuri unde se oficiază rugăciunile publice? 
 
Răspuns: Principalele locuri unde se oficiază rugăciunile publice de către musulmani sunt moscheile sau 
geamiile. Unele dintre ele au fost catedrale creştine transformate în locaşuri de cult islamice. Mai există 
şi unele case de rugăciuni destinate cultului în comunităţile islamice mai mici, numite majgidurile. 
 
Întrebare: Cine oficiază slujbele religioase şi rugăciunile la musulmani? 
 
Răspuns: În credinţa islamică nu se vorbeşte despre preoţie. Orice credincios îi poate conduce pe 
ceilalţi la rugăciune. Totuşi, există un „cler“ islamic, conducătorul comunităţii religioase fiind şeicul, iar 
chemarea la rugăciune o face muezinul. Rugăciunea particulară zilnică se face cu pietăţi, de obicei în 
grup. Musulmanul stă, în acest caz, pe covoraşul de rugăciune pe care îl poartă cu sine. 
 
Întrebare: Care sunt sărbătorile oficiate în credinţa musulmanilor? 
 
Răspuns: Sărbătoarea obişnuită la musulmani este vinerea, dar există şi sărbători speciale: ziua a zecea 
din prima lună a anului, ziua de naştere a profetului Mohamed, ziua morţii acestuia etc. 
 
Întrebare:  Care este ritualul de înhumare a morţilor la musulmani? 
 
Răspuns: După moarte, trupul răposatului este spălat şi îmbrăcat cu un giulgiu, apoi este dus la 
mormânt. Pe drum i se citesc versete speciale din Coran. Corpul neînsufleţit este aşezat pe o parte, 
astfel încât faţa să se îndrepte spre Mecca. Mormintele au formă specială, de firidă. 
 
 
XX. RELIGIA EVREILOR — IUDAISMUL 
 
 
Întrebare: Care este originea evreilor şi care este caracteristică religiei lor? 
 
Răspuns: Evreii sunt originari din Chaldeea, din cetatea Ur, şi sunt printre puţinele popoare antice care 
şi-au păstrat neştirbită identitatea etnică. Ei şi-au scris propria istorie îmbinată cu elemente religioase, pe 
care ei înşişi le-au simţit şi le-au trăit ca atare, confirmându-le şi mărturisindu-le totodată. 
 
Întrebare: Care sunt principalele izvoare de cunoaştere a religiei evreilor? 
 
Răspuns: Istoria religiei evreilor este cunoscută în special din cărţile Vechiului Testament, precum şi din 
Noul Testament, în literatura rabinică etc. La izvoarele scrise se adaugă, în mod firesc, cele arheologice, 
care sunt din ce în ce mai bogate. 
 
Întrebare: Pe cine divinizează evreii în rugăciunile şi ritualurile lor? 
 



Răspuns: În credinţa evreilor, Dumnezeu este unul şi fără egal. El îşi descoperă unicitatea într-o lume 
rătăcită spre politeism, cu toate că evreii s-au afirmat în lume ca fiind un popor exclusiv monoteist. 
 
Întrebare: Unde se săvârşeau ritualurile religioase la evrei? 
 
Răspuns: În timpurile străvechi, evreii, fiind un popor de păstori, s-au închinat lui Dumnezeu în locuri 
de popas fără să aibă sanctuare propriu-zise. În decursul timpului, ei aui construit un cort sfânt ca loc de 
păstrare a „Chivotului Legii“. După aşezarea definitivă a evreilor în Canaan şi după consolidarea puterii 
de stat prin instituirea regalităţii, s-a trecut la construirea măreţului templu din Ierusalim. 
 
Întrebare: Cine au fost profeţii în religia iudaică? 
 
Răspuns: Profeţii au avut un rol special în religia evreilor. Toţi profeţii care au existat au prezis venirea 
lui Mesia — „Unsul“ lui Dumnezeu —, care avea să elibereze poporul din robia păcatului. De asemenea, 
ei puteau unele funcţii sacerdotale. Dintre celebrii profeţi îi putem aminti pe Isaia, Ieremia, Amos, Iona, 
Naum, Zaharia, Ioan Botezătorul etc. 
 
Întrebare: Din ce erau constituite jertfele în religia iudaică? 
 
Răspuns: Jertfele în cultura ebraică au fost întotdeauna aduse din animale curate, dar şi din cereale sau 
produce derivate din cereale. Au existat şi jertfe parţiale: o parte a trupului animalului — în special 
grăsimea — era arsă, restul fiind consumat ca hrană. 
 
Întrebare: Care este cazul de jertfă umană amintit de Vechiul Testament? 
 
Răspuns: Singurul caz de jertfă umană este amintit de Vechiul Testament, când Avraam primeşte 
poruncă să-l jertfească pe fiul său, Isaac. Dar îngerul Domnului îl opreşte pe jertfitor, deoarece 
Dumnezeu a văzut dovada devotamentului şi a loialităţii lui. 
 
Întrebare: Ce rol au rugăciunile în viaţa spirituală a evreilor? 
 
Răspuns: În credinţa evreilor, rugăciunea constituie partea principală din viaţa lor spirituală. Astfel, 
există rugăciunea individuală, obligatorie pentru bărbaţi, rugăciunea comună la locaşurile de cult, 
rugăciunea publică, făcută cu ocazii speciale, nu numai la sărbători, precum şi rugăciunea principală a 
fiecărui serviciu divin.  
 
Întrebare: Cum se săvârşea monahismul în antichitate? 
 
Răspuns: O formă de monahism a existat în antichitate sub o formă cu totul temporară, evidenţiată prin 
faptul că acela care făcea o făgăduinţă către Dumnezeu îşi lăsa părul lung, nu-şi rădea barba, se hrănea 
cu mâncare puţină şi sărăcăcioasă. 
 
Întrebare: Cum se oficiază înhumarea morţilor la evrei? 
 
Răspuns: În credinţa evreilor, trupul mortului este considerat necurat, de el neputându-se atinge decât 
rudele apropiate, care au datoria să-l spele şi să-l înfăşoare într-un giulgiu alb. Trupurile morţilor sunt 
duse la „Casa veşniciei“, unde se face rugăciunea de pomenire pentru morţi. După înhumare, se aşază la 
capătul mormântului o stelă funerară. 
 
 



XXI. ISTORIA CREŞTINISMULUI 
 
 
Întrebare: Ce este religia creştină şi când a început să se răspândească în lume? 
 
Răspuns: Creştinismul este religia întemeiată de Iisus Hristos, „Unsul lui Dumnezeu“. Creştinismul este 
religia care numără cei mai mulţi credincioşi. El a pornit din centrul vieţii religioase a evreilor, iar 
Ierusalimul de atunci a ajuns printre marile metropole ale lumii antice mediteraneene şi pontice. 
Credinţele religioase idolatre de atunci au persistat îndelung, iar noua religie creştină s-a răspândit, prin 
misionari, în toate colţurile lumii. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai importante surse de studiere a istoriei creştine? 
 
Răspuns: Esenţa creştinismului nu poate fi cunoscută decât din Evanghelii, deoarece acolo sunt citate 
chiar cuvintele Domnului, iar izvoarele cunoaşterii istorice se găsesc în Sfânta Scriptură a Vechiului şi 
Noului Testament sau Biblia şi în cărţile ce compun Sfânta Tradiţie şi Tradiţia Bisericii. 
 
Întrebare: Cine a fost Iisus Hristos? 
 
Răspuns: Conform Sfintelor Evanghelii, întemeietorul creştinismului este Iisus Hristos, Fiul născut din 
veci din tatăl Ceresc şi în chip minunat ca Fiu al Omului, născut fără tată, din fecioara Maria. S-a născut 
la Bethleem, dar a trăit în provincia Galileea din Palestina până la vârsta de 30 de ani. La 12 ani S-a 
arătat plin de mare putere de a tâlcui şi de a învăţa pe cărturarii de la Templul din Ierusalim. La 30 de 
ani, după o activitate de misiune biblică axată pe iminenţa venirii împărăţiei lui Dumnezeu, şi după ce i-a 
trimis pe cei 12 apostoli la propovăduire, a pecetluit cu jertfa proprie pe cruce păcatele oamenilor de 
până la El. S-a înălţat şa cer după cea mai mare dintre minuni — învierea propriei Sale persoane —, apoi 
a mărturisit despre Sine că este fiul lui Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu şi că va judeca lumea la sfârşitul 
veacurilor, împreună cu apostolii Săi. 
 
Întrebare: Care este relaţia Sfintei Treimi în concepţia creştinilor? 
 
Răspuns: Conform învăţăturii creştine, Dumnezeu este unul în fiinţă, dar întreit în Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh. Astfel, principiul dumnezeirii este Dumnezeu Tatăl, care naşte din veci pe fiul şi purcede din veci pe 
Duhul Sfânt. Fiul se mai numeşte şi „Cuvântul Tatălui“. 
 
Întrebare: Cum a fost creată lumea şi care au fost primii oameni potrivit religiei creştine? 
 
Răspuns: Religia creştină susţine că lumea a fost creată din nimic, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Din 
întreaga lume materială, numai omul nu a fost creat prin cuvânt. Trupul său a fost modelat din ţărână de 
către Dumnezeu şi i s-a dat suflare de viaţă sau suflet. Au fost creaţi Adam — bărbatul, apoi Eva — 
femeia, cei dintâi oameni care au călcat porunca lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: Cum arată locaşurile de cult ale creştinilor? 
 
Răspuns: Locaşurile de cult ale creştinilor sunt bisericile care diferă ca mărime şi păstrează, de obicei, 
împărţirea următoare: altar, naos şi pronaos. 
 
Întrebare: De cine este exercitat sacerdoţiul bisericii creştine? 
 



Răspuns: Dintotdeauna sacerdoţiul bisericii creştine s-a exercitat numai de către bărbaţi, în trei trepte 
principale: arhierei, preoţi şi diaconi. Există şi trepte inferioare de slujiri, ca ipodiaconul, citeţiul etc. 
 
Întrebare: Cum se aduce jertfa în cadrul Bisericii creştine? 
 
Răspuns: În cadrul Bisericii Ortodoxe, Liturghia sau Aducerea Jertfei reprezintă o actualizare, de fiecare 
dată, a vieţii lui Iisus Hristos, de la naştere până la înălţare. Pâinea şi vinul constituie singura jertfă 
adusă, iar în afara ei se practică şi aducerea de prinoase sau ofrande. 
 
Întrebare: Ce importanţă acordă creştinii cultului morţilor? 
 
Răspuns: Cultul morţilor în creştinism diferă ca intensitate de la o confesiune la alta, dar este prezent în 
toate Bisericile. Se acordă o grijă deosebită trupului lipsit de viaţă, pentru că el a fost sălaş al sufletului, 
dar şi pentru că a fost sfinţit în multe chipuri în timpul vieţii. 
 
Întrebare: Care este locul pe care îl ocupă credinţa despre viaţa viitoare la creştini? 
 
Răspuns: Despre viaţa viitoare, creştinismul afirmă că el va învia la Judecata viitoare, când se va reuni 
în chip minunat cu sufletul, astfel fiind refăcută persoana. Ea se va înfăţişa lui Hristos spre a primi 
răsplata pentru cele săvârşite pe parcursul vieţii pământeşti. 
 
 
XXII. IMPORTANŢA STUDIERII CREŞTINISMULUI TIMPURIU PENTRU ISTORIA POPORULUI ROMÂN 
 
 
Întrebare: Care sunt constantele istorice de bază ale păstrării etniei românilor? 
 
Răspuns: Constantele istorice şi păstrătoarele de bază ale etniei românilor le constituie latinitatea 
poporului român, care s-a născut, s-a dezvoltat şi a rămas un popor romanic, şi dezvoltarea 
creştinismului. Ambelor le datorăm, în aceeaşi măsură, puterea de supravieţuire în timp, forţa de a 
rezista mişcărilor politice, sociale şi naţionale care s-au abătut asupra poporului nostru. 
 
Întrebare: Unde a apărut şi sub ce formă de concretizare s-a manifestat creştinismul? 
 
Răspuns: Creştinismul a reprezentat un fenomen social şi spiritual care a înglobat într-un singur loc cele 
mai importante trăsături ale lumii romane. Acesta a apărut şi s-a instituţionalizat pe teritoriul statului 
roman. Principalele forme de manifestare s-au concretizat în limbile greacă şi latină, înglobând totodată 
şi anumite trăsături specifice cultelor păgâne. 
 
Întrebare: Cum a fost acceptată religia creştină? 
 
Răspuns: Religia creştină a fost acceptată mai întâi ca religie tolerată, apoi a fost preluată ca religie de 
stat şi instituţionalizată. A fost folosită, pe de-o parte, ca religie de stat şi instituţionalizată, pe de altă 
parte ca armă politică, iar în politica externă ca mijloc de rezolvare a unor probleme sociale. 
 
Întrebare: Cum s-a răspândit şi dezvoltat creştinismul pe fostele teritorii şi provincii romane? 
 
Răspuns: Răspândirea şi dezvoltarea creştinismului pe teritoriul fostelor provincii romane are o 
conotaţie aparte, deoarece a avut o evoluţie oarecum deosebită faţă de Imperiul Roman. Aici s-a 
dezvoltat o Biserică săracă, fără monumente de o arhitectură deosebită, fără cimitire muzeu etc. 



 
Întrebare: Care este importanţa studierii creştinismului? 
 
Răspuns: Studierea creştinismului prezintă importanţă datorită necesităţii de a cunoaşte fenomenul 
însuşi de identificare a formelor sale de început, precizarea răspândirii şi a dezvoltării sale, sublinierea 
trăsăturilor economice şi sociale ale societăţii care l-a adoptat, stabilirea formelor de manifestare etc. 
 
Întrebare: Când a pătruns creştinismul pe teritoriul Daciei? 
 
Răspuns: Creştinismul a pătruns pe teritoriul Daciei încă din secolele I-II d. Hr., prin orientalii care au 
adus credinţa cu ei, dar ei erau încă izolaţi, adică nu erau constituiţi în comunităţi. 
 
Întrebare: Care a fost rezultatul misionarismului din secolul al IV-lea în ceea ce priveşte creştinismul? 
 
Răspuns: Creştinismul daco-roman a fost rezultatul misionarismului din secolul al IV-lea, iar Biserica a 
depins de cea din Imperiu. Termenii creştini au pătruns în Dacia în secolul al IV-lea şi mai târziu. 
 
Întrebare: Ce semnificaţie au simbolurile creştine de pe obiectele arheologice descoperite? 
 
Răspuns: Simbolurile paleocreştine care au fost identificate pe diferite obiecte sunt în strânsă legătură 
cu evoluţia cronologică a procesului de evanghelizare şi cu diferite obiecte. În acest sens, s-au făcut 
numeroase descoperiri arheologice. 
 
Întrebare: Ce rol a avut, în evoluţia creştinismului, continuitatea de viaţă în epoca postaureliană? 
 
Răspuns: Un proces de bază al formării românilor, al prezentării şi al cristalizării a fost continuitatea de 
viaţă în epoca postaureliană. Creştinismul a înglobat cele mai bune şi aproape toate caracteristicile 
romanităţii, el fiind fenomenul unificat din punct de vedere social şi de păstrare a spiritualităţii limbii 
latine. 
 
Întrebare: Ce reflectă produsele creştine de natură latină? 
 
Răspuns: Comunitatea formelor şi a simbolurilor produselor creştine din perioada secolului al IV-lea 
d.Hr. implică, în chip nemijlocit, o comunitate a populaţiei care a devenit creştină. Produsele creştine 
fiind de natură latină, ele definesc o populaţie al cărei stil de viaţă este latin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP. IV ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 
(CU UN SCURT COMENTARIU) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectul istoriei bisericeşti universale este Biserica creştină, în sensul de comunitate religioasă – morală, 

înfiinţată de Iisus Hristos pentru mântuirea oamenilor. Biserica este un aşezământ dumnezeiesc şi 
omenesc în acelaşi timp. Pin origine, învăţătura, spiritul, scopul şi puterile ei, ea are un caracter 

supranatural, dumnezeiesc, iar prin membrii ei din care este constituită: oamenii şi prin manifestările lor, 
ea are un caracter omenesc. 

Istoria Bisericească Universală cercetează Biserica în latura ei omenească, în dezvoltarea, formele şi 
manifestările ei istorice, accesibile cunoaşterii umane, fără să neglijeze însă caracterul dumnezeiesc sau 

supranatural al Bisericii. 
În evoluţia ei, Biserica creştină are o istorie complexă. Dintr-o comunitate mică, cu forme simple de 

organizare, doctrină şi cult, Biserica universală s-a dezvoltat foarte mult, ajungând la forma ei actuală. 
Biserica are o istorie externă, care se referă la relaţiile Bisericii cu lumea şi o istorie internă care arată 

apariţia şi organizarea, luptele interne, cultul, viaţa şi disciplina Bisericii. 
Scopul studierii istoriei bisericeşti universale este cunoaşterea şi înţelegerea desfăşurării vieţii. Bisericii 
creştine în toate laturile ei, de la început şi până astăzi în toată lumea. Creştinismul s-a manifestat şi 

organizat ca Biserică, iar Biserica are nu numai viaţa religioasă – morală, ci şi viaţa socială şi culturală în 
general. Istoria Bisericii este o parte foarte importantă a istoriei universale. 

Fără studiul istoriei bisericeşti universale nu se poate înţelege creştinismul în organizarea, doctrina şi 
viaţa sa bisericească trecută şi prezentă. 

După timp istoria bisericească este împărţită pentru studiu în perioade mai mici sau mai mari. 
Majoritatea istoricilor bisericeşti şi profani au împărţit-o în trei evuri: antic (vechi), mediu (de mijloc) şi 

modern (nou). Nu toţi sunt însă de acord asupra limitelor evurilor, adică asupra începutului şi  
 sfârşitului lor. 

Considerăm Istoria Bisericii Universale o disciplină de bază pentru formarea unei culturi temeinice şi 
sperăm ca temele tratate în acest capitol să se bucure de interes din partea celor ce vor citi  

 această carte. 



I. IISUS HRISTOS MÂNTUITORUL LUMII 
 
 
Întrebare: De cine a fost precedată activitatea lui Mesia? 
 
Răspuns: Activitatea lui Mesia sau a Mântuitorului Hristos a fost precedată cu puţin de cea a lui Ioan 
Botezătorul, care ducea viaţă de ascet şi boteza în Iordan, în aşteptarea Celui „mai mare“ decât el (Luca 
Răspuns:16), adică a Mântuitorului, pe Care L-a primit şi L-a botezat. 
 
Întrebare: Cine este Iisus Hristos pentru omenire şi pentru creştini? 
 
Răspuns: Mesia sau Mântuitorul Hristos este o personalitate unică, fără egal în istoria omenirii. Pentru 
creştini Iisus Hristos este o persoană divino - umană, este Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din 
Fecioara Maria şi a vieţuit ca persoană istorică. 
 
Întrebare: Când s-a născut Iisus Hristos? 
 
Răspuns: Iisus Hristos s-a născut în zilele lui Irod, regele Iudeii şi ale procuratorului roman Quininius, 
guvernator al Siriei în timpul împăratului Augustus cu câţiva ani înaintea erei creştine, al cărui început a 
fost stabilit de Dionisie cel Mic original dintr-o provincie romană. 
 
Întrebare: Care sunt evenimentele reţinute de Evanghelişti din activitatea mesianică a lui Iisus Hristos? 
 
Răspuns: Din activitatea mesianică a lui Iisus Hristos Evangheliştii au reţinut următoarele evenimente: 
botezul Lui de către Ioan în apele Iordanului; chemarea Apostolilor, propovăduirea sa însoţită de minuni 
în Galileea, Iudeea şi Ierusalim, prinderea, judecarea, condamnarea, răstignirea pe cruce, moartea, 
învierea şi înălţarea Lui. 
 
Întrebare: În numele cui a vorbit şi lucrat Iisus Hristos? 
 
Răspuns: Iisus Hristos a vorbit şi lucrat în numele, cu autoritatea şi puterea lui Dumnezeu Tatăl, a 
mărturisit înaintea Apostolilor şi a oamenilor misiunea Lui Dumnezeiască, a avut o viaţă morală de o 
curăţie şi înălţime unică şi incomparabilă. 
 
Întrebare: Cum se aliniază învăţătura Mântuitorului în cadrul celorlalte religii ale lumii? 
 
Răspuns: Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos nu a fost depăşită şi nu poate fi depăşită de nici una din 
religiile naturale ale lumii, sau de vreun alt sistem de gândire religios ea fiind de origine dumnezeiască, 
revelată. 
 
Întrebare: Ce este Evanghelia? 
 
Răspuns: Evanghelia sau Vestea cea bună, propovăduită de Iisus Hristos este un mesaj religios şi 
moral, nu social, politic sau economic. Prin învăţătura Sa, Mântuitorul urmăreşte mântuirea omului, care 
înseamnă curăţirea şi eliberarea lui de păcate, restaurarea firii umane, reînnoirea şi sfinţenia omului. 
 
Întrebare: Care este considerată ca fiind minunea “cea mai mare” a Fiului lui Dumnezeu? 
 



Răspuns: Iisus Hristos Şi-a afirmat dumnezeirea Sa nu numai prin cuvintele şi învăţătura Sa, ci mai ales 
prin faptele, minunile şi profeţiile Sale. Minunea cea mai mare, care a confirmat că El este cu adevărat 
Fiul lui Dumnezeu, este învierea Sa din morţi. 
 
Întrebare: Care este cea mai mare poruncă dată de Iisus Hristos? 
 
Răspuns: Iubirea este cea mai mare poruncă dată de Iisus Hristos şi cea mai mare realizare a vieţii 
creştine: iubirea faţă de Dumnezeu, ca Tatăl ceresc al tuturor oamenilor şi iubirea de oameni ca fii ai lui 
Dumnezeu şi fraţi ai noştri. 
 
Întrebare: Ce a realizat Iisus Hristos prin unirea strâns a credinţei, faptei, religiei şi moralei? 
 
Răspuns: Iisus Hristos a unit strâns credinţa şi fapta, religia şi morala. Prin concepţia Sa spiritualistă, 
prin accentuarea nemuririi omului şi a răspunderii lui înaintea lui Dumnezeu, prin curăţirea şi 
intensificarea sentimentului religios şi moral, Iisus Hristos a ridicat considerabil sensul şi valoarea religiei 
şi a lărgit orizontul ei ca religie revelată, dumnezeiască. 
 
 
II. ÎNTEMEIEREA BISERICII CREŞTINE. RĂSPÂNDIREA CREŞTINISMULUI 
 
 
Întrebare: Ce a stat la originea Bisericii creştine înfiinţată de Sfinţii Apostoli? 
 
Răspuns: La originea Bisericii creştine, înfiinţată de Sfinţii Apostoli după învăţătura şi puterea 
Mântuitorului stă un fapt extraordinar: pogorârea Sfântului Duh asupra lor. 
 
Întrebare: Câte grupuri formau credincioşii la înălţarea Mântuitorului la ceruri? 
 
Răspuns: La înălţarea Mântuitorului la ceruri, credincioşii Lui formau două grupuri: unul la Ierusalim în 
număr de 120 şi altul în Galitea peste 500 cu toţii aşteptând „să fie botezaţi cu Duhul Sfânt”. 
 
Întrebare: Unde a luat fiinţă prima comunitate creştină, ce cult sărbătoreau ei? 
 
Răspuns: Prima comunitate creştină a luat fiinţă la Ierusalim şi a fost constituită din iudei şi prozeliţi din 
Palestina. Aceşti primi creştini continuau să meargă la templu, pentru rugăciune, dar constituiau o 
comunitate proprie, având un cult special: frângerea pâinii în casă. 
 
Întrebare: Ce îi uneau pe membri primei comunităţi creştine? 
 
Răspuns: Pe credincioşii primei comunităţi îi unea un suflu de pietate şi de curată dragoste frăţească 
căci „stăruiau într-un cuget … şi întru curăţirea inimii” (Fapte 2, 46). Astfel credincioşii primei comunităţi 
au reuşit să realizeze benevol şi parţial „comunitatea bunurilor”. 
 
Întrebare: De cine au fost hirotoniţi primii diaconi? 
 
Răspuns: Apostolii Mântuitorului Iisus Hristos au continuat să predice, săvârşind vindecări şi minuni. 
Creşterea numărului credincioşilor a creat unele greutăţi în viaţa primei comunităţi ceea ce a determinat 
hirotonirea primilor slujitori de Apostoli care au fost primii Diaconi. 
 
Întrebare: Ce principiu s-a afirmat prin botezul sutaşului roman Corneliu? 



 
Răspuns: Prin botezul sutaşului roman Corneliu şi al familiei sale, se câştiga un principiu foarte 
important: primirea neamurilor în Biserică, adică a credincioşilor celorlalte religii direct prin botezul 
creştin afirmându-se astfel principiul universalităţii creştinismului. 
 
Întrebare: Cum se numeau primii credincioşi şi ce denumire au primit ulterior? 
 
Răspuns: Primii credincioşi se numeau credincioşi, ucenici, fraţi sau sfinţi apoi ulterior ei se vor numi 
creştini, după numele lui Hristos aceştia fiind atât credincioşii proveniţi dintre iudei cât şi cei proveniţi din 
alte neamuri sau alte religii. 
 
Întrebare: Datorită cui s-a răspândit creştinismul la Roma? 
 
Răspuns: La Roma creştinismul s-a răspândit mai întâi datorită “romanilor în trecere” şi prozeliţilor din 
diasporă care participaseră la sărbătoarea Cincizecimi la Ierusalim, când s-a pogorât asupra Apostolilor 
puterea Duhului Sfânt. 
 
Întrebare: Care a fost primul conflict între creştinism şi iudeism? 
 
Răspuns: Primul martir al Bisericii creştine este Sfântul Ştefan care prin uciderea lui marchează primul 
conflict doctrinar dintre creştinism şi iudeism. 
 
Întrebare: Prin cine s-a făcut răspândirea creştinismului după Iisus Hristos? 
 
Răspuns: Răspândirea creştinismului s-a făcut în cea mai mare parte prin intermediul Apostolilor şi 
ucenicii lor. 
 
 
III. ACTIVITATEA ŞI CĂLĂTORIILE SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL 
 
 
Întrebare: Când a început activitatea misionară a Sfântului Apostol Petru? 
 
Răspuns: Activitatea misionară a Sfântului Apostol Petru a început din ziua Cincizecimi, când Duhul 
Sfânt s-a pogorât asupra Sfinţilor Apostoli scoţând în relief scopul misiunii dumnezeieşti a lui Iisus Hristos 
în lume. 
 
Întrebare: Unde şi-a desfăşurat activitatea Sfântul Apostol Petru? 
 
Răspuns: Activitatea Sfântului Apostol Petru s-a desfăşurat la Ierusalim, în Iudeea, Samaria, Galilea 
precum şi în cetăţile unde a predicat precum ar fi: Lida, Cezareea Palestinei, Antiohia, Roma, etc. 
 
Întrebare: Cum şi când a murit Sfântul Apostol Petru? 
 
Răspuns: Sfântul Apostol Petru a fost condamnat la moarte prin răstignire pe cruce în anul 67 şi a fost 
îngropat în Vatican lângă Calea triumfală, bucurându-se de cinstirea întregii lumi creştine. 
 
Întrebare: Unde s-a născut şi ce şcoli a urmat de copil Sfântul Apostol Pavel? 
 



Răspuns: Sfântul Apostol Pavel s-a născut în capitala provinciei Cilicia, Tars din Asia Mică în primii ani ai 
erei creştine din părinţi evrei cu o stare materială bună. De mic copil a învăţat bine limba greacă şi s-a 
instruit de mic în şcoala de Lege mozaică. 
 
Întrebare: Unde s-a petrecut Convertirea la creştinism a Sf. Apostol Pavel? 
 
Răspuns: Luând scrisori de împuternicire de la marele preot către comunitatea iudaică din Damasc, 
apostolul porneşte spre Damasc unde pe parcursul drumului s-a petrecut faptul extraordinar care a 
schimbat cu totul viaţa şi misiunea lui şi anume: Convertirea lui la creştinism. 
 
Întrebare: Când şi cu cine a făcut prima sa călătorie misionară Sfântul Apostol Pavel? 
 
Răspuns: Prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel a făcut-o între anii 45 şi 48 împreună cu 
Barnaba şi cu Ioan Marcu cu care a plecat din Selencia (portul Siriei) spre insula Cipru. 
 
Întrebare: Când şi unde întreprinde a doua călătorie misionară Apostolul Pavel? 
 
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel întreprinde a doua călătorie misionară împreună cu Sila între anii 51–
5Răspuns: Ei vizitează pe uscat comunităţile din Siria, Cilicia şi Licaonia unde în oraşul Listra îl 
convertesc pe Timotei care i-a însoţit apoi în misiune. 
 
Întrebare: Care a fost cea de-a treia călătorie misionară a Apostolului Pavel? 
 
Răspuns: A treia călătorie misionară a Apostolului Pavel a pornit din Antiohia (centru misiunii sale) şi a 
cuprins apoi comunităţile creştine înfiinţate în Galatia şi Frigia apoi Efes, Milet, Tir etc. Această misiune a 
fost între anii 54 – 5Răspuns:  
 
Întrebare: Când se sărbătoreşte ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel? 
 
Răspuns: Împrejurările sfârşitului Apostolului Pavel nu sunt cunoscute dar după tradiţia creştină el a 
murit în aceeaşi zi cu Sfântul Apostol Petru – 29 Iunie – care a rămas până azi ziua sărbătorilor lor. 
 
Întrebare: Care sunt principalele merite ale Sfântului Apostol Pavel? 
 
Răspuns: Meritele Sfântului Apostol Pavel sunt considerabile pentru răspândirea creştinismului. Prin 
misiunea lui printre neamuri el a răspândit creştinismul mai ales în lumea greco – romană şi l-a întărit la 
Roma în centrul Imperiului roman. După Sf. Evanghelist Ioan, el este cel mai însemnat scriitor şi gânditor 
dintre Apostoli. 
 
 
IV. ORGANIZAREA BISERICII ÎN PRIMELE VEACURI: IERARHIA, DISCIPLINA ŞI SINOADELE 
 
 
Întrebare: Ce este termenul „Eclesia”? 
 
Răspuns: Termenul de „Eclesia” a rămas numele Bisericii, cu dublul ei sens de comunitate locală şi de 
totalul comunităţilor, până astăzi. 
 
Întrebare: Unde erau cele mai importante Biserici în perioada apostolică? 
 



Răspuns: În perioada apostolică, cele mai importante Biserici erau la Ierusalim, Antiohia, Damasc, Efes, 
Corint şi Roma. Alte Biserici mai mici au luat fiinţă în provinciile Asiei Mici, Macedonia şi Grecia datorită 
mai ales predicii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. 
 
Întrebare: Cum era organizată Biserica Apostolică de la Ierusalim? 
 
Răspuns: La Ierusalim, Biserica era grupată în jurul Apostolilor şi condusă de ei, având forma ei de 
viaţă nouă. Ea trăia în învăţătura Apostolilor în comuniune frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciune. 
 
Întrebare: Ce reprezenta Episcopul în primele veacuri de organizare? 
 
Răspuns: Episcopul era presbierul cel mai de seamă din fruntea comunităţii. Episcopul unei Biserici era 
conducătorul şi organul unităţii ei, el păstrând legăturile frăţeşti cu celelalte Biserici. Fiecare episcop avea 
competenţă şi jurisdicţie numai în Biserica lui. 
 
Întrebare: Cine erau şi ce rol aveau preoţii în primele veacuri? 
 
Răspuns: Presbitenii sau preoţii erau hirotoniţi de Apostoli sau de episcopi, iar ca rang erau inferiori 
episcopilor, puteau să predice şi să catehizeze. Importanţa preoţilor a crescut odată cu înmulţirea 
comunităţilor la oraşe şi la sate. 
 
Întrebare: De cine erau hirotoniţi Diaconii în cadrul Bisericii vechi? 
 
Răspuns: Diaconii erau hirotoniţi de Apostoli, sau în absenţa acestora, de episcopi, prin punerea 
mâinilor şi rugăciune. Au existat în Biserica veche şi femei, numite diaconiţe, care ajutau la diferite 
servicii, îndeosebi la botezul femeilor şi la mese fără să primească hirotonia. 
 
Întrebare: Cine au fost harismaticii? 
 
Răspuns: În Biserica primară pentru un timp unii creştini înzestraţi de Dumnezeu cu daruri şi puteri 
supranaturale numite harisme de la numele cărora s-au numit harismatici. Ei nu erau aleşi de comunitate 
nici aşezaţi prin hirotonie. 
 
Întrebare: De ce a fost necesar formarea horepiscopilor? 
 
Răspuns: Întinderea creştinismului la oraşe şi la sate a făcut necesară în Orient, începând cu secolul al 
III-lea, crearea unor slujitori speciali pentru comunităţile îndepărtate numiţi horepiscopi sau episcopi de 
ţară. Unii aveau hirotonia de episcopi, alţii erau doar episcopi. 
 
Întrebare: Ce a făcut necesară crearea personalului ajutător în cadrul Bisericii? 
 
Răspuns: Mărirea comunităţilor şi înmulţirea nevoilor Bisericii au făcut necesară crearea personalului 
ajutător, numit clerul inferior sau ierarhia inferioară din care făceau parte mai multe categorii de slujitori 
ca; ipodiaconii, anagnoştii, psalţii, acoluţii, exorciştii, uşierii, groparii etc. 
 
Întrebare: Datorită cărui fapt au fost înfiinţate canoanele? 
 
Răspuns: Pentru a feri pe clerici şi credincioşi de a se abate de la dreapta credinţă şi a cădea în 
imoralitate, Biserica a trebuit să menţină o anumită ordine morală sau disciplină bisericească. În vederea 
păstrării ei episcopii adunaţi în sinod au dat anumite reguli numite canoane. 



V. PERSECUŢIILE 
 
 
Întrebare: Când au fost efectuate persecuţiile împotriva creştinilor? 
 
Răspuns: Persecuţiile propriu-zise, cele îndurate de creştini din partea autorităţilor romane şi ale 
mulţimii păgâne au fost mult mai grele, de lungă durată şi au pus Biserica în grea cumpănă. Ele au 
început sub împăratul Nero şi au durat până în timpul împăratului Constantin. 
 
Întrebare: Care a fost principala cauză religioasă a efectuării persecuţiilor împotriva creştinilor? 
 
Răspuns: Principala cauză religioasă a persecuţiilor împotriva creştinilor era aceea că între creştinism şi 
religia greco-romană era o mare deosebire. Creştinismul era o religie nouă, monoteistă, spirituală, 
morală în timp ce păgânismul era o religie veche, idolatră şi căzută, astfel încât credinţa creştină era 
socotită de păgâni o apostazie. 
 
Întrebare: De ce erau legate cauzele politice ale persecuţiilor? 
 
Răspuns: Cauzele politice ale persecuţiilor erau în strânsă legătură cu corelaţia între religie, stat şi viaţa 
publică. Politeismul era în adevăr amestecat în toate manisfestările vieţii publice şi de stat. Refuzul 
creştinilor de a adora pe împărat ca zeu era socotit ca un act de împietate şi ofensă adusă majestăţii 
imperiale. 
 
Întrebare: Care au fost principalele cauze morale ale persecuţiilor? 
 
Răspuns: Prejudecăţile şi ura păgânilor se manifestau şi în aprecierile lor asupra vieţii morale ale 
creştinilor. Astfel creştinismul era socotit o religie de sclavi, de ignoranţi, de oameni inferiori. 
 
Întrebare: Câte au fost persecuţiile îndurate de creştini din partea păgânilor? 
 
Răspuns: Persecuţiile îndurate de creştini din partea păgânilor au fost multe şi grele. Numărul lor este 
socotit de obicei după împăraţii romani persecutori. Astfel Lactanţiu socoteşte şase, Fericitul Augustin 
zece dar ele au fost mai multe. 
 
Întrebare: Când au avut persecuţiile serioase urmări? 
 
Răspuns: Persecuţiile au avut numeroase urmări pentru Biserică. În perioada primelor secole, până la 
edictul de la Milan din 313, dat de Constantin cel Mare, iar la răsărit şi după aceea. Biserica a dat cel mai 
mare număr de martiri. 
 
Întrebare: Ce efecte au avut persecuţiile împotriva creştinilor? 
 
Răspuns: Măsurile luate de împăraţii romani contra creştinilor şi a noii lumi păgâne au fost contrar 
aşteptărilor astfel încât cu cât creştinii erau mai persecutaţi cu atât numărul lor creştea. 
 
Întrebare: Sub ce formă creştinismul a mai fost combătut? 
 
Răspuns: Creştinismul a fost combătut începând cu secolul al II-lea nu numai armele materiale, sub 
forma persecuţiilor sângeroase ci şi cu armele spiritului pe cale filozofică. 
 



Întrebare: Ce este neoplatonismul? 
 
Răspuns: Neoplatonismul a fost un sistem filosofic religios care a dat numeroşi duşmani contra 
creştinismului prin care se atacă în special Sfânta Scriptură şi învăţătura creştină, căutând contraziceri 
între Vechiul şi Noul Testament. 
 
Întrebare: Cum sunt considerate cele 27 de cărţi ale Noului Testament? 
 
Răspuns: Toate cele 27 de cărţi ale Noului Testament sunt considerate de Biserica Ortodoxă a 
răsăritului şi de Biserica Apuseană ca fiind canonice adică normative pentru clerici şi credincioşi în 
năzuinţa lor spre mântuire. 
 
 
VI. EREZIILE 
 
 
Întrebare: Care sunt considerate ca fiind primele erezii? 
 
Răspuns: Primele erezii sunt cele iudaizante, numite astfel pentru că au încercat să iudaizeze 
creştinismul impunând obligaţia de a observa Vechiul Testament şi legea mozaică. Ereticii iudaizanţi sunt 
de mai multe nuanţe dintre care cele mai cunoscute sunt Nazareii şi Ebioniţii. 
 
Întrebare: Cine erau Iudeo-gnosticii? 
 
Răspuns: Iudeo-gnostici erau ereticii care păstrau legea mozaică şi împrumutau idei străine din 
gnosticismul antic şi unele idei creştine. 
 
Întrebare: Pe ce se baza sistemul de gândire al lui Simon Magul? 
 
Răspuns: Simon Magul este considerat din punct de vedere cronologic ca fiind primul eretic din Biserică, 
care prin sistemul său admitea o ierarhie de eoni în fruntea cărora se afla cugetarea care s-a întrupat 
într-o serie de femei. 
 
Întrebare: Cum era socotită de Simon Magul Legea mozaică şi unde a găsit adepţi? 
 
Răspuns: Legea mozaică era socotită de Simon Magul opera spiritelor inferioare în care ereticul învaţă 
că mântuirea se face prin credinţa în el. Simon Magul a găsit aderenţi în: Samaria, Siria, Frigia şi la 
Roma. 
 
Întrebare: Ce este Gnosticismul? 
 
Răspuns: Gnosticismul este un fenomen religios cu caracter sincretist având idei din diferite culte vechi, 
îndeosebi din parsism şi chiar unele din iudaism şi creştinism. El este anterior creştinismului şi nu este un 
produs al educaţiei interne şi al puternicului curent sincretist. 
 
Întrebare: Ce este concepţia Dualismului? 
 
Răspuns: Dualismul este concepţia împrumutată de filozofia lui Aristotel conform căreia există din 
eternitate două principii opuse: Dumnezeu şi materia. 
 



Întrebare: Ce este maniheismul? 
 
Răspuns: Maniheismul este o nouă formă a gnosticismului fiind în esenţă un amestec de parsism, 
budism, veche teosofie babiloniană şi idei creştine. Sistemul maniheismului este un dualism extrem în 
care intră un element de panteism. 
 
Întrebare: Ce au propovăduit Sfinţii Apostoli? 
 
Răspuns: La începuturile creştinismului, cartea de cultură pentru creştini era Sfânta Scriptură. Sfinţii 
Apostoli au propovăduit învăţăturile Sfintei Scripturi, îndeosebi învăţăturile Sfintelor Evanghelii având în 
vedere că ele conţineau cuvintele, învăţăturile şi poruncile Mântuitorului Hristos. 
 
Întrebare: Cine au fost Părinţii apostolici? 
 
Răspuns: După moartea Apostolilor, de mare autoritate s-au bucurat scrierile Părinţilor apostolici, nume 
sub care trebuie să înţelegem pe ucenicii lor imediaţi. Ei au creat literatura cea mai veche a Bisericii, 
opera lor fiind un monument de valoare istorică şi religioasă. 
 
Întrebare: Cine a fost întemeietorul Marcianismului? 
 
Răspuns: Erezia marcionistă provine dintr-o greşită înţelegere a raportului dintre cele două Testamente, 
Vechiul şi Noul Testament. Întemeietorul ei – Marcian – a voit să fie un reformator al Bisericii dar Părinţii 
şi scriitorii bisericeşti l-au combătut. 
 
 
VII. BISERICA ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ CONSTANTIN CEL MARE 
 
 
Întrebare: Ce influenţă a avut împăratul Constantin cel Mare în istoria creştinismului? 
 
Răspuns: Împăratul Constantin cel Mare este una din personalităţile de seamă din istoria universală. 
Convertirea lui la creştinism a însemnat o mare cotitură în istoria acestuia deoarece el a asigurat Bisericii 
deplina libertate în tot Imperiul roman. 
 
Întrebare: Ce se întâmplă cu creştinismul după Edictul de la Milan? 
 
Răspuns: Edictul de la Milan are o importanţă epocală prin hotărârile şi urmările lui. Astfel din religie 
nepermisă şi persecutată, creştinismul devine religie permisă ba chiar favorizată. 
 
Întrebare: Ce măsuri a luat Împăratul Constantin cel Mare după Edictul de la Milan în favoarea Bisericii? 
 
Răspuns: Imediat după Edictul de la Milan împăratul scuteşte pe clericii creştini de obligaţia grea şi 
costisitoare a funcţiilor municipale. Astfel el scuteşte Biserica de dări şi i-a înapoiat tot ce i-a fost 
confiscat acordându-i dreptul de a primi legate şi donaţiuni. 
 
Întrebare: Cum a intervenit Constantin cel Mare în dreptul penal în favoarea creştinilor? 
 
Răspuns: Constantin cel Mare a intervenit şi în dreptul penal, pe care a încercat să-l umanizeze, 
înlăturând prin legile penale dispoziţii şi pedepse contrare spiritului creştinismului ca: răstignirea, 
zdrobirea picioarelor, arderea cu fierul roşu etc. 



 
Întrebare: Când a generalizat Constantin cel Mare Duminica ca zi de repaus? 
 
Răspuns: Prin legea din 321 Împăratul Constantin cel Mare a generalizat – Duminica – ca zi de repaus 
în Imperiu. 
 
Întrebare: Ce loc a ocupat în cultura creştină cultul şi pelerinajul la Locurile Sfinte? 
 
Răspuns: Cultul creştin şi pelerinajul la Locurile Sfinte au luat o mare dezvoltare. Mama împăratului, 
Sfânta Elena, a descoperit la Ierusalim lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul. 
 
Întrebare: Unde a mutat capitala Imperiului Roman Constantin cel Mare? 
 
Răspuns: Voinţa lui Constantin cel Mare de a susţine creştinismul s-a văzut şi în alegerea unei noi 
capitale pe ţărmurile Bosforului. Acesta a fost Bizanţul care a primit numele de Constantinopol unde a 
făcut capitala unui Imperiu creştin care trebuia să arate aceasta prin bisericile, monumentele şi 
atmosfera sa. 
 
Întrebare: Ce a constituit pentru Biserică convocarea Sinodului I de la Niceea? 
 
Răspuns: Convocarea Sinodului I ecumenic de la Niceea din 325 constituie unul din meritele deosebite 
ale Împăratului Constantin cel Mare. Această hotărâre de a convoca pe episcopii Imperiului într-un sinod 
general a făcut-o din dorinţa ca să se găsească unitatea creştinismului, pacea şi liniştea Bisericii. 
 
Întrebare: Cum îşi arată recunoştinţa pentru faptele Împăratului Constantin cel Mare, Biserica? 
 
Răspuns: Pentru meritele sale deosebite şi mai ales pentru marile servicii aduse creştinismului după 
lunga perioadă de persecuţii, Biserica l-a cinstit în chip deosebit, trecându-l în rândul Sfinţilor şi numindu-
l: “Cel întocmai cu Apostolii”. 
 
Întrebare: Ce politică au urmat urmaşii lui Constantin cel Mare faţă de creştinism? 
 
Răspuns: Politica Împăratului Constantin cel Mare a fost urmată în general de fiii şi succesorii săi cu 
excepţia Împăratului Iulian care a reintrodus pentru scurt timp păgânismul. 
 
 
VIII. RĂSPÂNDIREA CREŞTINISMULUI ÎN EUROPA, ASIA ŞI AFRICA 
 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat după publicarea edictului de la Milan din 313 e.n.? 
 
Răspuns: După publicarea edictului de toleranţă religioasă de la Milan de Constantin cel Mare în 313 
creştinismul s-a răspândit repede în tot Imperiul roman. În cetăţile şi centrele mai populate a pătruns 
mai repede datorită mijloacelor de comunicaţie şi schimburilor de idei. 
 
Întrebare: Când a pătruns creştinismul la geto-daco-romani? 
 
Răspuns: La geto-daco-romani, strămoşii românilor care sunt cel mai vechi popor creştin din Europa, 
după greci şi romani, creştinismul a pătruns încă din secolul I, prin predica Sfântului Apostol Andrei şi a 
ucenicilor Sfântului Apostol Pavel. 



 
Întrebare: Cât a durat procesul de creştinare a geto-dacilor? 
 
Răspuns: Poporul român, rezultat din fuziunea geto-dacilor cu romanii din sudul şi nordul Dunării apar 
în istorie, de la început ca popor romanic şi creştin în care procesul de formare şi creştinare a geto-
dacilor a fost complex şi îndelungat şi a durat de la sfârşitul sec. I până în sec. VI-lea. 
 
Întrebare: Ce dovedesc termenii de limbă latină creştină folosiţi din trecut până astăzi? 
 
Răspuns: Un argument indiscutabil pentru vechimea creştinismului la români şi pentru relaţiile lui cu 
latinitatea orientală îl constituie termenii de limbă latină creştină care se folosesc până azi precum ar fi: 
altar, înger, Dumnezeu, drac etc. 
 
Întrebare: Datorită cui s-a făcut creştinarea goţilor? 
 
Răspuns: Creştinarea goţilor s-a făcut în primul rând datorită răspândirii legăturilor cu populaţia 
autohtonă geto-daco-romană creştină de la nordul şi sudul Dunării precum şi prin robii creştini aduşi din 
incursiunile acestora de pradă. 
 
Întrebare: Când şi datorită cui creştinismul a pătruns în Spania? 
 
Răspuns: În Spania creştinismul pătrunsese încă de la sfârşitul secolului I, datorită legăturilor ei cu 
Roma şi Italia. După tradiţie, creştinismul a fost introdus în Spania de Sf. Apostol Pavel care şi-a 
manisfestat dorinţa de a ajunge până acolo. 
 
Întrebare: Cum s-a răspândit creştinismul în Galia? 
 
Răspuns: Creştinismul a pătruns în Galia încă de la începutul secolului al II-lea de unde s-a răspândit la 
nord până la regiunea Rinului unde s-au format comunităţi în secolul al III-lea. 
 
Întrebare: Cum a pătruns creştinismul la popoarele germanice? 
 
Răspuns: De la franci, creştinismul a pătruns şi la triburile germanice vecine ale alemanilor şi şvabilor. 
 
Întrebare: Cum s-a făcut creştinarea în Marea Britanie? 
 
Răspuns: În Britania, creştinismul era cunoscut încă de la începutul sec. al III-lea, în Irlanda 
creştinismul a pătruns prin Britania, iar creştinarea anglo-saxonilor s-a făcut în timpul papei Grigore cel 
Mare. 
 
Întrebare: Cum s-a răspândit creştinismul în Asia şi Africa? 
 
Răspuns: Din Palestina – vatra creştinismului – ideea creştină s-a răspândit treptat în Fenicia, Siria, Asia 
preconsulară, Frigia etc. În Africa creştinismul s-a răspândit conform tradiţiei prin predica Sfântului 
Evanghelist Marcu. 
 
 
IX. SINODUL I ECUMENIC DE LA NICEEA 
 
Întrebare: Ce au căutat primii creştini să-şi explice? 



 
Răspuns: Primii creştini au căutat adevărul credinţei cu inima. Ei s-au străduit să explice feluritele 
probleme teologice, dar mai ales problema Sfintei Treimi. Aceasta a preocupat spiritele şi în primele trei 
secole ale erei creştine. 
 
Întrebare: Ce este Arianismul? 
 
Răspuns: Arianismul este o concepţie raţional-omenească de înţelegere a creştinismului, o coborâre a 
lui de pe înălţimea de religie revelată de Dumnezeu Tatăl prin însuşi Fiul Său Iisus Hristos, la nivelul 
religiilor naturale păgâne. 
 
Întrebare: Ce susţinea principiul arianismului? 
 
Răspuns: Principiul arianismului combătea egalitatea şi consubstanţialitatea fiului lui Dumnezeu cu 
Dumnezeu Tatăl şi, prin aceasta, nega dumnezeirea Fiului. Astfel, s-a susţinut cu tenacitate 
subordinaţionismul, adică ideea eronată că Fiul lui Dumnezeu este mai decât Tatăl, fiindu-i subordonat. 
 
Întrebare: Cum s-a răspândit arianismul? 
 
Răspuns: La început, arianismul a căutat să-şi răspândească ideile numai printre admiratori, dar 
începând, cu anul 318, s-a pornit difuzarea ideilor şi prin biserici. 
 
Întrebare: Cine şi de ce a hotărât să convoace primul Sinod ecumenic general? 
 
Răspuns: Pentru a pune capăt interminabilelor certuri şi discuţii provocate de erezia lui Arie cu privire la 
dumnezeirea şi consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl şi, totodată, pentru stabilirea unei date fixe a 
sărbătorii Paştilor, împăratul Constantin a hotărât să convoace un sinod general sau ecumenic. 
 
Întrebare: Unde a ales locul de desfăşurare a primului Sinod împăratul Constantin? 
 
Răspuns: Împăratul Constantin a ales Niceea ca loc de desfăşurare a primului Sinod ecumenic, pentru a 
putea asista şi supraveghea personal mersul discuţiilor şi al lucrărilor şi pentru a se lua hotărâri în 
concordanţă cu dreapta credinţă, care să nu mai fie apoi contestate. 
 
Întrebare: Cine a participat la Sinodul ecumenic de la Niceea? 
 
Răspuns: La convocarea împăratului au răspuns căpeteniile întregii Biserici, la Sinod participând chiar 
episcopi din afara hotarelor Imperiului, din Goţia, Armenia şi Persia. 
 
Întrebare: Când a avut loc Sinodul ecumenic de la Niceea? 
 
Răspuns: Sinodul I ecumenic s-a deschis oficial la Niceea în 20 mai 325 şi a durat până la 25 august 
32Răspuns: La şedinţa deschiderii şi a închiderii oficiale a asistat însuşi împăratul Constantin, 
îndemnându-i pe episcopi la înţelegere, la unire spre pace. 
 
Întrebare: Care au fost principalele puncte pe care le-a dezbătut Sinodul de la Niceea? 
 
Răspuns: Printre cele mai importante probleme pe care le-a dezbătut şi aprobat sinodul de la Niceea au 
fost: fixarea şi stabilirea datei Paştelui şi alcătuirea a 20 de canoane care cuprind dispoziţii referitoare la 
organizarea şi disciplina bisericească. 



 
Întrebare: Ce s-a hotărât în problema căsătoriei în cadrul Sinodului de la Niceea? 
 
Răspuns: În cadrul Sinodului de la Niceea s-a hotărât ca clericii căsătoriţi o singură dată, înaintea 
hirotoniei, să-şi ducă mai departe viaţa împreună cu soţiile lor şi numai cei hirotoniţi ca celibatari să nu 
mai aibă dreptul de a se căsători. 
 
 
X. SINODUL AL II-LEA ECUMENIC DE LA CONSTANTINOPOL 
 
 
Întrebare: Ce a început să pună în discuţie erezia prevmatomahilor la jumătatea secolului al IV-lea? 
 
Răspuns: În cadrul discuţiilor ariene referitoare la dumnezeirea Fiului, a apărut, la jumătatea secolului 
al IV-lea, o nouă erezie, care a început să pună în discuţie dumnezeirea Sfântului Duh, 
consubstanţialitatea şi egalitatea lui cu Tatăl şi cu Fiul. 
 
Întrebare: Care era concepţia prevmatomahilor despre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh? 
 
Răspuns: Prevmatomahii sau macedonenii nu aveau o doctrină bine precizată. Cei mai mulţi acceptau 
dumnezeirea Tatălui şi a Fiului şi consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl, dar refuzau să recunoască 
dumnezeirea şi egalitatea Sfântului Duh cu Tatăl şi cu Fiul, socotindu-l doar „Duh“ sau „Spirit“ superior 
îngerilor. 
 
Întrebare: Care a fost porunca dată de împăratul Teodosie cel Mare prin edictul de la 28 februarie 380? 
 
Răspuns: Împăratul Teodosie cel Mare, văzând că ereticii arieni şi prevmatomahi tulbură liniştea 
imperiului cu rătăcirile lor, a dat, la 28 februarie 380, un edict, poruncind ca toţi supuşii imperiului să 
adere la adevărata credinţă „într-o singură dumnezeire: a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, de aceeaşi 
mărire în Treime“.  
 
Întrebare: Din ce motive a hotărât împăratul Teodosie cel Mare să organizeze un Sinod? 
 
Răspuns: Văzând că tulburarea spiritelor era aşa de mare în imperiu din cauza prevmatomahilor, 
Teodosie cel Mare a hotărât să convoace, pentru începutul lunii mai 381, un sinod general, la care să 
participe episcopii jumătăţii orientale a Imperiului. 
 
Întrebare: Când s-a ţinut şi cât a durat al II-lea Sinod ecumenic de la Constantinopol? 
 
Răspuns: Sinodul al II-lea ecumenic s-a deschis la 1 mai la Constantinopol şi a durat până la 9 iulie 
38Răspuns: La el au participat 150 de episcopi din provinciile orientale ale Imperiului Roman şi câţiva 
din dioceza Macedonia. 
 
Întrebare: Cine a răspuns invitaţiei împăratului Teodosie la cel de-al II-lea Sinod ecumenic? 
 
Răspuns: Răspunzând dorinţei împăratului Teodosie, la Sinodul al II-lea ecumenic de la Constantinopol 
din 381 s-au prezentat şi cei 36 de episcopi prevmatomahi. 
 
Întrebare: Cine a fost ales episcop al Bisericii de Constantinopol? 
 



Răspuns: Într-o atmosferă caldă şi plină de entuziasm, Sfântul Grigore de Mazianz a fost recunoscut în 
unanimitate de părinţii sinodaţi drept episcop al Bisericii de Constantinopol şi, prin aceasta, el a devenit 
unul dintre cei mai importanţi membri ai Sinodului. 
 
Întrebare: Ce au redactat părinţii episcopi la Sinodul al II-lea ecumenic? 
 
Răspuns: Părinţii episcopi de la Sinodul al II-lea ecumenic au redactat o definiţie sau o expunere de 
credinţă prin care mărturiseau dumnezeirea, consubstanţialitatea şi egalitatea celor trei persoane divine 
ale Sfintei şi celei de o fiinţă Treimi, pentru a combate erezia prevmatomahilor. 
 
Întrebare: Ce au condamnat părinţii Sinodului al II-lea ecumenic? 
 
Răspuns: Părinţii Sinodului al II-lea au condamnat şi apolinarismul o dată cu erezia arienilor şi a 
prevmatomahilor. 
 
Întrebare:  Câte canoane a dat Sinodul al II-lea de la Constantinopol? 
 
Răspuns: Sinodul a dat şapte canoane, dintre care cel mai important este canonul trei, care hotărăşte 
ca „episcopul de la Constantinopol să aibă întâietatea de onoare, pentru că, de fapt, Constantinopol este 
Roma cea nouă, capitala imperiului.“ 
 
 
XI. SINODUL AL II-LEA ECUMENIC DE LA EFES ŞI SINODUL AL IV-LEA ECUMENIC DE LA CALCEDON 
 
 
Întrebare: Ce probleme se puneau în Biserică la începutul secolului al V-lea? 
 
Răspuns: În atmosfera Răsăritului plutea, la începutul secolului al V-lea, o nouă Întrebare: problema 
hristologică, adică raportul firii sau al naturii divine cu firea sau natura umană, în persoana lui Hristos, 
care a dat naştere ereziilor hristologice, erezii care au provocat mari tulburări în Biserică. 
 
Întrebare: Când s-a pus problema nestorianismului şi ce susţinea aceasta? 
 
Răspuns: Problema nestorianismului sau dioprosopismului a apărut la începutul secolului al V-lea, când, 
pe scaunul de Constantinopol, s-a urcat călugărul Nestorie, care susţinea că Fecioara Maria nu l-a născut 
pe Fiul lui Dumnezeu, ca să merite a fi numită „Născătoare de Dumnezeu“, ea l-a născut pe omul 
Hristos. De aceea ea trebuie numită „Născătoare de om“. 
 
Întrebare: Când şi unde s-a ţinut al III-lea sinod ecumenic? 
 
Răspuns: Sinodul al III-lea ecumenic s-a ţinut la Efes, între 22 şi 31 iunie 43Răspuns: La el au 
participat 198 de părinţi sinodali. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu călugărul Nestorie la acest sinod? 
 
Răspuns: La acest sinod, călugărul Nestorie a fost destituit din demnitatea de episcop şi excomunicat la 
22 iunie 43Răspuns: Hotărârea a fost semnată de episcopii participanţi, precum şi de alţii, ulterior. 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut pentru biserică Sinodul al III-lea ecumenic de la Efes? 
 



Răspuns: Sinodul al III-lea ecumenic de la Efes a avut o deosebită importanţă în primul rând datorită 
hotărârilor luate aici, printre care combaterea ereziei nestorianismului, condamnarea pelagianismului şi 
introducerea unor canoane. 
 
Întrebare: Ce susţine monofizismul? 
 
Răspuns: Erezia eutihianimă sau monofizismul susţine că Mântuitorul nu a avut decât o singură fire, şi 
anume firea dumnezeiască, şi o singură persoană, iar trupul Său a fost dumnezeiesc, şi nu omenesc. 
 
Întrebare: Care este consecinţa ereziei monofizite? 
 
Răspuns: Consecinţa ereziei monofizite este că, dacă Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu are, pe lângă firea 
dumnezeiască, şi una omenească, pe care a primit-o la întruparea din sânul Fecioarei Maria, se nimiceşte 
întreaga operă de răscumpărare a omului. 
 
Întrebare: Când şi unde a avut loc Sinodul al IV-lea ecumenic? 
 
Răspuns: Sinodul al IV-lea ecumenic s-aţinut între 8 şi 25 octombrie 451, în biserica Sfânta Eufemia din 
Calcedon, în faţa Constantinopolului, pe ţărmul asiatic, fiind cel mai mare şi mai impunător sinod din 
antichitatea creştină. 
 
Întrebare: Ce au hotărât părinţii sinodului în ceea ce priveşte afirmaţiile lui Eutihie? 
 
Răspuns: Împotriva afirmaţiilor lui Eutihie, care susţinea că Iisus Hristos a avut numai firea 
dumnezeiască şi nega consubstanţialitatea firii umane a lui Hristos cu umanitatea noastră, punând în 
primejdie întreaga operă de răscumpărare  a omului, părinţii sinodului au rămas la învăţătura Sfintei 
Scripturi, potrivit căreia Fiul lui Dumnezeu a fost „Dumnezeu adevărat şi om adevărat“. 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon? 
 
Răspuns: Opera Sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon, din 451, constituie un titlu de glorie 
pentru Biserica Ortodoxă şi Imperiul Bizantin. Importanţa lui este excepţională pentru întreaga 
creştinătate. 
 
 
XII. SINODUL AL V-LEA ECUMENIC DE LA CONSTANTINOPOL ŞI SINODUL AL VI-LEA ECUMENIC 
 
 
Întrebare: Ce susţinea Origen în lucrările sale? 
 
Răspuns: În timpul disputelor trinitare şi hristologice, lucrările lui Origen au fost invocate deseori, 
provocând mari divergenţe referitoare la ortodoxia lor. Astfel, se susţinea că Fiul este subordonat Tatălui, 
iar Sfântul Duh este inferior Fiului şi restabilirea generală, potrivit căreia la sfârşitul veacurilor păcătoşii 
de toate categoriile implicit diavolul vor învia cu trupuri eretice. 
 
Întrebare: Ce a publicat împăratul Justinian în 543 pentru a curma certurile dintre origenişti şi 
antiorigenişti? 
 



Răspuns: Pentru a curma continuele certuri dintre origenişti şi antiorigenişti, împăratul Justinian a 
compus, în 543, un tratat teologic prin care condamna nouă poziţii din scrierile lui Origen, tratat publicat 
sub forma unui edict. 
 
Întrebare: Când s-a deschis cel de-al V-lea Sinod ecumenic şi cine a participat la dezbaterile care au 
avut loc? 
 
Răspuns: Sinodul al V-lea ecumenic s-a deschis la 5 mai 553, în sala Sfintei Sofie, numită 
„Secretarium“. La el au participat la început 145 de episcopi, ajungând până la sfârşit 165 de episcopi. 
 
Întrebare: Care a fost principala problemă dezbătută la cel de-al V-lea Sinod ecumenic? 
 
Răspuns: În mod special la Sinodul al V-lea ecumenic au fost condamnate „cele trei capitole“: Teodor, 
episcop de Mapsuestia, persoana şi opera; scrierile lui Teodore de Cir contra Sf. Chiril şi Alexandriei şi 
contra Sinodului al III-lea ecumenic; scrisoarea episcopului Ibas de Edesa. 
 
Întrebare: Cât a durat opoziţia episcopilor din Veneţia şi Istria? 
 
Răspuns: Opoziţia episcopilor din Veneţia şi Istria contra sinodului de la Constantinopol din 553 este 
cunoscută şi sub numele de schisma istro-veneţiană şi a durat până în 607, când episcopii veneţieni şi 
istrieni s-au împăcat cu Roma. 
 
Întrebare: Ce soluţie a găsit împăratul Heracle pentru realizarea unui compromis între ortodoxie şi 
monofiziţi? 
 
Răspuns: Ducând, în 612 şi 628, un război împotriva perşilor, împăratul Heracle se convinsese de 
pericolul monofizit. Trebuia găsit un compromis dogmatic pentru împăcarea lor cu Ortodoxia. O speranţă 
în acest sens a găsit-o împăratul în învăţătura ivită în jurul anului 600 în Egipt, despre o singură voinţă şi 
o singură energie în persoana lui Iisus Hristos. 
 
Întrebare: Cine a fost iniţiatorul şi organizatorul Sinodului al VI-lea de la Constantinopol? 
 
Răspuns: Împăratul Constantin al IV-lea, ajungând la domnie, s-a hotărât să părăsească monoteismul, 
restabilind pacea şi înţelegerea în Biserică. În acest scop, el a convocat Sinodul al VI-lea ecumenic de la 
Constantinopol. 
 
Întrebare: Când a avut loc Sinodul al VI-lea de la Constantinopol şi cine a participat la el? 
 
Răspuns: Sinodul al VI-lea ecumenic de la Constantinopol s-a deschis la 7 noiembrie 680 şi s-a încheiat 
după 18 şedinţe, la 16 septembrie 68Răspuns: Au participat la acest sinod 174 de episcopi, majoritatea 
din Patriarhia ecumenică. 
 
Întrebare: Care a fost principala reuşită la cel de-al VI-lea Sinod ecumenic? 
 
Răspuns: Principala problemă dezbătută la acest sinod a fost reuşirea înfrângerii ereziei monotelite, 
pacea restabilindu-se astfel în cadrul Bisericii. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu monotelismul după 681? 
 



Răspuns: Într-o oarecare măsură, monotelismul s-a menţinut după 681, în cadrul unui ţinut ocupat de 
arabi, care au pierdut legătura cu Constantinopolul. 
 
 
XIII. SINODUL AL VII-LEA ECUMENIC DE LA NICEEA 
 
 
Întrebare: De ce problemă a fost tulburată Biserica în secolul al VIII-lea? 
 
Răspuns: În secolul al VIII-lea, Biserica a fost greu tulburată de încercarea unor împăraţi bizantini de a 
înlătura cultul icoanelor, dezlănţuind o persecuţie contra clericilor şi credincioşilor care le venerau. 
 
Întrebare: Ce este iconoclasmul? 
 
Răspuns: Iconoclasmul este lupta contra icoanelor şi reprezintă, pentru Biserică, ultima criză ieşită din 
monofizism, care interzicea icoana Mântuitorului, negăsindu-i firea umană, iar divinitatea nu putea fi 
zugrăvită în culori materiale. 
 
Întrebare: Ce a determinat lupta contra icoanelor? 
 
Răspuns: Cauza luptei contra icoanelor este, pe de o parte, dezvoltarea luată de cultul lor, în care 
creştinii ajungeau uneori la exagerări, iar, pe de altă parte, unii împăraţi vedeau în ele idolatrizarea şi 
călcarea poruncii a doua a Decalogului, care interzice facerea de icoane. 
 
Întrebare: Ce a dispus împăratul Constantin al V-lea împotriva icoanelor din biserici? 
 
Răspuns: Constantin al V-lea a convocat un sinod, socotit al V-lea, la Hiera, în urma căruia a ordonat ca 
toate bisericile să fie golite de icoane, iar mozaicurile şi picturile murale să fie acoperite cu var. În locul 
lor, împăratul a dispus ca bisericile să fie împodobite cu tablourile împăratului, cu diferite scene din 
natură etc. 
 
Întrebare: Cum a reacţionat clerul împotriva măsurilor împăratului Constantin al V-lea? 
 
Răspuns: Majoritatea clerului superior, terorizat de puterea împăratului, s-a supus, dar călugării au 
manifestat o rezistenţă dârză faţă de hotărârile pseudo-sinodului iconoclast şi de măsurile împăratului. 
 
Întrebare: Care a fost principalul motiv pentru care s-a pus problema desfăşurării celui de-al VII-lea 
Sinod ecumenic? 
 
Răspuns: Deoarece cultul icoanelor a fost distrus prin hotărârea sinodului iconoclast de la Hiera din 
754, împărăteasa Irina a hotărât să se convoace un noi sinod ecumenic, prin care acest cult trebuia 
restabilit. 
 
Întrebare: Când s-a ţinut cel de-al VII-lea Sinod ecumenic? 
 
Răspuns: Sinodul al VII-lea s-a ţinut la Niceea, între 24 septembrie şi 13 octombrie 787, sub preşedinţia 
patriarhului Terasie, şi a avut 7 şedinţe. 
 
Întrebare: Ce a combătut Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea? 
 



Răspuns: Sinodul a combătut în şase şedinţe, punct cu punct, hotărârile sinodului iconoclast de la Hiera 
din 754, contestându-i calitatea de adunare ecumenică, întrucât la el nu au participat unii patriarhi, iar 
hotărârile lor sunt eretice. 
 
Întrebare: Cu ce prilej se sărbătoreşte Duminica Ortodoxiei? 
 
Răspuns: La sfârşitul Sinodului al VII-lea ecumenic, sinodalii au compus un text special de anatemizare 
a tuturor ereticilor în decursul istoriei. Astfel, textul tuturor dogmelor Bisericii se sărbătoreşte în Duminica 
Ortodoxiei, ca amintire a biruinţei asupra ereziilor. 
 
Întrebare: Ce importanţă atribuie Biserica celor şapte sinoade ecumenice dintre anii 325 şi 787? 
 
Răspuns: Biserica ortodoxă a atribuit şi atribuie permanent o importanţă deosebită celor şapte sinoade 
ecumenice dintre anii 325 şi 787, deoarece hotărârile şi canoanele lor constituie mare preţ pentru 
credinţa, morala şi disciplina bisericească. 
 
 
XIV. CREŞTINAREA SÂRBILOR, BULGARILOR, RUŞILOR ŞI UNGURILOR 
 
 
Întrebare: Ce rol a jucat Patriarhia ecumenică de la Constantinopol în convertirea popoarelor slave? 
 
Răspuns: Patriarhia ecumenică de Constantinopol şi Imperiul bizantin au jucat un mare rol în 
convertirea popoarelor slave, sârbii, bulgarii, moravii şi ruşii. 
 
Întrebare: Ce popoare alcătuiesc grupul slavilor de sud? 
 
Răspuns: Sârbii fac parte din familia popoarelor slave şi alcătuiesc, împreună cu bulgarii, macedonenii, 
croaţii, slovenii, grupul slavilor de sud. 
 
Întrebare: Când şi de cine s-a făcut convertirea în masă a sârbilor? 
 
Răspuns: Convertirea în masă a sârbilor s-a făcut două secole mai târziu, după prima încercare de 
convertire, de astă dată de misionari trimişi de la Constantinopol. În 868 au fost trimişi de la 
Constantinopol misionari greci, preoţi şi episcopi care au botezat neamurile sârbilor şi au răspândit 
creştinismul în toată Serbia. 
 
Întrebare: Când s-a făcut creştinarea „oficială“ a bulgarilor? 
 
Răspuns: Creştinarea „oficială“ a bulgarilor s-a făcut în anul 864, în timpul ţarului Boris Mihail, care a 
primit botezul de la împăratul Bizanţului. Opoziţia boierilor bulgari păgâni a fost înfrântă în parte cu forţa, 
iar în parte pe cale paşnică, prin convingere. 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut pentru bulgari introducerea creştinismului în statul bulgar? 
 
Răspuns: Introducerea creştinismului a avut urmări binefăcătoare pentru statul bulgar, căci a înlăturat 
deosebirile etnice dintre protobulgari, slavi şi populaţia tracă romanizată şi, în acelaşi timp, a introdus 
Bulgaria în rândul statelor creştine. 
 
Întrebare: Cu ce prilej s-a făcut creştinarea moravilor? 



 
Răspuns: Creştinarea moravilor s-a făcut în 862-872, când principele Marii Moravii, dorind să scape de 
clericii franci şi germani care primejduiau independenţa politică a ţării, s-a adresat împăratului bizantin să 
le trimită misionari greci de la Constantinopol. 
 
Întrebare: Cui îi revine meritul de creştinare a moravilor? 
 
Răspuns: Principalele merite pentru creştinarea moravilor le-au avut Sfinţii Chiril şi Metodiu, numiţi şi 
„apostolii slavilor“. Opera lor a fost continuată de discipoli, iar ritul ortodox a continuat foarte multă 
vreme. 
 
Întrebare: Cu ce prilej a pătruns creştinismul la ruşi? 
 
Răspuns: Creştinismul a pătruns şi la ruşi, sporadic, o dată cu pătrunderea lui la triburile slave care au 
intrat în componenţa poporului rus înainte de organizarea statului, în secolul al IX-lea. 
 
Întrebare: De la cine au primit ungurii credinţa ortodoxă la începutul creştinării? 
 
Răspuns: Faptul istoric important este că ungurii, la începutul creştinării lor, au primit credinţa ortodoxă 
a Răsăritului, de la patriarhia ecumenică de la Constantinopol. 
 
Întrebare: Cu ce ocazie au venit ungurii în contact direct cu o populaţie ortodoxă? 
 
Răspuns: Cu ocazia stabilirii ungurilor în Câmpia Panoniei şi a Tisei, ei au găsit aici o populaţie ortodoxă 
creştină cu care au venit în contact, de la care au împrumutat unii termeni ortodocşi şi unele datini 
ortodoxe, care se mai păstrează şi azi. 
 
 
XV. ORGANIZAREA BISERICII ÎN SECOLELE XIV-XVI 
 
 
Întrebare: Cu ce împăraţi Imperiul Roman a început să ia aspectul unui stat creştin? 
 
Răspuns: De la Constantin cel Mare şi mai ales de la Teodosie cel Mare, Imperiul Roman a luat aspectul 
unui stat creştin şi, paralel cu organizarea administrativă a statului, Biserica şi-a păstrat organizarea ei 
specială prin ierarhia ei. 
 
Întrebare: Care a fost ierarhia bisericească în secolele IV-XI? 
 
Răspuns: Temeiul organizării bisericeşti a rămas tot eparhia, în fruntea căreia se află un episcop, iar în 
ierarhia bisericească s-a constatat existenţa celor trei trepte: episcop, preot şi diacon. 
 
Întrebare: Din ce perioadă se păstrează obiceiul alegerii episcopilor în secolele IV-XI? 
 
Răspuns: Din epoca apostolică s-a păstrat obiceiul ca episcopii să fie aleşi de episcopii vecini, precum şi 
de clerul şi de poporul respectivei comunităţi bisericeşti. Dacă nu puteau participa toţi episcopii, se cerea 
ca cel puţin trei să fie prezenţi la alegerea lor, iar ceilalţi să-şi dea opinia în scris. 
 
Întrebare: Care erau drepturile speciale ale episcopilor din secolele IV-XI? 
 



Răspuns: Drepturile speciale ale episcopilor erau: răspândirea învăţăturii creştine prin predică, 
hirotonirea preoţilor şi a diaconilor, pregătirea şi sfinţirea cu alţi episcopi a Sfântului Mir, vizite pastorale, 
organizarea instrucţiei religioase etc. 
 
Întrebare: Pe ca baze s-a dezvoltat patriarhatul? 
 
Răspuns: Episcopul care rezida în capitala unei provincii, în metropolă, a devenit căpetenia şi protorul 
episcopilor, adică mitropolitul lor. Sistemul mitropolitan a luat o deosebită dezvoltare după secolul al IV-
lea, iar din acesta s-a dezvoltat patriarhatul. 
 
Întrebare: Ce drepturi aveau mitropoliţii? 
 
Răspuns: Mitropoliţii aveau dreptul de a convoca sinoadele provinciale, de a conduce alegerea 
episcopilor pentru scaunele vacante, de a demite un episcop, de a veghea la păstrarea învăţăturii 
creştine adevărate. 
 
Întrebare: Când s-a fixat jurisdicţia patriarhilor? 
 
Răspuns: Începând cu Sinodul al IV-lea ecumenic din 451, s-a fixat mai bine şi jurisdicţia pe care o 
avea fiecare patriarh în parte. Astfel, episcopul Romei, care poartă numele de papă, şi-a întins jurisdicţia 
asupra întregii Italii, patriarhul de la Constantinopol în Tracia, Asia etc.  
 
Întrebare: Când s-a înfiinţat titlul de „patriarh ecumenic“? 
 
Răspuns: Începând cu secolul al VI-lea, patriarhul de Constantinopol poartă titlul de patriarh 
„ecumenic“. Denumirea de „patriarh ecumenic“ s-a dat pentru prima dată împăratului Justinian cel Mare. 
 
Întrebare: Ce rol au avut sinoadele în secolele IV-XI? 
 
Răspuns: Sinoadele au primit în secolele IV-XI o mare dezvoltare din cauza marilor discuţii şi 
controverse teologice. Astfel, s-au ţinut şapte sinoade ecumenice sau generale, la care au participat 
reprezentanţi ai întregii Biserici şi au luat hotărâri pentru întreaga Biserică. 
 
Întrebare: Au mai existat sinoade ecumenice de la cel de-al VII-lea sinod de la Niceea? 
 
Răspuns: De la Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din 787 şi până azi, nu s-a mai întrunit nici un 
sinod ecumenic, recunoscut de Biserica Ortodoxă, în timp ce, în Biserica Romei, şirul aşa-ziselor sinoade 
ecumenice au continuat până astăzi, unilateral. 
 
 
XVI. CRUCIADELE 
 
 
Întrebare: Când au avut loc şi care a fost motivul desfăşurării cruciadelor? 
 
Răspuns: Cruciadele au pornit din ţările apusene ale Europei în secolele XI-XIV şi constituie în istoria 
Evului Mediu un fenomen complex. Ele au avut, în primul rând, un scop religios: eliberarea Locurilor 
Sfinte de sub stăpânirea arabilor. Pe lângă motivele religioase, ele au avut cauze economice şi politice. 
 
Întrebare: Când s-a desfăşurat prima cruciadă? 



 
Răspuns: Cruciada I s-a desfăşurat în perioada 1096-1099 şi s-a efectuat la cerea Papei de la Roma, 
care, printr-o cuvântare, susţinea liberarea şi apărarea Locurilor Sfinte. Pe timpul cruciadei, papa a 
proclamat „armistiţiul lui Dumnezeu“. 
 
Întrebare: Când a avut loc şi cine a participat la Cruciada a II-a? 
 
Răspuns: Cruciada a II-a a avut loc între anii 1147-114Răspuns: La ea a participat regele Franţei, 
Ludovic al VII-lea şi împăratul Germaniei, Conrad al III-lea, fapt pentru care a fost numită în istorie 
cruciada „franco-germană.“ 
 
Întrebare: Când a acut loc şi cine a participat la Cruciada a III-a? 
 
Răspuns: La sfârşitul secolului al XII-lea asistăm la o nouă redeşteptare a lumii musulmane, ceea ce a 
condus la organizarea Cruciadei a III-a (1189-1192), la care au participat împăratul german, regele 
englez şi regele Franţei. 
 
Întrebare: Când a avut loc Cruciada a IV-a? 
 
Răspuns: Cruciada a IV-a a fost predicată în Apus de papa Inocenţiu al III-lea, pentru eliberarea 
Ierusalimului şi s-a ţinut între anii 1202 şi 120Răspuns: 
 
Întrebare: Cum a avut loc cruciada copiilor? 
 
Răspuns: Un tânăr cioban din Franţa, în  1212, s-a crezut ales de Dumnezeu să-i conducă pe copiii 
francezi în Palestina şi i-a îmbarcat în corăbii la Marsilia, spre Orient. Aceştia, în parte, au naufragiat, iar 
altă parte au fost vânduţi ca sclavi. În această cruciadă mulţi copii au murit pe drum şi puţin s-au mai 
întors. 
 
Întrebare: În ce a constat Cruciada a V-a? 
 
Răspuns: Faza întâi a Cruciadei a V-a o constituie expediţia regelui Andrei al II-lea al Ungariei împreună 
cu ducele Austriei, iar altă fază a constituit-o expediţia condusă de  Wilhelm de Olanda împotriva 
Egiptului (1228-1220). 
 
Întrebare: Ce a determinat organizarea celei de a VI-a cruciade? 
 
Răspuns: Pierderea Ierusalimului în 1224 a făcut ca Papa Inocenţiu al IV-lea să îndemne creştinătatea 
apuseană, în sinodul de la Lyon, să se înroleze într-o nouă cruciadă în perioada 1248-125Răspuns: 
 
Întrebare: Cum au luat sfârşit cruciadele (Cruciada a VII-a)? 
 
Răspuns: Regele Franţei, Ludovic al IX-lea cel Sfânt, pleacă din nou în cruciadă în 1270 sperând să-l 
convertească pe emirul Tunisului şi să atace apoi Egiptul. Aici armata cruciaţilor a murit de dizenterie şi 
de ciumă. 
 
Întrebare: Ce rezultat au avut cele peste 12 expediţii între Europa şi Palestina? 
 



Răspuns: În general, cruciaţii occidentali, francezi, englezi, germani, veneţieni, normanzi ş.a. n-au putut 
face operă durabilă în Răsărit, nici din punct de vedere politic, nici religios. Descoperirea Americii, în 
1492, va da istoriei universale un curs nou. 
 
 
XVII. SITUAŢIA BISERICILOR ROMÂNEŞTI ŞI A CELOR LOCALE ÎNTRE SECOLELE XI-XV 
 
 
Întrebare: Care a fost situaţia populaţiei române din punct de vedere religios între secolele XI-XV? 
 
Răspuns: În ciuda tuturor eforturilor regilor unguri şi ale papalităţii de a-i atrage pe români la 
catolicism, românii au păstrat şi întărit legăturile cu popoarele ortodoxe din Peninsula Balcanică şi 
răsăritul Europei, iar după întemeierea Principatelor s-au organizat în mitropolii. 
 
Întrebare: Care domnitor se presupune că ar fi avut în Ţara Românească un episcop? 
 
Răspuns: Întemeietorul Ţării Româneşti, Basarab I, a avut pe lângă el un episcop care „să-l ungă“ ca 
domn şi să satisfacă nevoile religioase al credincioşilor români, hirotonind preoţi şi sfinţind bisericile din 
Ţara Românească. 
 
Întrebare:  Ce a reuşit să obţină Nicolae Alexandru Basarab în Ţara Românească? 
 
Răspuns: După stăruinţe îndelungate cu mult tact diplomatic, Nicolae-Alexandru Basarab a reuşit să 
obţină, în mai 1359, aprobarea patriarhului ecumenic şi a Sfântului Sinod pentru mutarea ultimului 
mitropolit al Vicinei la Curtea de Argeş. 
 
Întrebare: De ce întâietate s-a bucurat mitropolitul Ţării Româneşti la sfârşitul secolului al XIV-lea? 
 
Răspuns: La sfârşitul secolului al XIV-lea mitropolitul Ţării Româneşti s-a bucurat de o întâietate, 
exercitând unele atribuţiuni patriarhale asupra românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria. 
 
Întrebare: Când a luat fiinţă a doua mitropolie? 
 
Răspuns: În august 1370, a luat fiinţă, în vestul Ţării Româneşti, a doua mitropolie cu reşedinţa la 
Severin, prin hirotonirea unui mitropolit prin care s-a realizat dincolo de necesităţile religioase ale 
credincioşilor români şi o măsură de apărare a Ortodoxiei faţă de insistenţa propagantă catolică în Ţara 
Românească. 
 
Întrebare: Ce s-a petrecut în Bulgaria la sfârşitul secolului al XII-lea? 
 
Răspuns: La sfârşitul secolului al XII-lea s-au produs în Bulgaria noi importante schimbări politice şi 
bisericeşti, printre care cea mai importantă este încercarea Papei de la Roma de a-i atrage pe româno-
bulgari la unirea cu Roma. 
 
Întrebare: Când a obţinut autocefalia biserica sârbă? 
 
Răspuns: Biserica sârbă a obţinut, în 1219, autocefalia şi rangul de arhiepiscopie de la Patriarhia 
ecumenică în timpul patriarhului ecumenic de la Niceea. 
 
Întrebare: Care a fost situaţia Bisericii ruse în secolele XI-XV? 



 
Răspuns: Ruşii s-au creştinat sub principele Vladimir cel Bun la Kiev. Astfel, mitropolia Kievului a 
căpătat în Europa orientală. În secolul al XIII-lea, centru politic s-a mutat la Moscova, iar Mitropolia 
Kievului s-a stabilit 1325 la Moscova. 
 
Întrebare: Când s-a înfiinţat episcopia de la Halici? 
 
Răspuns: La începutul secolului al XII-lea s-a înfiinţat pentru credincioşii ortodocşi ucraineni episcopia 
de Halici dependentă de mitropolia Kievului. 
 
Întrebare: Când a fost reînfiinţată mitropolia Haliciului? 
 
Răspuns: Prin actul din mai 1371, patriarhul ecumenic Filoftei Cokkinos şi sinodul său patriarhal au 
aprobat reînfiinţarea mitropoliei Haliciului supunându-i patru episcopii. 
 
 
XVIII. VECHILE PATRIARHATE 
 
 
Întrebare: Ce se întâmplă cu bisericile naţionale din Peninsula Balcanică între 1800 până astăzi? 
 
Răspuns: Perioada care se întinde de la 1800 până astăzi este una dintre cele mai importante în istoria 
Bisericii Ortodoxe. În secolele XIX şi XX, toate bisericile naţionale din Peninsula Ecumenică de 
Constantinopol devin autocefale sau independente. 
 
Întrebare: Ce formează majoritatea bisericilor ortodoxe naţionale din lume? 
 
Răspuns: Deşi majoritatea bisericilor ortodoxe naţionale din lume sunt autocefale şi se conduc 
independent de către Sfântul Sinod al fiecărei biserici locale, ele formează laolaltă o singură biserică — 
una sfântă sobornicească şi apostolică biserică a lui Hristos. 
 
Întrebare: Care este principiul care leagă bisericile ortodoxe din lume? 
 
Răspuns: Principiul care leagă bisericile ortodoxe din lume este ortodoxia credinţei, adică dreapta 
credinţă, care constă în respectarea dogmelor, a tradiţiei şi a canoanelor vechii Biserici universale. 
 
Întrebare: Prin ce răspund mai bine bisericile ortodoxe necesităţilor naţionale? 
 
Răspuns: Unitatea de credinţă, cult, disciplină şi viaţă bisericească depăşeşte diviziunea autocefaliilor şi 
a autonomiilor naţionale. Prin organizarea lor autocefală şi sinodală, bisericile ortodoxe răspund mai bine 
necesităţilor naţionale şi sociale ale fiecărui popor ortodox. 
 
Întrebare: De când Biserica Ortodoxă nu mai este o biserică din Răsărit? 
 
Răspuns: Din secolul al XX-lea, Biserica Ortodoxă nu mai este în mod exclusiv o biserică din Răsărit, 
deoarece, datorită multor circumstanţe istorice, credinţa ortodoxă a început să se răspândească în ţările 
lumii întregi. 
 
Întrebare: Din ce este constituită biserica ortodoxă? 
 



Răspuns: Biserica Ortodoxă este constituită astăzi din nouă patriarhate, cinci vechi şi patru mai noi, şi 
din patru biserici ortodoxe autocefale şi două autonome cu rang de episcopie. 
 
Întrebare: Ce loc ocupă Biserica ecumenică de  Constantinopol în cadrul Bisericii Ortodoxe? 
 
Răspuns: Patriarhia ecumenică de Constantinopol ocupă, potrivit hotărârii Sinodului ecumenic de la 
Constantinopol din 381, primul loc de onoare în sânul Bisericii Ortodoxe. 
 
Întrebare: Ce ţări sunt cuprinse în Patriarhia Alexandriei? 
 
Răspuns: Datorită activităţii ei misionare în Patriarhia Alexandriei se află în prezent creştini ortodocşi 
răspândiţi în ţările din restul Africii: Namibia, Etiopia, Libia etc. 
 
Întrebare: Ce cuprinde Patriarhia Antiohiei? 
 
Răspuns: Patriarhia Antiohiei se află în Siria, cu reşedinţa la Damasc, din secolul al XVI-lea. Ea a trecut 
sub diferite stăpâniri politice în decursul istoriei: arabi, bizantini, turci etc. În prezent, ea are reşedinţa la 
Damasc şi numără 24 de eparhii. 
 
Întrebare: Ce cuprinde Patriarhia Ierusalimului? 
 
Răspuns: Patriarhia Ierusalimului se întinde în prezent asupra Palestinei şi Iordaniei şi asupra 
arhiepiscopiei Muntelui Sinai. În prezent are trei eparhii, 13 episcopi şi un număr foarte mare de 
credincioşi. 
 
 
XIX. NOILE PATRIARHATE 
 
 
Întrebare: Când a fost ridicată biserica ortodoxă rusă la rangul de patriarhie? 
 
Răspuns: La 26 ianuarie 1598, patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea a ridicat biserica Ortodoxă rusă la 
rangul de patriarhie, fiind cea mai mare biserică ortodoxă. În ordinea onorifică un sinod al patriarhilor 
orientali a acordat bisericii ortodoxe ruse locul al cincilea. 
 
Întrebare: De cine depinde biserica ortodoxă ucraineană? 
 
Răspuns: De Patriarhia de la Moscova depinde ca biserică autonomă şi exarhat biserica ortodoxă 
ucraineană, cu reşedinţa la Kiev, care, în 1991, şi-a declarat autocefalie faţă de Moscova. 
 
Întrebare: Ce direcţie a luat Biserica Rusă din America? 
 
Răspuns: O dezvoltare mai mare a luat Biserica Ortodoxă Rusă din America, când aceasta a obţinut 
autocefalia din partea Bisericii Ortodoxe Ruse şi s-a autointitulat Biserica Ortodoxă Americană. 
 
Întrebare: Ce cuprinde biserica Georgiei? 
 
Răspuns: În 1994 Biserica Georgiei s-a proclamat autocefală, având în fruntea ei un patriarh, 15 eparhii 
şi 2 mănăstiri. 
 



Întrebare: Ce a cuprins la formarea ei Biserica Ortodoxă Română? 
 
Răspuns: Biserica Ortodoxă Română este a doua mare Biserică după Biserica Rusă şi în alcătuirea ei au 
intrat cele trei mari biserici ortodoxe din cele trei ţări româneşti: Ţara Românească, Moldova şi 
Transilvania. 
 
Întrebare: Ce cuprinde Biserica Ortodoxă română? 
 
Răspuns: Biserica Ortodoxă Română are un patriarh, 5 mitropolii, 7 arhiepiscopii şi 12 episcopi în ţară; 
are şi 2 arhiepiscopii peste hotare. 
 
Întrebare: Când a obţinut Biserica Ortodoxă Sârbă autonomia? 
 
Răspuns: Biserica Ortodoxă Sârbă a obţinut, în 1832, autonomia din partea Patriarhiei de 
Constantinopol. 
 
Întrebare: Când a fost ridicată Biserica Ortodoxă Bulgară la rangul de patriarhie? 
 
Răspuns: În 1953 Biserica Ortodoxă Bulgară a fost ridicată la rangul de patriarhie şi are în ţară 11 
mitropolii şi 2 eparhii în America pentru cei emigraţii acolo. 
 
Întrebare: Cum este Biserica Greacă? 
 
Răspuns: Biserica Ortodoxă Greacă este cea mai mare dintre bisericile ortodoxe cu rang de 
arhiepiscopie. Ea are reşedinţa la Atena şi o configuraţie insulară, din punct de vedere al teritoriului, 
fiecare insulă dorind să aibă mitropolia sa, ceea ce a contribuit la crearea unui număr mare de eparhii. 
 
Întrebare: Numiţi alte eparhii şi biserici în  cadrul bisericii ortodoxe. 
 
Răspuns: Alte eparhii şi biserici ortodoxe în cadrul noilor patriarhate sunt: arhiepiscopia insulei Creta, 
biserica ortodoxă albaneză, biserica ortodoxă polonă, biserica ortodoxă din Finlanda. 
 
 
XX. Cultura teologică ortodoxă în secolele XIX şi XX 
 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu teologia ortodoxă în secolele XIX-XX? 
 
Răspuns: Teologia ortodoxă, având o bază solidă în teologia Sfinţilor Părinţi din secolele II-VIII şi în 
teologia postpatristică din secolele IX-XX, a făcut mari progrese în secolele XIX-XX. 
 
Întrebare: Ce probleme s-au cultivat în Biserica Ortodoxă în secolele XIX-XX? 
 
Răspuns: În secolele XIX-XX, în Biserica Ortodoxă s-au cultivat probleme exergetice, dogmatice, 
morale, liturgice, spirituale, bisericile ortodoxe naţionale având preferinţă pentru unele sau altele, după 
dorinţele şi necesităţile clericilor. 
 
Întrebare: Ce loc ocupă Patriarhia de Constantinopol în cadrul vechilor patriarhii ale Răsăritului? 
 



Răspuns: Între vechile patriarhii ale Răsăritului, în frunte se situează Patriarhia de Constantinopol sau 
Patriarhia ecumenică, în care s-au cultivat cu precădere studii de patrologie sau patristică, istorie şi drept 
canonic sau bisericesc. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu studiile de teologie în Biserica greacă? 
 
Răspuns: O mare înflorire au cunoscut studiile de teologie în Biserica Greacă, prin care s-au publicat 
numeroase şi valoroase studii de exegeză dogmatică, morală etc., de un înalt nivel ştiinţific. 
 
Întrebare: Cum s-a dezvoltat teologia ortodoxă în secolele XIX-XX? 
 
Răspuns: Teologia ortodoxă s-a dezvoltat în secolele XIX şi XX în Biserica Rusă mai mult decât în 
oricare altă Biserică Ortodoxă. Spre deosebire de teologia greacă, cea rusă are, în bună parte, un 
caracter mai duhovnicesc şi practic de aplicare şi trăire a învăţăturii creştine. 
 
Întrebare: Ce direcţii ale teologiei au înflorit la ruşi în secolele XIX-XX? 
 
Răspuns: Alături de teologia istorico-tradiţionalistă, a înflorit la ruşi în secolele XIX-XX, direcţia 
cunoscută sub numele de teologia slavotililor, care susţinea că numai Ortodoxia şi tradiţia slavă pot salva 
Rusia. 
 
Întrebare: Ce discipline teologice s-au cultivat la români? 
 
Răspuns: La români s-au cultivat toate disciplinele teologice: exegeză biblică, istoria bisericească 
universală şi naţională, patrologia, dogmatica morală, liturgică etc. 
 
Întrebare: Ce s-a tipărit mai mult în cadrul Bisercii Sârbe? 
 
Răspuns: În cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe s-au tipărit mai multe lucrări de cult şi bisericeşti, datorită 
faptului că cei mai mulţi ierarhi au fost în această perioadă a secolelor XIX-XX. 
 
Întrebare: Unde se făcea învăţământul teologic până în 1800? 
 
Răspuns: Până în 1800, nu avem, cu excepţia bisericii ruse, şcoli de teologie superioare, în sensul 
actual al cuvântului. Învăţământul teologic se făcea în mănăstiri şi numeroase şcoli bisericeşti interioare. 
 
Întrebare: Ce direcţie a luat învăţământul teologic în ţările din estul şi centrul Europei? 
 
Răspuns: În ţările din estul şi centrul Europei, seminariile şi institutele teologice s-au înfiinţat peste tot 
şi se află sub supravegherea bisericilor ortodoxe, care sunt răspunzătoare de calitatea pregătirii clericilor 
pentru o bună pastoraţie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOUL V. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
(CU UN SCURT COMENTARIU) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istoria Bisericii Ortodoxe Române cercetează şi expune începuturile creştinismului pe teritoriul ţării 
noastre; organizarea acestei biserici în decursul veacurilor; mişcările culturale şi artistice care s-au 

desfăşurat în cadrul ei; viaţa şi activitatea ierarhilor mai însemnaţi; trecutul preoţimii şi participarea unor 
clerici la luptele poporului pentru dreptate socială şi libertate naţională; legăturile Bisericii Ortodoxe 

Române cu Bisericile Ortodoxe surori şi raporturile ei cu statul în cursul veacurilor. 
Este binecunoscută nouă, românilor, legătura dintre istoria naţională, viaţa şi istoria Bisericii Ortodoxe 
locale. Nici de celelalte confesiuni şi biserici nu este străină lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, atât în 

laturile patriei, cât şi în afara lor. 
Limba vorbită de popor a evoluat şi ea, deodată cu cultul Bisericii Ortodoxe. Este singura Biserică 

răsăriteană care utilizează de secole limba vorbită şi în cult. Astfel, istoria Bisericii Ortodoxe Române este 
o memorie vie a oamenilor şi faptelor slujitoare în fidelitate faţă de Dumnezeu şi în credincioşie faţă de 

tezaurul spiritual, cultural şi material al neamului românesc, pe o extensie de aproape două milenii. 
Prin ortodoxie, românii şi-au cultivat în timpuri potrivnice cultul pentru cultură, istoria, patriotismul şi 

viaţa statornică pe vatra moşilor şi strămoşilor lor, împărţind creştineşte pâinea şi apa, bogăţia şi sărăcia 
cu alte neamuri şi credinţe cu care le-a fost dat să convieţuiască paşnic şi frăţeşte. 

Bazându-ne pe Istoria Bisericii Ortodoxe Române a preotului prof. dr. Mircea Păcurariu, am încercat să 
alcătuim un rezumat pentru a uşura asimilarea cunoştinţelor despre Biserica moşilor şi strămoşilor noştri. 
Sperăm ca tot mai mulţi români să aibă acces la istoria credinţei lor şi cu aceasta la aprofundarea ei, căci 
alte publicaţii religioase sunt complet lipsite de legătura firească cu istoria neamului nostru. Se va desluşi 

din acest capitol că un neam nu supravieţuieşte în istorie decât prin fidelitatea faţă de specificul său şi 
prin grija de a-şi păstra fiinţa şi identitatea. 



 
I. ÎNCEPUTUL CREŞTINISMULUI PE TERITORIUL ŢĂRII NOASTRE 
 
 
Întrebare: Cine a propovăduit creştinismul după înălţarea la cer a Mântuitorului Hristos ? 
 
Răspuns: După Pogorârea Duhului Sfânt şi întemeierea Bisericii creştine în Ierusalim, în ziua Cinzecimii. 
Apostolii Domnului şi apoi ucenicii lor au început lucrarea de propovăduire a noii învăţături creştine, 
potrivit poruncii date de Mântuitorul însuşi înainte de înălţarea Sa la cer. 
 
Întrebare: Prin cine s-a propovăduit creştinismul în Peninsula Balcanică ? 
 
Răspuns: Răspândirea creştinismului în peninsula Balcanică s-a făcut de către Sfântul Apostol Pavel şi 
de ucenicii săi, lucru pe care îl afirmă însuşi el în unele din epistolele sale. Prin anii 65-66 a petrecut o 
iarnă întreagă în Nicopolea Epirului în toamna anului 66 e.n. îl informa pe Timotei, episcopul Efesului, 
căci Tit propovăduia cuvântul lui Dumnezeu în Dalmaţia. 
 
Întrebare: Unde a propovăduit Evanghelia Sfântul Apostol Andrei ? 
 
Răspuns: Potrivit unei tradiţii, consemnată de istoricul bisericesc Eusebiu din Cezarecea, Sfântul Apostol 
Andrei a predicat Evanghelia „în Sciţia”, unde a predicat în oraşele greceşti de pe ţărmul mării Negre. Ca 
şi ceilalţi apostoli v-a fi şi el rânduit episcopi şi preoţi în cetăţile de pe ţărmurile Pontului Euxin, care i-au 
continuat apoi lucrarea de încreştinare a locuitorilor de aici. 
 
Întrebare: Când şi de unde au fost aduşi colonişti pe cuprinsul vechii Dacii ? 
 
Răspuns: Pe cuprinsul Daciei după cucerirea ei de către împăratul Traian în anul 106 e.n. - o mare 
parte din teritorii au fost transformate în provincii romane. Aici au fost aduşi colonişti din toate părţile 
imperiului roman, în primul rând din împrejurimi, din Moesia, din Panonia, din Iliria şi mai ales din Asia 
Mică şi Siria. 
 
Întrebare: Cine şi când au pus bazele familiei creştine din partea stăpânirii romane ? 
 
Răspuns: Dintre soldaţii romani aduşi în Dacia romană au fost şi unii creştini, care, după eliberarea lor 
din armată, ca veterani, se căsătoreau şi se stabileau aici punând bazele unor familii creştine. Către 
sfârşitul secolului al III-lea între martirii creştini care au pătimit în cetăţile de aici se găsesc şi ostaşi din 
armata romană. 
 
Întrebare: Ce popoare au mai contribuit la răspândirea creştinismului pe teritoriul vechii Dacii ? 
 
Răspuns: Pe parcursul stăpânirii romane în Dacia (106-271 e.n.) veneau numeroşi negustori din diferite 
părţi ale imperiului roman, îndeosebi din oraşele greceşti de la Marea Neagră, din Asia Mică. De 
asemenea au apărut în Dacia, goţii, popor de origine germanică. În cadrul expediţiilor lor în Asia Mică şi 
în Balcani au luat numeroşi captivi din acele regiuni între care erau şi creştini pe care i-au adus în părţile 
noastre. 
 
Întrebare: Care sunt dovezile arheologice care dovedesc prezenţa creştinismului pe meleagurile 
noastre? 
 



Răspuns: Din secolul al IV-lea se cunosc numeroase urme arheologice creştine în Dacia şi nume de 
martiri, iar pe malul drept al Dunării existau numeroase scaune episcopale care duc la concluzia că 
acestea nu ar fi putut să apară dintr-o dată şi că în secolele anterioare trebuia să fi fost cunoscută aici 
învăţătura lui Iisus Hristos. 
 
Întrebare: Care este cel mai important argument de ordin lingvistic ce atestă pătrunderea 
creştinismului la noi încă din vechime? 
 
Răspuns: Un argument puternic pentru vechimea creştinismului la daco-romani îl constituie şi cel de 
ordin lingvistic. Astfel sunt nenumărate cuvinte cu înţeles bisericesc din limba noastră care sunt de 
origine latină îndeosebi cele care privesc noţiunile de bază ale credinţei. Aceasta constituie o dovadă în 
plus asupra pătrunderii creştinismului la noi încă din vremea când Dacia era provincie romană. 
 
Întrebare: Care sunt termenii din lumea romană păgână moşteniţi în credinţa creştină actuală ? 
 
Răspuns: După părerea numeroşilor cercetători cuvântul „biserică“ vine din latinescul „basilica“, un 
locaş ce servea la romani ca local de judecată; „Dumnezeu“ provine din „Domina Deus“, iar în vechea 
formă populară fără i: „Domna Deus“. Cuvântul  „Crăciun“ derivă după părerea mai multor cercetători 
din cuvântul „calatino“ o sărbătoare romană la începutul anului. Floriile poartă numele unei sărbători 
păgâne de primăvară „Florilia“ o sărbătoare a florilor. 
 
Întrebare: Care sunt termenii cu înţeles exclusiv creştin de origine latină ? 
 
Răspuns: În terminologia creştină actuală întâlnim numeroşi termeni cu înţeles exclusiv creştin precum 
ar fi: altar (din altare), a boteza (baptizare), a cuminica (communicare), duminică (dies dominica) a 
închina (închinare), păcat (peccatum), părinte (parens) ş.a. 
 
 
II. DOVEZI ARHEOLOGICE DESPRE RĂSPÂNDIREA CREŞTINISMULUI ÎN DACIA 
 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu populaţia rămasă pe meleagurile vechii Dacii după retragerea legiunilor 
romane? 
 
Răspuns: După retragerea administraţiei romane şi a legiunilor romane din Dacia, marea masă a 
populaţiei de aici formată din agricultori, păstori şi mici meseriaşi au continuat să vieţuiască în continuare 
aici, astfel încât creştinismul s-a putut răspândi liber, câştigând tot mai mulţi adepţi daco/romani pentru 
noua învăţătură a lui Hristos. 
 
Întrebare: Când şi în ce condiţii creştinismul a început să se răspândească liber în Dacia-romană ? 
 
Răspuns: Creştinismul s-a putut răspândi liber în vechea Dacie-romană câştigând tot mai mulţi adepţi 
daco-romani pentru o nouă învăţătură a lui Hristos după retragerea aureliană, dar în mod special după 
promulgarea Edictului de la Madiolan de către Constantin cel Mare (313). 
Răspuns: Câteva dintre obiectele arheologice de origine paleo-creştină din Transilvania, putem aminti 
ca de exemplu descoperirea de la satul Biertan din jud. Sibiu: o tabliţă votiva de bronz pe care era o 
inscripţie de origine latină: „Ego Zenovius votum posui”, adică: „Eu, Zenoviu, am pus ofrandă”. În partea 
de jos a tăbliţei atârnă un mic disc cu monograma lui Hristos în interior compusă din litere greceşti. 
 
Întrebare: Ce reprezenta „tăbliţa votiva” descoperită în localitatea Biertan jud. Sibiu ? 



 
 
Întrebare: Ce reprezenta „gema” descoperită la Potaissa ? 
 
Răspuns: „Gema de la Potaissa” descoperită la Turda reprezenta o pietricică de onix, aproape ovală de 
mărimea unei pietre de inel pe care este sculptată scena Bunului Păstor îmbrăcat în tunică cu un miel pe 
umeri, iar la picioarele sale un alt miel. De asemenea se mai află şi criptograma creştină scrisă în 
greceşte: „Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul”. 
 
Întrebare: Ce alte dovezi arheologice s-au descoperit în Transilvania ? 
 
Răspuns: Alte obiecte arheologice descoperite în Transilvania putem aminti ca: gema descoperită în 
transilvani aşi păstrată în Muzeul Naţional din budapesta, Monumentul funerar păgân descoperit la Cluj, 
diversele opaiţe de lut cu caracter creştin având imprimate pe ele crucea etc. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai semnificative descoperiri făcute în Banat ? 
 
Răspuns: La Băile Herculane, în tencuiala zidului bisericii române, s-a găsit un inel de aur pe care era 
săpat un delfin, iar deasupra lui un păun, simboluri specific creştine. Tot în Banat s-a găsit un inel de 
bronz la Lipova, fundaţiile unei bazilici descoperite la Marisena s.a.  
 
Întrebare: Care sunt cele mai importante descoperiri făcute în Oltenia ? 
 
Răspuns: Cele mai importante descoperiri arheologice făcute în Oltenia cu caracter paleocreştin sunt ca 
cele făcute la Sucidava ce reprezintă resturile unei bazilici din secolele V-VI. De asemenea la reşca, jud. 
Olt s-au descoperit câteva geme şi două opaiţe decorate cu cruci din secolul IV, iar la Luciu s-a 
descoperit un opaiţ de bronz cu toartă în formă de cruce din secolele V-VI. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai importante descoperiri arheologice făcute în Oltenia ? 
 
Răspuns: Dobrogea sub denumirea de atunci Sciţia Minor se remarcă prin foarte multe obiecte vechi 
creştine, monumente funerare cu inscripţii şi bazilici. Astfel se evidenţiază descoperirea unei geme din 
sec.IV reprezentând pe Iisus Hristos răstignit pe cruce între cei doisprezece apostoli. În centrele vechi 
romane şi greceşti au fost identificate ruinele a peste 30 de bazilici paleocreştine etc. 
 
Întrebare: Care sunt descoperirile de la Tropaeum Traian ? 
 
Răspuns: La Tropaeum Traiani s-au găsit cinci bazilici dintre care patru în interiorul cetăţii. Cea mai 
însemnată este: „bazilica de marmură”, precum şi „bazilica în formă de T” cea mai lungă şi cea mai 
remarcată dintre locaşurile de cult din Tropaeum, care are şi o criptă pentru păstrarea de moaşe sfinte. 
 
Întrebare: La ce concluzii au dus descoperirile arheologice făcute despre continuitatea populaţiei daco-
romane? 
 
Răspuns: Din toate descoperirile arheologice făcute pe teritoriul vechii Dacii se poate desprinde 
constatarea că în secolele IV-VI creştinismul prinsese rădăcini adânci în Dacia şi Sciţia Mică, având 
legături strânse cu Răsăritul creştin, obiectele şi monumentele, fiind mărturii grăitoare ale continuităţii 
populaţiei daco-romane pe teritoriul ţării noastre . 
 



 
III. VIAŢA CREŞTINĂ PE TERITORIUL ŢĂRII NOASTRE ÎN SECOLELE VI-XI 
 
Răspuns: Ulterior retragerii legiunilor romane, precum şi a administraţiei romane populaţia rămasă atât 
la nordul, cât şi la sudul Dunării a continuat să trăiască şi să supravieţuiască în strânse legături şi în 
unele cetăţi de pe ţărmul stâng al Dunării. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu populaţia rămasă după destrămarea imperiului roman pe teritoriile ţării 
noastre? 
 
Răspuns: O oarecare influenţă asupra poporului român dintre popoarele migratoare au avut-o doar 
slavii. Aceasta s-a evidenţiat asupra limbii, a organizării sociale şi de stat, sub raport cultural şi 
bisericesc. 
 
Întrebare: Cum s-a resimţit influenţa popoarelor migratoare în cadrul populaţiei creştine după 
retragerea romană ? 
 
Răspuns: În jurul anului 679 în Peninsula Balcanică au început să apară bulgarii veniţi din părţile Volgăi. 
Ei au supus aici triburile slave, iar după un timp de convieţuire slavii i-au asimilat. În acelaşi timp a 
început să se răspândească între slavo-bulgari învăţătura creştină. 
 
Întrebare: Când şi unde a apărut învăţătura creştină slavo-bulgară ? 
 
Răspuns: În Biserica ortodoxă românească până în secolul al XVII-lea s-a oficiat ritualul slav sau limba 
slavă în cult. Ea a trecut în manuscrise, apoi în cărţile de slujbă tipărite în Ţările Române. 
 
Întrebare: Cu ce anume a influenţat cultura slavă Biserica Ortodoxă română până în sec. al XVII-lea ? 
 
Răspuns: Folosirea limbii slavone în cult a condus la introducerea în limba noastră a numeroase cuvinte 
rpivind cultul şi organizarea bisericească. Dintre acestea se numără: duh, jertfă, Maica Precista, post, 
tipic, utrenie, vecernie, troiţă, a milui, a spovedi, ş.a. 
 
Întrebare: Enumeraţi câteva exemple de cuvinte moştenite din limba slavonă veche folosite de Biserica 
creştină. 
 
Răspuns: Tot în limba română se mai găsesc unele cuvinte de origine greacă care au fost introduse prin 
mijlocirea limbii slavone cum ar fi: chivot, potir, icoană, idol, liturghie, har, chilie, schit, mănăstire, 
diacon, episcop, călugăr, sihastru etc. 
 
Întrebare: Enumeraţi câteva cuvinte de origine greacă care au ajuns la noi prin mijlocirea limbii 
slavone. 
 
Răspuns: Pe teritoriul ţării noastre existau nu numai credincioşi, ci şi o ierarhie bisericească în frunte cu 
episcopi sau cel puţin horepiscopi, asta deoarece încreştinarea presupune predică şi botez pe care nu le 
puteau face credincioşii, ci numai membrii clerului. 
 
Întrebare: Exista la creştinii ortodocşi în sec. XVII-XI o ierarhie bisericească ? 
 



Răspuns: Datorită lipsei unor mărturii istorico-literare sigure recentele descoperiri arheologice dovedesc 
că pe teritoriu ţării noastre exista o numeroasă populaţie creştină în care se oficiau ceremoniile religioase 
şi exista o organizare bisericească. 
 
Întrebare: Ce anume dovedeşte ideea că pe teritoriul ţării noastre exista o numeroasă populaţie 
creştină ? 
 
Răspuns: În descoperirile arheologice se remarcă cele şase bisericuţe săpate într-un masiv calcaros, 
descoperite la Basarabi, cu diferite inscripţii, cruci şi semne incizate pe pereţi, apoi descoperirea mai 
multor vase de lut cu semnul crucii la Horga - Vaslui, Murgeni - Vaslui etc. În Transilvania s-au 
descoperit mai multe ccruci de bronz, vase ornamentate cu cruci etc. 
 
Întrebare: Daţi câteva exemple de descoperiri arheologice ce dovedesc prezenţa creştinilor pe teritoriul 
ţării noastre? 
 
Răspuns: Prin primirea „ritualului bizantino-slav” la noi, creştinii au rămas şi pe mai departe sub 
jurisdicţia Patriarhiei de Constantinopol, fiind singurul popor de origine şi limbă romanică de rit ortodox. 
 
Întrebare: Ce s-a realizat prin primirea de către Biserica ortodoxă a „ritualului bizantino-slav” ? 
IV. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN Transilvania ÎN SECOLELE X-XIII 
 
Răspuns: La sfârşitul secolului al IX-lea s-au stabilit pe teritoriile Câmpiei Panonice ungurii, care au 
migrat aici din sudul Ucrainei de azi sub conducerea lui Arpad. Astfel la răsărit de Tisa ei au găsit o 
populaţie românească alături de care trăiau unele grupări de slavi. 
 
Întrebare: Ce comunităţi au găsit ungurii pe parcursul stabilirii lor în Câmpia Panonică ? 
 
Răspuns: Primele voievodate atestate în scrierile secretarului regelui Bela II au fost: al lui Menumorut 
între Someş şi Mureş, al lui Glad în Banat şi al lui Gelu în Ţara Transilvaniei. Din secolul al XI-lea ungurii 
au început să pătrundă în Transilvania pe care au cucerit-otreptat impunându-se peste organizaţia 
românilor cu administraţia lor. 
 
Întrebare: Care au fost primele voievodate cunoscute din Transilvania ? 
 
Răspuns: Datorită venirii în contact cu populaţia românească ungurii au început să deprindă felul de 
viaţă mult mai paşnic al acestora, iar datorită acestui contact s-a contribuit la încreştinarea unora dintre 
ei în ritul răsăritean. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu unii unguri datorită venirii în contact cu populaţia română ? 
 
Răspuns: Datorită venirii în contact cu populaţia creştină ungurii au împrumutat o seamă de obiceiuri 
creştine, precum şi de cuvinte latine cum ar fi: păgân, altar, sfânt, crăciun, sâmbătă, cruce, ianuarie, 
vecernie, Bobotează s.a. 
 
Întrebare: Enumeraţi câteva cuvinte împrumutate de unguri de la populaţia română ? 
 
Răspuns: În urma unui sinod ţinut în anul 1092 în Ungaria, se constată că ungurii începeau postul 
Paştilor ca şi populaţia românească cu care convieţuia, adică lunea şi nu miercurea precum Biserica 
apuseană. Acest fapt dovedeşte că la ei creştinismul a pătruns mai întâi sub formă răsăriteană. 
 



Întrebare: Sub ce formă a pătruns creştinismul la unguri ? 
 
Răspuns: Pe lângă ideile creştine primite de unguri de la populaţia românească cu care a venit în 
contact se mai poate vorbi de un misionarism oficiat venit din Bizanţ despre care se vorbeşte în diferitele 
izvoare contemporane pe care le admit totodată şi istoricii unguri. 
 
Întrebare: Ce se cunoaşte despre încreştinarea oficială a ungurilor ? 
 
Răspuns: Creştinismul de rit răsăritean a continuat totodată să dăinuiască în Ungaria. Regele Ştefan cel 
Sfânt - împreună cu mama sa - au zidit o mănăstire ortodoxă se pare că pentru mitropolitul ortodox. Cu 
toate acestea din interese pur politice încă din primii ni ai secolului al XI-lea s-a început orientarea 
bisericească spre Apusul catolic. 
 
Întrebare: Ce orientare a luat creştinismul de rit răsăritean începând cu sec. XI-lea ? 
 
Răspuns: Alături de fiecare din formaţiunile politico-statale româneşti din Transilvania exista şi o 
organizare bisericească ortodoxă. Dovezi în acest sens le constituie temeliile bisericilor de la Dăbâca care 
totodată duc la presupunerea că acolo exista şi un episcop ortodox care să fi sfinţit bisericile respective şi 
să fi hirotonit pe preoţii lor. 
 
Întrebare: Exista o organizare bisericească în Transilvania începând cu secolul al X-lea ? 
 
Răspuns: O dată cu cristalizarea primelor formaţiuni politice din teritoriile intercarpatice s-a produs şi 
cucerirea Transilvaniei de către regatul maghiar care a dus la crearea în locul episcopiilor ortodoxe altele 
catolice. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu episcopiile ortodoxe cu prilejul cuceririi Transilvaniei de către regatul 
maghiar? 
 
Răspuns: Cu toate că s-au luat unele măsurii foarte dure împotriva Bisericii Ortodoxe care avea drept 
scop desfiinţarea ei, nu s-a reuşit pe deplin căci românii ortodocşi au rămas şi pe mai departe alipiţi de 
Biserica lor nesocotind toate dispoziţiile papilor şi ale regilor Ungariei. 
 
Întrebare: S-a reuşit desfiinţarea Bisericii Ortodoxe Române de către regatul maghiar ? 
 
 
V. VIAŢA BISERICEASCĂ A ROMÂNILOR DIN TERITORIILE EXTRACARPATICE ÎN SEC. XI-XIII ŞI 
ÎNCEPUTURILE MITROPOLIEI ŢĂRII ROMÂNEŞTI 
 
 
Răspuns: Faptul că viaţa creştină a cunoscut o stare de înflorire între secolele XI-XIII pe teritoriul între 
Dunăre şi Mare este dovedit printr-o seamă de descoperiri arheologice precum ar fi: o biserică de zid, 
părţi dintr-un clopot, un sigiliu de plumb, zeci de cruciuliţe. Se presupune existenţa chiar a unui episcop 
pe aceste teritorii. 
 
Întrebare: Ce dovedeşte existenţa unei organizări episcopale pe teritoriile dobrogene în sec. XI-XIII. 
 
Răspuns: Mitropolia Viciniei se presupune că era o continuare a episcopiei din secolele X-XII tot în 
părţile de nord ale Dobrogei. Ierarhii Viciniei erau greci de neam, sub jurisdicţia patriarhiei din 



Constantinopol. Primul cârmuitor al ei este cunoscut cu numele de Teodor, este atestat documentar abia 
în 128Răspuns: 
 
Întrebare: În ce an este atestat primul mitropolit al Viciniei ? 
 
Răspuns: Însemnătatea Mitropoliei Viciniei începe să scadă datorită deselor incursiuni ale tătarilor din 
nordul Mării Negre. Ulterior oraşul a ajuns în stăpânirea lui Basarab I, domn al Ţării Româneşti. Ultimul 
mitropolit de Vicinia a fost Iachint, iar după mutarea acesteia la Ungrovlahiei nu se mai cunosc alte ştiri 
despre Mitropolia Viciniei. 
 
Întrebare: Care a fost ultimul mitropolit al Viciniei ? 
 
Răspuns: Diferite formaţiuni politice româneşti sunt atestate documentar încă din prima jumătate a 
secolului XIII-lea pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre. Tot din acea periodică datează şi primele 
menţiuni documentare despre organizarea bisericească ortodoxă românească. Astfel se presupune că 
fiecare din voievozii şi cnejii vremii respective avea pe lângă ei către un ierarh pentru îndrumarea vieţii 
bisericeşti. 
 
Întrebare: De când sunt atestate primele menţiuni documentare despre organizarea bisericească 
ortodoxă ? 
 
Răspuns: La răsărit  de Carpaţi pe teritoriile viitorului stat Moldova existau câteva formaţiuni politice 
româneşti precum ar fi: ţara bolohovenilor, ţara berladnicilor, ţara brodnicilor, cnezatul Orheiului, 
voievodatul Lăpuşului. 
 
Întrebare: Care erau principalele formaţiuni politice în ţinuturile la răsărit de Carpaţi ? 
 
Răspuns: Macedoromânii sau aromânii sunt o populaţie de limbă romanică numită în izvoare şi vlahi, 
care se găseau în întreagă Peninsulă Balcanică de la Marea Egee până la Dunăre şi e la Marea Neagră 
până la Adriatica. Din izvoarele bizantine rezultă că aceşti vlahi aveau propria lor organizare politică. 
 
Întrebare: Cine constituia populaţia slavă ? 
 
Răspuns: Ca întemeietor al Ţării Româneşti este considerat voievodul Basarab pe care tradiţia populară 
îl cunoaşte sub denumirea de Negru Vodă. El a realizat procesul de unificare a formaţiunilor politice 
existente, respectiv a voievodatelor şi a cnezatelor. 
 
Întrebare: Cine este întemeietorul Ţării Româneşti ? 
 
Răspuns: Recunoaşterea Mitropoliei Ungrovlahiei sau a Ţării Româneşti s-a făcut în anul 1359 de către 
Sinodul Patriarhiei din Constantinopol. Prin aceasta Biserica din Ţara Românească a fost luată sub 
oblăduirea canonică a scaunului patriarhal din Constantinopol. 
 
Întrebare: Când s-a făcut recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti ? 
 
Răspuns: În jurul anului 1380 trimisul lui Vlaicu-Vodă şi a boierilor munteni, a fost ales de sinodul 
Patriarhiei din Constantinopol, mitropolit al unei părţi din mitropolia Ungrovlahiei şi hitoronit sub numele 
de Antim. 
 
Întrebare: Cine a fost printre primii mitropoliţi ai Mitropoliei Ţării Româneşti a Severinului ? 



 
Răspuns: Sfârşitul Mitropoliei Severinului după moartea lui Mircea cel Bătrân  ţinutul Severinului a fost 
luat în stăpânire de regii maghiari, iar la începutul secolului XVI a fost cucerit de turci. Astfel ajungând în 
stăpânire străină a încetat şi existenţa Mitropoliei. 
 
Întrebare: Din ce cauză s-a desfiinţat Mitropolia Severinului ? 
 
 
VI. ÎNCEPUTURILE MITROPOLIEI MOLDOVEI ŞI BISERICA ORTODOXĂ  
DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLELE XIV-XV 
 
 
Întrebare: Cine a fost întemeietorul Moldovei? 
 
Răspuns: Adevăratul întemeietor al Moldovei a fost considerat Bogdan, din Cuhea Maramureşului, 
adevărat „descălecător“ al statului moldovean, care i-a creat prin luptă independenţa faţă de regatul 
ungar. Numele voievodului Bogdan este întâlnit în mai multe acte ale cancelariei maghiare ca fiind 
„infidel“ regelui Ungariei. 
 
Întrebare: Au existat scaune episcopale în Moldova la începutul secolului al XIV-lea? 
 
Răspuns: Se presupune că primii domni moldoveni au avut în cetatea lor de scaun un ierarh, care 
hirotonea preoţi, slujea biserici şi îndruma viaţa religios-morală a poporului. Nu este exclus ca însuşi 
Bogdan-vodă să fi avut un episcop la Rădăuţi. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIV-lea, se 
menţionează numeroşi episcopi în Moldova. 
 
Întrebare: Când s-a făcut prima recunoaştere a Mitropoliei Moldovei? 
 
Răspuns: Prima recunoaştere a Mitropoliei Moldovei s-a consemnat în timpul domnitorului Alexandru cel 
Bun, care, printr-o solie trimisă la patriarhul Matei, îi cere să ridice anatema şi să-l recunoască pe 
mitropolitul Iosif, ceea ce s-a şi întâmplat, printr-o gramată patriarhală adresată domnitorului. 
 
Întrebare: Ce a întreprins mitropolitul Iosif pentru a consfinţi caracterul mitropolitan al oraşului 
Suceava? 
 
Răspuns: Pentru a consfinţi şi mai mult caracterul de scaun mitropolitan al oraşului Suceava, 
mitropolitul Iosif a adus de la Cetatea Albă, în 1415, moaştele Sfântului Ioan cel Nou. 
 
Întrebare: Cine este primul mitropolit cu sediul la Suceava? 
 
Răspuns: Începând cu mitropolitul Iosif, scaunul vlădicesc de la Suceava a fost ocupat de mulţi vlădici 
vrednici, ale căror nume se pomenesc şi astăzi, acesta fiind rezultatul luptei stăruitoare duse de domnii 
Moldovei, de cler şi credincioşi cu Patriarhia ecumenică. 
 
Întrebare: Cine şi când a dat dispoziţii ca bisericile ortodoxe să nu mai fie admise în Banat? 
 
Răspuns: Şi în secolele XIV şi XV regii Ungariei au continuat prigoana puternică împotriva Bisericii 
Ortodoxe Române pornită de către reprezentanţii Bisericii Catolice. Astfel, în 1366, regele Ludovic şi, în 
1428, regele Sigismund, au dat dispoziţii dregătorilor lor să nu admită în Banat biserici şi preoţi 
ortodocşi. 



 
Întrebare: Care sunt cele mai vechi biserici din Transilvania în secolele XIV-XV? 
 
Răspuns: Cu toate că prigoana îndreptată asupra Bisericii Ortodoxe româneşti şi a preoţilor a continuat, 
poporul român a rămas şi pe mai departe strâns legat de credinţa sa strămoşească. Astfel, printre cele 
mai vechi mărturii asupra organizării bisericeşti, se găsesc şi o seamă de biserici din judeţul Hunedoara, 
cum  ar fi: Densuş, Strei, Gurasada etc. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai vechi mănăstiri din Transilvania din secolele XIV-XV? 
 
Răspuns: Printre cele mai vechi mănăstiri despre care există date sigure, se numără cele din Peri — 
Maramureş, Prislop — Haţeg, Râmet şi Geoagiu — Alba, Hodoş — Arad etc. 
 
Întrebare: Care sunt argumentele care susţin ideea unei organizaţii bisericeşti din secolele XIV-XV? 
 
Răspuns: Deoarece este dovedit că existau biserici şi mănăstiri în secolele XIV-XV, se înţelege că la 
acestea slujeau preoţi ortodocşi, iar în mănăstiri trăiau călugări şi călugăriţe. Aceasta duce la concluzia că 
exista o organizaţie bisericească, feţe bisericeşti mai înalte care să sfinţească locaşurile sfinte. 
 
Întrebare: Care a fost rezultatul încercării făcute pentru atragerea românilor la catolicism? 
 
Răspuns: Deoarece poporul român a trăit în permanenţă în Transilvania, având preoţi protopopi, biserici 
şi mănăstiri, deci având o organizaţie bisericească proprie, încercările făcute pentru atragerea românilor 
ortodocşi la catolicism au rămas fără rezultat, ei rămânând statornici în credinţa ortodoxă. 
 
 
VII. MĂNĂSTIRILE ORTODOXE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ 
 
 
Întrebare: De când datează primele ştiri despre viaţa mănăstirească ortodoxă în Ţara Românească şi 
Moldova a secolului XIV-lea? 
 
Răspuns: Pe teritoriul ţării noastre au existat, din timpuri îndepărtate, diferiţi pustnici sau sihastri care 
trăiau în locuri retrase, prin peşteri, prin poienile ascunse ale codrilor, îndemnaţi la această viaţă de un 
adânc sentiment religios. Primele ştiri despre o viaţă mănăstirească ortodoxă în Ţara Românească şi 
Moldova datează de abia din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, deci după întemeierea acesteia. 
 
Întrebare: Cine a influenţat viaţa mănăstirească la noi? 
 
Răspuns: Viaţa mănăstirească la noi  a fost influenţată şi de monahismul din celelalte ţări ortodoxe, 
îndeosebi de la Muntele Athos — vatră de cultură şi trăire duhovnicească a monahismului din întregul 
Răsărit creştin. 
 
Întrebare: Cine a fost Sfântul Nicodim? 
 
Răspuns: Sfântul Nicodim a venit în Ţara Românească în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. El era 
originar din Prilep (Macedonia). Simţind de tânăr înclinări spre viaţa monahală, s-a îndreptat spre 
Muntele Athos, unde s-a călugărit şi se pare că a ajuns chiar egumen al unei mănăstiri. 
 
Întrebare: Ce caracteristică a avut mănăstirea Vodiţa? 



 
Răspuns: Mănăstirea Vodiţa s-a ridicat în părţile Severinului pe locul uneia mai vechi în timpul 
domnitorului Vlaicu-Vodă. Mănăstirea Vodiţă prin poruncă domnească a devenit o mănăstire de sine 
stătătoare scoasă de sub orice autoritate în afară de propriul ei sobor, putând să-şi aleagă singură 
egumenul. Ea n-a avut parte de o viaţă prea lungă. 
 
Întrebare: Unde a fost ridicată şi de cine mănăstirea Tismana? 
 
Răspuns: Mănăstirea Tismana a fost ridicată în părţile Gorjului în timpul domnitorului Nicodim. Ea era o 
obşte monahală de sine stătătoare şi, împreună cu mănăstirea Vodiţa, erau sub aceeaşi conducere a lui 
Nicodim, păstrându-şi însă fiecare soborul şi avutul propriu.  
 
Întrebare: Ce alte mănăstiri sunt consemnate ca fiind ridicate în secolul al XIV-lea în Ţara 
Românească? 
 
Răspuns: Tot în jumătatea secolului al XIV-lea s-au mai întemeiat în Ţara Românească alte două 
mănăstiri: Cozia şi Cotneana. La Cozia, Mircea cel Bătrân a ridicat o biserică nouă în locul uneia mai 
vechi. De asemenea, mai este consemnată şi mănăstirea Bolintin ridicată în aceeaşi perioadă. 
 
Întrebare: Ce rol au avut bisericile mănăstirilor din Ţara Românească. 
 
Răspuns: Biserica San Nicoară din Curtea de Argeş s-a construit în prima jumătate a secolului al XIV-
lea. Biserica Domnească din Curtea de Argeş a fost mult timp catedrală mitropolitană, iar împreună cu 
biserica mănăstirii Cozia se numără printre cele mai reprezentative creaţii arhitectonice şi picturale sud-
europene. 
 
Întrebare: Care este cea mai veche mănăstire din Moldova din secolul al XIV-lea? 
 
Răspuns: Cea mai veche mănăstire din Moldova este considerată Mănăstirea Neamţului, care a fost 
întemeiată de trei pustnici: Sofronie, Pinevr şi Silvan în timpul domniei lui Petru Muşat. De asemenea, 
Moldoviţa este datată documentar din 140Răspuns: 
 
Întrebare: Care a fost cea mai însemnată biserică de mir din Moldova? 
 
Răspuns: Cea mai însemnată biserică de mir din Moldova a fost biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi, ctitoria 
lui Bogdan I. Ea a devenit catedrala Episcopiei Rădăuţilor. 
 
Întrebare: Care a fost rolul cultural al mănăstirilor? 
 
Răspuns: În general, rolul cultural al mănăstirilor a fost, pe lângă acela de închinare, şi pregătirea unor 
călugări şi preoţi în şcoli formate aici pentru cancelaria românească. Tot în mănăstiri se învaţă şi 
meşteşugul picturii, arta miniaturii, a înfrumuseţării manuscriselor bisericeşti etc. 
 
 
VIII. BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA ŞI TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XVI-LEA 
 
 
Întrebare: Care au fost primii mitropoliţi ai Moldovei? 
 



Răspuns: Mitropolia Moldovei prin cele două episcopii a Romanului şi a Rădăuţilor şi-a continuat 
existenţa şi în secolul al XVI-lea, cu numeroase frământări şi lupte pentru domnie. Primii mitropoliţi în 
această perioadă au fost în scaunul mitropolitan de la Suceava a fost ales mitropolitul Teoctist II, în 1546 
a fost ridicat Teofan I, apoi a urmat Teofan II. 
 
Întrebare: Cine a fost mitropolitul Gheorghe Movilă? 
 
Răspuns: Mitropolitul Gheorghe Movilă a păstorit în Mitropolia Moldovei către sfârşitul secolului al XVI-
lea. El şi-a făcut studiile în Polonia, călugărindu-se apoi la Probota. El a zidit la Suceviţa o biserică mică 
din piatră, iar ca episcop al Rădăuţilor mănăstirea existentă şi astăzi. A murit în 1605, fiind înmormântat 
la Suceviţa. 
 
Întrebare: Cine a fost mitropolitul Anastasie Crinca? 
 
Răspuns: Cel mai de  seamă mitropolit al Moldovei în primele decenii ale secolului al XII-lea a fost 
Anastasie Crinca. În tinereţe a fost ostaş, iar pentru vitejiile sale domnitorul Petru Şchiopu I-a dăruit 
satul Dragomireşti. S-a călugărit la Putna, iar în timpul domniei lui Mihai Viteazu a fost ales episcop la 
Rădăuţi, apoi episcop la Roman, de unde, în 1608, a fost ales mitropolit al Moldovei. S-a remarcat în 
mod deosebit prin ctitoria sa de la Dragomirna. 
 
Întrebare: când a luat fiinţă episcopia Romanului? 
 
Răspuns: Episcopia Romanului a luat fiinţă în timpul episcopului Macarie II. Cronicarul ucenic al 
mitropolitului Teoctist II la insistenţa cărora domnitorul Petru Rareş a ridicat catedrala episcopală din 
Roman cu hramul cuvioasei Paraschiva şi mănăstirea Răşca lângă Fălticeni. 
 
Întrebare: Menţionaţi doi episcopi care au păstorit în Episcopia Rădăuţilor. 
 
Răspuns: La episcopia Rădăuţilor dintre episcopii care au păstorit în această perioadă îi menţionăm pe 
Eftimie şi Isaia. 
 
Întrebare: Care erau condiţiile istorice care s-au format în secolul al XVI-lea pe teritoriul Transilvaniei? 
 
Răspuns: În perioada secolului al XVI-lea, turcii au cucerit Ungaria, care a fost împărţită în trei: partea 
de nord — habsburgică, cea centrală şi de sud a devenit paşalâc turcesc. Transilvania, Banatul şi partea 
Particinului (Crişana, Sătmar şi Maramureş) s-au organizat într-un principat autonom sub suzeranitatea 
Imperiului roman. 
 
Întrebare: Care au fost ideile reformatoare care au pătruns în Transilvania în secolul al XVI-lea? 
 
Răspuns: În prima parte a secolului al XVI-lea au început să pătrundă în Transilvania idei reformatoare 
din apusul Europei. Astfel, saşii transilvăneni aderă la noua confesiune luterană, o parte dintre unguri 
trec la calvinism, iar Biserica Ortodoxă română, care constituia confesiunea majoritară a Transilvaniei, a 
rămas în vechea ei situaţie de religie „tolerată“. 
 
Întrebare: Unde s-a mutat sediul Mitropoliei Transilvaniei în secolul al XVI-lea? 
 
Răspuns: Sediul Mitropoliei Transilvaniei pe la mijlocul secolului al XVI-lea s-a mutat de la Feleac în alte 
localităţi: mănăstirea Prislop, apoi în ultimele decenii ale secolului sediul s-a stabilit la Alba Iulia, în 1579 
a fost hirotonit la Târgovişte mitropolitul Ghenadie. 



 
Întrebare: Ce rol a avut Mihai Viteazu în viaţa Bisericii Ortodoxe? 
 
Răspuns: Domnitorul Mihai Viteazu a avut un rol foarte important în viaţa bisericii ortodoxe din secolul 
al XVI-lea, în primul rând prin înfăptuirea politică a celor trei ţări române: Ţara Românească, Transilvania 
şi Moldova, luând măsuri pentru o mai bună organizare şi lucrare a ei. În 1597 a ctitorit la Alba Iulia o 
nouă catedrală mitropolitană şi o reşedinţă pentru mitropolitul Ioan. De asemenea, el a impus nobililor 
din Transilvania să scutească pe preoţii ortodocşi români de sarcinile iobăgeşti. 
 
Întrebare: De cine a fost înfiinţată Episcopia Vadului? 
 
Răspuns: Episcopia Vadului a fost înfiinţată, după părerea mai multor istorici, de către Ştefan cel Mare, 
pentru credincioşii români din feudele sale transilvănene. De obicei, episcopii Vadului erau hirotoniţi de 
mitropoliţii de la Suceava, unii fiind moldoveni, iar alţii transilvăneni, călugăriţi în Moldova. 
 
 
IX. MĂNĂSTIRILE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ŞI MOLDOVA ÎN SECOLUL AL XVI-LEA.  
ARTA ŞI CULTURA BISERICEASCĂ 
 
 
Întrebare: Cum s-a manifestat arta românească în secolul al XVI-lea? 
 
Răspuns: În secolul al XVI-lea, arta românească, sub toate formele de manifestare, a cunoscut o 
înflorire deosebită, astfel încât s-au ridicat mănăstiri şi biserici noi, împodobite cu picturi interioare şi 
exterioare, socotite printre cele mai de seamă dintre capodoperele artei universale. 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut biserica mănăstirii Dealu în viaţa Bisericii Române? 
 
Răspuns: Una din cele mai bune realizări arhitectonice a timpului începe cu biserica mănăstirii Dealu, 
refăcută din temelii de Radu cel Mare, biserică ce a devenit locaşul de veci al domnitorului ctitor. 
 
Întrebare: Cine a construit biserica mănăstirii curtea de Argeş? 
 
Răspuns: Biserica mănăstirii din Curtea de Argeş este realizarea ctitoriei lui Neagoe Basarab şi 
considerata ca fiind cea mai desăvârşită expresie a artei medievale româneşti din capodoperele artei 
universale. 
 
Întrebare: Menţionaţi câteva biserici şi mănăstiri construite în secolul al XVI-lea în Ţara Românească. 
 
Răspuns: Alte mănăstiri şi biserici din Ţara Românească construite în secolul al XVI-lea au fost: Biserica 
Mitropolitană din Târgovişte, schitul Ostrov din Călimăneşti-Vâlcea, biserica Curtea Veche din Bucureşti, 
mănăstirile bistriţa, Brâncoveni, Gura Motrului etc. 
 
Întrebare: Cine a continuat tradiţia construirii ale epocii lui Ştefan cel Mare în Moldova? 
 
Răspuns: Domnitorul Petru Rareş a dezvoltat tradiţiile constructive ale lui ştefan cel Mare prin ctitoria 
mănăstirii Probota, catedrala episcopală din Roman, biserica mănăstirii Moldoviţa, mănăstirea Humor etc. 
 
Întrebare: În timpul cărui domnitor din Ţara Românească pictura cunoaşte o maximă înflorire? 
 



Răspuns: Pictura în timpul domnitorului Neagoe Basarab a cunoscut o epocă de maximă înflorire. Cel 
mai priceput meşter al timpului a fost Dobromir din Târgovişte, care a realizat frescele de la Dealu şi mai 
ales de la biserica Mănăstirii Curtea de Argeş. 
 
Întrebare: Care sunt mănăstirile şi bisericile care în timpul domniei lui Petru Rareş au atins apogeul de 
înflorire? 
 
Răspuns: În Moldova, pictura bisericească a atins apogeul în cursul domnitorului Petru Rareş. Se 
evidenţiază atât picturile interioare ale bisericilor de la Dobrovăţ, Proboda, precum şi unele exterioare ca 
cele realizate la Humor, Moldoviţa, Arbore. 
 
Întrebare: Prin ce se evidenţiază pictura exterioară a Bisericii de la Voroneţ? 
 
Răspuns: La mănăstirea Voroneţ s-a constituit prin pictura exterioară a bisericii compoziţia cea mai 
amplă şi mai dramatică, unică în arta universală şi cu mult superioară celorlaltor biserici moldoveneşti. 
Desfăşurate pe un fond albastru viu inspirat din strălucirea naturii înconjurătoare, prin fineţea figurilor 
redate. 
 
Întrebare: Ce alte ramuri ale artei pe lângă pictură au cunoscut o epocă de înflorire în Ţara 
Românească şi Moldova? 
 
Răspuns: Pe lângă pictură, sculptura a cunoscut o epocă de înflorire sub cârmuirea domnitorilor Neagoe 
Basarab şi Petru Rareş. Astfel, se mai păstrează şi astăzi iconostase, strane, jilţuri, tetrapoade, cruci, 
precum şi unele broderii lucrate pentru marile ctitorii voievodale, acoperăminte de morminte etc. 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut apariţia primelor texte româneşti? 
 
Răspuns: Un fapt de mare însemnătate cu urmări binefăcătoare pentru întreaga cultură îl constituie 
apariţia primelor texte româneşti cunoscute ca traduceri din cărţile Sfintei Scripturi din lucrările Sfinţilor 
Părinţi şi ale scriitorilor post-patristici. 
 
 
X. DIACONUL CORESI ŞI ACTIVITATEA SA TIPOGRAFICĂ 
 
 
Întrebare: Cine a fost Diaconu Coresi? 
 
Răspuns: Diaconul Coresi a intrat în istoria poporului român ca unul dintre cei mai de seamă tipografi 
pe care i-a avut cultura noastra, contribuind la introducerea limbii româneşti în biserică şi la creerea unei 
limbi literare unitare. El este un adevărat deschizător de epocă în istoria culturiisi a literaturii noastre 
continuând activitatea tipografică a lui Macarie Dimitrie Liubavici si Filip Moldoveanu. 
 
Întrebare: Care au fost primele tipărituri coresiene? 
 
Răspuns: Prima carte imprimată de Coresi a fost un Octoih slavon, tipărit la Brasov în perioada 1556-
155Răspuns: Cu toate că era tipărită în Transilvania, cartea avea pe frontispiciu stema Ţării Româneşti 
şi menţiona pe domnitorii Alexandru Lăpuşneanu al Moldovei, Pătraşcu cel Bun al Munteniei şi Sigismund 
în Transilvania. 
 
Întrebare: Care au fost motivele pentru care Coresi s-a stabilit la Braşov? 



 
Răspuns: Coresi s-a stabilit definitiv la Braşov deoarece aici a găsit teren prielnic pentru continuarea 
activităţii sale de tipograf şi mai cu seamă pentru tipărirea de cărţi în limba română. La aceasta se mai 
adaugă şi întregul material al saşilor braşoveni care puneau la îndemâna lui Coresi hârtia de care avea 
nevoie pentru tipar. 
 
Întrebare: Care a fost prima carte a lui Coresi apărută în Braşov? 
 
Răspuns: Prima carte apărută la Braşov a lui Coresi s-a făcut cu aprobarea principelui Transilvaniei şi a 
“vlădicului” Sava, fiind închinată mitropolitului Efrem al Ungaro-Valahiei şi s-a intitulat “Întrebare 
creştinească”. Aceasta conţine cele 10 porunci, Crezul, Tatăl nostru şi câteva noţiuni sumare despre 
botez, rugăciune, etc. 
 
Întrebare: Ce cuprinde cartea “Tâlcul Evangheliei”? 
 
Răspuns: Cartea “Tâlcul Evangheliei” este un amestec de învăţături protestante, cu păstrarea dogmei şi 
a ritului ortodox, având ca anexă un Moliftenic. Ea cuprinde atacuri împotriva cultului sfinţilor şi a cinstirii 
icoanelor, a ierarhiei bisericeşti. 
 
Întrebare: Care sunt primele apariţii româneşti a lui Coresi? 
 
Răspuns: Între cărţile româneşti primele în limba română a tipărit o Psaltire şi un Liturghier, precum şi 
o “Pravilă a Sfinţilor Părinţi” păstrată fragmentar. Ele cuprindeau diferite canoane pe care trebuia să le 
dea preoţii duhovnici în scaunul spovedaniei. 
 
Întrebare: Care erau cărţile cerute de conducătorii Bisericii din Ţara Românească? 
 
Răspuns: Cu toate că s-a stabilit la Braşov, Coresi a păstrat legăturile cu Ţara Românească pentru că 
din multe din cărţile tipărite de el erau cerute de domni de peste munţi şi de conducătorii Bisericii de 
acolo, acestea fiind tipărite în slavonă. Astfel au apărut: un Tetraevanghel,  un Sbornic, un Octoih, o 
Psaltire Slavonă, un Triod Slavon etc. 
 
Întrebare: Care era cel mai mare merit al tipăriturilor lui Coresi? 
 
Răspuns: Importanţa cărţilor lui Coresi a avut-o în primul rând datorită largei răspândiri în toate 
ţinuturile româneşti, pentru legăturile comerciale ale Braşovului cu Ţara Românescă şi Moldova, datorită 
boierilor pribegi aşezaţi în Braşov. 
 
Întrebare: Care erau meritele tipăriturilor coresiene? 
 
Răspuns: Un alt merit al lui Coresi este acela că a fost primul cărturar al nostru care a luptat în mod 
conştient pentru introducerea limbii române în slujbe pentru răspândirea ştiinţei de carte în româneşte. 
Tot datorită tipăriturilor coresiene s-a răspândit scrisul românesc tot mai mult începând să înlocuiască 
treptat limba slavonă din biserică şi cancelariile româneşti. 
 
Întrebare: Care este lucrarea cu care se încheie şirul tipăriturilor coresiene la Braşov? 
 
Răspuns: Cu lucrarea “Palia de la Orăştie” se încheie şirul primelor tipărituri româneşti din Transilvania 
activitate ce va fi reluată la Alba-Iulia abia peste şase decenii. 
 



 XI. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL LUI MATEI BASARAB, 
MITROPOLIŢII TEOFIL ŞI ŞTEFAN ŞI BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA 
 
 
Întrebare: În timpul cărui domnitor Biserica Ortodoxă a cunoscut o rodnică activitate? 
 
Răspuns: Biserica Ortodoxă Română  a putut desfăşura o activitate destul de rodnică aşa cum nu mai 
cunoscuse de mult în timpul domniei domnitorului Matei Basarab. 
 
Întrebare: Cine a fost Mitropolitul Luca din Cipru? 
 
Răspuns: Luca din Cipru fost episcop de Buzău omul de încredere al lui Mihai Viteazu a urcat în scaunul 
de mitropolit al Ţării Româneşti. El era un caligraf iscusit păstrându-se de la el câteva manuscrise 
greceşti. În timpul arhipăstoririi sale s-a întărit mult elementul clerical grecesc din ţară. 
 
Întrebare: Unde a fost instalată prima tipografie în Ţara Românească? 
 
Răspuns: Prima tipografie din Ţara Românească a fost aşezată în mănăstirea de la Câmpulung în anul 
1635 la cererea domnitorului Matei Basarab. Aici s-a mai tipărit în anul 1642 trei cărţi slavoneşti precum 
şi lucrarea intitulată “Învăţături peste toate zilele”  în limba latină, tradusă şi în greceşte. 
 
Întrebare: Unde a mai fost înfiinţată o tipografie în Ţara Românească? 
 
Răspuns: O altă tipografie a fost înfiinţată în 1637 la mănăstirea Govora în Oltenia unde s-au imprimat 
mai multe cărţi în româneşte şi slavoneşte. Astfel aici au apărut lucrările: “Pravila de la Govora” sau 
“Pravila cea mică” precum şi “Predoslovia”. 
 
Întrebare: Ce rol au avut lucrările tipărite la Târgovişte în timpul mitropolitului Ştefan? 
 
Răspuns: În timpul mitropolitului Ştefan s-a desfăşurat o frumoasă activitate culturală, militându-se în 
special pentru folosirea limbii române în locul celei slavone. Astfel la Târgovişte s-au tipărit numeroase 
lucrări care au avut principalul scop de a deschide larg poarta pentru pătrunderea limbii române în 
slujbele bisericeşti. 
 
Întrebare: În timpul cărui domnitor Biserica Ortodoxă din Moldova a cunoscut o înflorire deosebită în 
sec. al XVII-lea? 
 
Răspuns: Cea mai importantă şi însemnată dintre domniile Moldovei în prima jumătate a secolului al 
XVII-lea a fost aceea a lui Vasile Lupu sprijinitor al cultului şi al Bisericii în cursul domniei lui. Biserica 
Ortodoxă a ajuns la o strălucire pe care nu o mai cunoscuse din timpul lui Ştefan cel Mare. 
 
Întrebare: Ce rol a avut Mitropolitul Varlaam în cadrul Bisericii Ortodoxe? 
 
Răspuns: Mitropolitul Varlaam a fost unul dintre marii ctitori ai culturii noastre precum şi unul dintre 
făuritorii limbii literare româneşti, pregătind drumul marilor prozatori moldoveni de mai târziu. A susţinut 
cu stăruinţă pe românii ortodocşi transilvăneni în lupta lor pentru apărarea Ortodoxiei a avut un rol 
însemnat în pregătirea Sinodului de la Iaşi. 
 
Întrebare: Unde şi cine a înfiinţat prima tipografie din Moldova? 
 



Răspuns: La îndemnul Mitropolitului Varlaam domnitorul Vasile Lupu s-a îngrijit de înfiinţarea unei 
tipografii adresându-se lui Petru Movilă care i-a trimis o tipografie care a fost instalată în chiliile 
mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. Aceasta a constituit prima tipografie din Moldova. 
 
Întrebare: Care este cea însemnată lucrare a mitropolitului Varlaam? 
 
Răspuns: Cea mai însemnătate lucrare a mitropolitului Varlaam este intitulată “Cartea românească de 
învăţătură la duminicile de peste an şi la praznicile împărăteşti”, apărută la Iaşi în 164Răspuns: 
 
Întrebare: Când şi de cine a fost înfiinţat colegiul de la Iaşi? 
 
Răspuns: Colegiul de la Iaşi s-a înfiinţat în 1640 de către domnitorul Vasile Lupu la îndemnul 
mitropolitului Varlaam. El a adus aici dascăli învăţaţi de la Kiev care au predat numeroase specializări ca: 
greaca, slavona, teologia, filozofia, muzica, gramatica etc. 
 
 
XII. MITROPOLITUL PETRU MOVILĂ 
 
 
Întrebare: Cine a fost Petru Movilă? 
 
Răspuns: Petru Movilă s-a născut la Suceava ca fiu al lui Simion Movilă, domn pentru o perioadă scurtă 
în Ţara Românească şi Moldova. În 1600, Petru Movilă a trebuit să pribegească în Polonia, unde şi-a 
continuat învăţătura pe care o începuse în casa părintească. 
 
Întrebare: Unde s-a călugărit Petru Movilă? 
 
Răspuns: Petru Movilă s-a călugărit la mănăstirea Pecerska unde a ajuns egumen al acesteia. Din 
această poziţie a început o luptă energică pentru apărarea şi afirmarea Ortodoxiei în Ucraina. 
 
Întrebare: Cu ce a contribuit mitropolitul Petru Movilă la susţinerea bisericii ortodoxe? 
 
Răspuns: Petru Movilă a avut un mare dar duhovnicesc pe care l-a făcut Biserica Ortodoxă Română 
Bisericii Ortodoxe Ucrainene şi întregii ortodoxii. Printre altele, el a reuşit să întoarcă unele din libertăţile 
şi drepturile răpite ortodocşilor: libertatea la cult, dreptul de a avea biserici, restituirea bisericilor etc. 
 
Întrebare: Când a fost ales Petru Movilă arhiepiscop şi mitropolit? 
 
Răspuns: Petru Movilă a fost ales în anul 1633 arhiepiscop şi mitropolit al Kievului, al Galiţiei şi al 
întregii Rusii. Alegerea sa a fost întărită întâi de regele Vladislav şi recunoscută de patriarhul Chiril. 
 
Întrebare: Ce rol a avut colegiul de la Kiev pentru Biserica Ortodoxă? 
 
Răspuns: Petru Movilă a înfiinţat la Kiev un colegiu cu dascăli buni, o bibliotecă bogată şi cu limbă de 
predare latină sub directă conducere. Această şcoală este socotită ca fiind „cea mai veche instituţie de 
învăţământ superior la slavii ortodocşi“ din care a izvorât lumină pentru întreaga ortodoxie. 
 
Întrebare: Ce rol au avut tipografiile înfiinţate de Petru Movilă? 
 



Răspuns: Petru Movilă a înfiinţat la Kiev şi în alte părţi numeroase tipografii, tipărind o mulţime de cărţi 
de slujbă, de învăţătură, de evlavie creştină, de apărare a ortodoxiei. Se cunosc aproape 50 de tipărituri 
printre care se evidenţiază lucrările intitulate Lithos şi Evanghelia învăţătoare. 
 
Întrebare: Care este cea mai importantă lucrare a lui Petru Movilă? 
 
Răspuns: Cea mai importantă dintre lucrările sale, care reprezintă cartea de doctrină a întregii ortodoxii, 
este Mântuirea Ortodoxă. Ea a fost scrisă în limba latină şi este împărţită după cele trei virtuţi teologice, 
cuprinzând întrebări şi răspunsuri bazate pe Sfânta Scriptură. 
 
Întrebare: Când a avut loc sinodul de la Iaşi? 
 
Răspuns: Sinodul de la Iaşi a fost ţinut în perioada 15 septembrie - 27 octombrie 1642 şi în cadrul lui 
au fost discutate, punct cu punct, toate Mărturisirile de credinţă alcătuite de mitropolitul Petru Movilă. 
 
Întrebare: Ce a devenit lucrarea mitropolitului Petru Movilă după dezbaterile sinodului de la Iaşi? 
 
Răspuns: În cadrul sinodului de la Iaşi lucrarea învăţatului mitropolit primea aprobarea întregii 
ortodoxii, devenind astfel, după simbolul credinţei şi Dogmatica Sfântului Ioan, a treia Mărturisire de 
credinţă a Bisericii Ortodoxe. 
 
Întrebare: Când s-a stins din viaţă Petru Movilă? 
 
Răspuns: După o îndelungă activitate bisericească, Petru Movilă s-a stins din viaţă la 22 decembrie 
1646, fiind îngropat în biserica mănăstirii Pecerska, mulţumit că lupta sa de o viaţă întreagă a fost mult 
folositoare nu numai Bisericii ortodoxe din Polonia, ci şi întregii ortodoxii. 
 
 
XIII. BISERICA ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XVII-LEA 
 
 
Întrebare: Care au fost primii mitropoliţi în Transilvania secolului al XVII-lea? 
 
Răspuns: În prima jumătate a secolului al XVII-lea, în cadrul Bisericii Ortodoxe din Transilvania au 
apărut primii mitropoliţi: primul a fost Teoctist, apoi a urmat Dosoftei, care, se pare că a fost moldovean, 
deoarece întreţinea relaţii de corespondenţă cu numeroşi clerici moldoveni. 
 
Întrebare: Ce măsuri s-au luat în cadrul sinodului de la Alba Iulia? 
 
Răspuns: Mitropolitul Dosoftei a convocat un sinod la Alba Iulia la 4 iulie 1627, unde s-au luat mai 
multe măsuri disciplinare privitoare la preoţii ortodocşi, a acelora care comit fapte nevrednice de slujba 
preoţească etc. 
 
Întrebare: Cine a fost mitropolitul Ghenadie II? 
 
Răspuns: Mitropolitul Ghenadie II a fost „arhiepiscop al Bălgradului, al Vadului, Oradei, Sătmarului şi al 
Ţării Ardealului“. În timpul păstoririi lui a apărut o carte de legi numită Pravila de la Govora. 
 
Întrebare: Cine a fost mitropolitul Ilie Lorest? 
 



Răspuns: Mitropolitul Ilie Iorest l-a urmat pe scaunul mitropolitan pe Ghenadie II. Pentru viaţa curată 
pe care a dus-o, pentru pătimirea îndurată pentru dreapta credinţă, Sfântul sinod al Bisericii noastre a 
hotărât, în 1950, ca el să fie cinstit ca sfânt mărturisitor în întreaga biserică ortodoxă în ziua de 24 aprilie 
a fiecărui an. 
 
Întrebare: Ce cuprinde Noul Testament tipărit de mitropolitul Simion Ştefan? 
 
Răspuns: Noul Testament de la Alba Iulia a fost tipărit de către mitropolitul Simion Ştefan. Textul 
Noului Testament din 1648 era împărţit în capitole şi versete, iar pe spaţiile marginale ale paginilor erau 
explicaţiile unor termeni de circulaţie restrânsă. 
 
Întrebare: Care a fost meritul vlădicilor transilvăneni în prima jumătate a secolului al XVII-lea? 
 
Răspuns: În prima jumătate a secolului al XVII-lea, vlădicii transilvăneni au avut de luptat cu acţiunea 
prozelistă calvină sprijinită de principii Transilvaniei. Ei au reuşit, cu toate greutăţile, să-şi păstreze 
credincioşii în credinţa mamă română, din rândul căreia a ieşit şi un martir, Sfântul Ierarh şi Mărturisitor 
Ilie Iorest. 
 
Întrebare: Ce rol a avut în cadrul Bisericii Ortodoxe mitropolitul Sava Brancovici? 
 
Răspuns: Sava Brancovici a fost ales mitropolit al Transilvaniei în locul lui Simion Ştefan în anul 
165Răspuns: Păstoria sa, deşi îndelungată, a fost tulburată de numeroase războaie şi schimbări de 
principii petrecute la vremea respectivă, precum şi de încercările de a atrage românii ortodocşi la 
calvinism. 
 
Întrebare: Ce măsuri s-au luat în cadrul sinodului de la Alba Iulia din 1675? 
 
Răspuns: În timpul mitropolitului Sava Brancovici s-a convocat, la Alba Iulia, în 1675, un sinod unde s-
au luat o serie de măsuri pentru învigorarea vieţii religioase-bisericeşti a clerului şi credincioşilor români 
din Transilvania, cum ar fi: săvârşirea de slujbe în duminici şi sărbători, înlăturarea sărbătorilor băbeşti, 
respectarea gradelor de rudenie la căsătorie etc. 
 
Întrebare: Cum cinsteşte Biserica Ortodoxă pomenirea mitropolitului Sava? 
 
Răspuns: Datorită vieţii lui curate şi statorniciei sale în Sfânta Ortodoxie, Sfântul Sinod al Bisericii 
noastre l-a canonizat pe mitropolitul Sava în 1950, hotărând ca el să fie cinstit ca sfânt mărturisitor în 
întreaga Biserică Ortodoxă Românească împreună cu înaintaşul său de scaun, Ilie Iorest, pe data de 24 
aprilie. 
 
Întrebare: Ce rol au avut mitropoliţii ortodocşi în Transilvania în secolul al XVII-ea? 
 
Răspuns: Mitropoliţii ortodocşi ai Transilvaniei din a doua jumătate e secolului al XVII-lea au avut un 
mare merit de a rezista oricăror încercări prozelitiste calvine. 
 
 
XIV. BISERICA ORTODOXĂ DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN CEA DE-A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL 
XVII-LEA 
 
 
Întrebare: Care domnitor mai important l-a urmat pe Matei Basarab? 



 
Răspuns: După stingerea din viaţă a domnitorului Matei Basarab (1654), au urmat la tron diferiţi domni 
a căror cârmuire a fost scurtă şi fără vreo însemnătate cu numeroase lupte şi intrigi, denunţuri la 
Istanbul, răpiri de averi etc., care au făcut mult rău ţării. Acestea s-au potolit o dată cu venirea la tron a 
lui Şerban Cantacuzino (1678). 
 
Întrebare: Cine a fost mitropolitul Teodosie? 
 
Răspuns: Mitropolitul Teodosie provine dintr-o familie de români transilvăneni aşezaţi la Râmnic. S-a 
călugărit la mănăstirea Cozia, de unde a ajuns egumen al ctitoriei lui Neagoe Basarab de la Curtea de 
Argeş. După moartea mitropolitului Ştefan a fost ales în scaunul de mitropolit al Ungarovlahiei. 
 
Întrebare: Ce a reprezentat pentru viaţa bisericească Şerban Cantacuzino şi mitropolitul Teodosie? 
 
Răspuns: Domnitorul Şerban Cantacuzino şi mitropolitul Teodosie au reprezentat pentru viaţa 
bisericească cele mai rodnice domnii şi păstoriri, atingând apogeul cu tipărirea Bibliei în 1688 — 
monument de evlavie şi cultură de mare importanţă. 
 
Întrebare: Care au fost primele măsuri pe care le-a luat mitropolitul Teodosie după numirea sa în 
scaunul mitropolitan? 
 
Răspuns: În primul rând, la numai câteva zile după alegerea sa ca mitropolit, s-a hotărât mutarea 
scaunului mitropolitan de la Târgovişte la Bucureşti, iar biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena a fost declarată catedrală mitropolitană. 
 
Întrebare: Din ce cauză a fost scos din scaunul mitropolitan mitropolitul Teodosie? 
 
Răspuns: Mitropolitul Teodosie a fost scos din scaun „cu mare necinste“, precum spune un cronicar, şi 
trimis la mănăstirea Tismana din cauză că la putere a ajuns Grigore Ghica, care a început prigoana 
împotriva Cantacuzinilor, iar el s-a amestecat în luptele dintre cele două tabere. 
 
Întrebare: În ce perioadă a păstorit mitropolitul Varlaam? 
 
Răspuns: Episcopul Varlaam a fost ales ca mitropolit împotriva voinţei lui, înlocuindu-l pe egumenul 
Dionisie, care a păstorit doar câteva luni după mitropolitul Varlaam. El a păstorit până în anul 
167Răspuns: 
 
Întrebare: Prin ce s-a evidenţiat mitropolitul Varlaam în viaţa bisericească şi culturală? 
 
Răspuns: Numele mitropolitului Varlaam se leagă în primul rând de înfiinţarea unei tipografii în 
Bucureşti, în 1678, unde a tipărit o singură lucrare, şi anume o traducere a cărţii de predici a 
arhimandritului ucrainean Ioanichie Galeatovschi, intitulată Cheia înţelesului. De asemenea, el a mai fost 
un mare ctitor de locaşuri sfinte. 
 
Întrebare: Când a păstorit mitropolitul Teodosie a doua oară? 
 
Răspuns: Mitropolitul Teodosie a păstorit a doua oară ca mitropolit, înlocuindu-l pe Varlaam în timpul 
celor mari domni iubitori de cultură: Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. 
 



Întrebare: Care au fost condiţiile în care mitropolitul Avraam a avut o contribuţie importantă în viaţa 
bisericească şi culturală? 
 
Răspuns: Mitropolitul Teodosie a realizat multe lucruri vrednice de pomenire, datorită sprijinului celor 
doi domnitori sub care a păstorit şi a unor învăţaţi români sau străini, care se aflau atunci în Ţara 
Românească. Astfel, el a acordat o grijă deosebită tiparului, sub îndrumarea căruia au apărut o serie de 
lucrări: Liturghier slavo-român (1680), Evanghelia (1682), Apostolul (1683). 
 
Întrebare: Ce a reprezentat tipărirea Bibliei în 1688? 
 
Răspuns: Traducerile cărţilor Sfintei Scripturi au culminat cu tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688), 
numită şi Biblia lui Şerban Cantacuzino — lucrare ce încununa activitatea tipografică de până atunci. Ea 
reprezintă prima tipărire integrală a Sfintei Scripturi în româneşte. 
 
 
 
XV. MĂNĂSTIRILE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ŞI MOLDOVA ÎN SECOLUL AL XVII-LEA 
 
Întrebare: Ce reprezintă secolul al XVII-lea pentru cultura şi arta românească? 
 
Răspuns: Secolul al XVII-lea reprezintă pentru cultura şi arta românească cel mai bogat secol în primul 
rând sub raportul ctitoriilor. Astfel, se ridică pretutindeni biserici şi mănăstiri de către domnii celor două 
ţări. Pe lângă acestea, şi-au continuat existenţa şi mănăstirile ridicate în secolele anterioare, cărora li s-
au făcut renovări ori s-au extins. 
 
Întrebare: Cine a fost considerat cel mai mare ctitor al poporului nostru în trecut? 
 
Răspuns: Cel mai mare ctitor de locaşuri sfinte din secolul al XVII-lea este considerat domnitorul Matei 
Basarab. Se cunosc aproape 40 de mănăstiri şi ridicate sau refăcute de el din temelie cum ar fi: 
Mănăstirea Arnota, Căldăruşani, Brebu, Plumbuita, Brâncoveni etc., alături de numeroase biserici. 
 
Întrebare: Care a fost contribuţia lui Constantin Brâncoveanu la construirea de locaşuri sfinte? 
 
Răspuns: Constantin Brâncoveanu a ridicat din temelie sau a refăcut numeroase locaşuri de închinare 
atât în ţara sa, cât şi în afara hotarelor ei. Amintim dintre ele: Plotogi, Mogoşoaia, Hurezu, Sf. Sava şi 
Gheorghe Nou, Filipeştii de Pădure etc. 
 
Întrebare: Cine a fost cel mai mare ctitor din secolul al XVII-lea din Moldova? 
 
Răspuns: Cel mai de seamă ctitor al secolului al XVII-lea din Moldova a fost Vasile Lupu, care spre 
deosebire de contemporanul său Matei Basarab, a zidit mai puţin, dar mai fastuos şi mai trainic. 
 
Întrebare: Care a fost cea mai frumoasă dintre ctitoriile lui Vasile Lupu? 
 
Răspuns: Cea mai frumoasă dintre ctitoriile lui Vasile Lupu o reprezintă mănăstirea Sf. Trei Ierarhi din 
Iaşi, biserică unde au fost aşezate oasele cuvioasei Paraschiva, iar ulterior au fost depuse aici osemintele 
lui Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan Cuza. 
 
Întrebare: Ce alte ctitorii s-au realizat sub domnia lui Vasile Lupu? 
 



Răspuns: Sub domnia lui Vasile Lupu s-a mai ctitorit a biserică-mănăstire în Cetatea Neamţului, precum 
şi câteva biserici de mir, ca: Sf. Dumitru din Galaţi, Sf. Atanasie şi Chiril din Iaşi, Sf. Dumitru din Orhei, 
Sf. Nicolae din Chilia Nouă etc. 
 
Întrebare: În ce perioadă a cunoscut pictura un progres remarcabil în Ţara Românească? 
 
Răspuns: Pictura în Ţara Românească a cunoscut un progres remarcabil în secolul al XVII-lea. Astfel, o 
bună parte a ctitoriilor lui Matei Basarab au fost împodobite cu fresce. O epocă de maximă înflorire a 
cunoscut în timpul domnilor Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. 
 
Întrebare: Ce alte ramuri ale artei s-au dezvoltat în secolul al XVII-lea în Moldova? 
 
Răspuns: În Moldova sculptura în piatră atinge apogeul prin biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, iar 
sculptura în lemn se afirmă mai ales în Ţara Românească, sub cârmuirea lui Şerban Cantacuzino şi a lui 
Constantin Brâncoveanu. În această perioadă o strălucire remarcabilă o constituie broderia. 
 
Întrebare: Prin ce acţiuni a cunoscut cultura bisericească o dezvoltare remarcabilă în secolul al XVII-
lea? 
 
Răspuns: Cultura bisericească în această perioadă a cunoscut o dezvoltare însemnată şi datorită 
faptului că numărul tipografiile a fost în continuă creştere şi au ieşit la lumină numeroase cărţi de slujbă 
în româneşte şi slavoniceşte la care se adaugă cele în limbile greacă şi arabă. În acest secol s-a 
continuat cu acţiunea de introducere a limbii române în biserică. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai importante şcoli superioare care au luat fiinţă în secolul al XVII-lea? 
 
Răspuns: Câteva dintre şcolile superioare care s-au înfiinţat în secolul al XVII-lea se numără: Colegiul 
de la Sf. Trei Ierarhi din Iaşi, Colegiul de la Târgovişte, Academia Domnească de la Sf. Sava etc. 
 
 
XVI. BISERICA ORTODOXĂ DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA 
 
 
Întrebare: Care era situaţia din punct de vedere politic în secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: Secolul al XVIII-lea, atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, se caracterizează, din punct 
de vedere istoric, prin faptul că autorităţile otomane au instaurat un regim nou, pe care istoricii l-au 
numit turco-fanariot. La cârma celor două ţări erau trimişi domni numiţi din Constantinopol. 
 
Întrebare: Care a fost starea bisericii ortodoxe şi a culturii în perioada fanariotă? 
 
Răspuns: În perioada domnitorilor fanarioţi, Mitropolia Ungrovlahiei şi cele trei episcopii sufragane au 
cunoscut o stare de propăşire în pofida vitregiilor prin care au trecut. 
 
Întrebare: De către cine erau ocupate scaunele domneşti în epoca fanariotă? 
 
Răspuns: Scaunele bisericeşti în perioada fanariotă au fost ocupate în câteva rânduri de ierarhi greci. 
Tot în această perioadă, mulţi clerici greci au pătruns în diferite mitropolii sau episcopii, la curţile 
domneşti, fără să mai vorbim de slujbele de egumeni, al căror număr era foarte ridicat. 
 



Întrebare: Cine a fost mitropolitul Neofit Cretanul? 
 
Răspuns: Mitropolitul Neofit Cretanul era originar din Creta şi venit la noi în ţară ca dascăl al copiilor 
domnitorului Constantin Mavrocordat. El a fost numit mitropolit al Ungrovlahiei în 1738, păstorind până 
în anul 175Răspuns: 
 
Întrebare: Care au fost acţiunile principale pe care le-a întreprins mitropolitul Neofit Cretanul? 
 
Răspuns: Mitropolitul Neofit Cretanul a avut o bogată activitate, atât bisericească, cât şi culturală şi 
politică. Astfel, el a luat parte la reforme prin care s-a făcut dezlegarea ţăranilor de glie, a lăsat o serie 
de însemnări istorice asupra bisericilor şi  mănăstirilor vizitate, a cules inscripţii care sunt şi astăzi de 
mare folos cercetătorilor trecutului nostru, a luat parte la mişcările politice îndreptate împotriva 
domnitorului Matei Ghica etc. 
 
Întrebare: Care este contribuţia mitropolitului Neofit Cretanul în domeniul învăţământului? 
 
Răspuns: În domeniul învăţământului, mitropolitul Neofit Cretanul a contribuit la luminarea poporului 
prin înfiinţarea unei şcoli în mediul rural, prin arătarea unei griji deosebite şcolii de la Sfântul Gheorghe 
Vechi din Bucureşti şi Academiei de la Sfântul Sava, prin întemeierea unei şcoli la Pătroaia, pe moşia 
mitropoliei în 1746, în care învăţau gratuit copii ţăranilor. 
 
Întrebare: Care este activtatea editorială a mitropolitului Neofit? 
 
Răspuns: În domeniul editorial , mitropolitul Neofit a desfăşurat o activitate rodnică, tipărind la 
Bucureşti peste 30 de cărţi româneşti de slujbă, de învăţătură creştinească, printre care se evidenţiază 
Învăţătura bisericească, Mărturisirea ortodoxă, Cazaniile, Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur etc. 
 
Întrebare: Cine a fost mitropolitul Dositei Filitti? 
 
Răspuns: Mitropolitul Dositei Filitti a ocupat scaunul Mitropoliei Ungrovlahiei către sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea (1793-1810). În activitatea sa, acesta a căutat să uşureze 
greutăţile materiale ale preoţilor, s-a străduit să înlăture abuzurile acestora şi, sub îndrumarea lui, s-a 
continuat activitatea cărturărească din trecut, tipărindu-se foarte multe cărţi de slujbă şi de învăţătură. 
 
Întrebare: Când şi de cine a fost înfiinţată episcopia Argeşului? 
 
Răspuns: Episcopia Argeşului a fost înfiinţată în 18 octombrie 1793 cu judeţele Argeş şi Olt. Primul şi, 
poate cel mai de seamă episcop al Argeşului a fost Iosif, care, fiind un cărturar de seamă, a tradus şi s-a 
îngrijit de tipărirea a numeroase cărţi de slujbă şi teologie în diferite centre tipografice, cum ar fi: 
Bucureşti, Râmnic, Sibiu, Neamţ etc. 
 
Întrebare: Care a fost situaţia Mitropoliei Ungrovlahiei în secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: Împotriva vitregiilor prin care au trecut, Mitropolia Ungrovlahiei şi celelalte episcopii existente 
au cunoscut, în secolul al XVIII-lea, în timpul domnitorilor fanarioţi în Ţara românească, o perioadă de 
propăşire şi de înflorire a culturii,  a vieţii bisericeşti, a continuării şi dezvoltării activităţilor tipografice 
etc. 
 
 
XVII. MĂNĂSTIRILE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ, MOLDOVA ŞI TRANSILVANIA DIN SECOLUL AL XVIII-LEA.  



ARTA ŞI CULTURA BISERICEASCĂ. 
 
 
Întrebare: Care a fost situaţia ctitoriilor şi a activităţii culturale în secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: În secolul al XVIII-lea nu s-au mai construit mănăstiri mari, voievodate precum s-au ridicat în 
secolele anterioare, ci mai mult mănăstiri mici şi schituri clădite din dărnicia credincioşilor. Se cunosc, 
astfel, puţine ctitorii voievodale, căci domnii fanarioţi nu erau legaţi cu nimic de ţările pe care le 
cârmuiau, iar domniile lor erau nesigure şi de scurtă durată. Totuşi, s-a desfăşurat o neobosită activitate 
culturală, artistică şi bisericească. 
 
Întrebare: Enumeraţi câteva din ctitoriile secolului al XVIII-lea din Ţara Românească. 
 
Răspuns: Din mănăstirile ctitorite în Ţara Românească în secolul al XVIII-lea, consemnăm mănăstirea 
de la Văcăreşti, mănăstirea Pantelimon, mănăstirile Suzana, Zamfira, Cheia etc. 
 
Întrebare: Ce mănăstiri s-au ridicat în Moldova? 
 
Răspuns: Dintre mănăstirile ridicate în Moldova se numără cea de la Focşani — Preasta, Frumoasa din 
Iaşi şi Văratecul. Pe lângă acestea, s-au ridicat o serie de schituri de egumeni şi călugări: Pocrov, 
Vovideia, Sihăstria etc. 
 
Întrebare: Care au fost mănăstirile existente în Transilvania secolului al XVIII-lea? 
 
Răspuns: În Transilvania secolului al XVIII-lea o bună parte a mănăstirilor româneşti şi au continuat 
activitatea cele existente din secolele anterioare, cum ar fi: Topliţa, Moisei, Sâmbăta de Sus, Hodoş-
Bodrog, Săraca, Şemlac, Bezdiu ş.a., iar altele mai neînsemnate ca importanţă au fost ridicate. 
 
Întrebare: Ce rol au mai avut mănăstirile mari pe lângă activitatea bisericească? 
 
Răspuns: Mănăstirile mari au îndeplinit şi acum o deosebită însemnătate a asistenţei sociale, prin 
spitalele înfiinţate în incinta lor: Colţea, Pantelimon — Bucureşti; Sfântul Spiridon — Iaşi; Precista Mare 
— Roman. De asemenea s-a continuat lucrarea de copiere a unor manuscrise liturgice şi teologice. 
 
Întrebare: Care a fost caracteristica picturii bisericeşti din secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: Unul dintre fenomenele cele mai originale ale creaţiei picturale româneşti de la sfârşitul evului 
Mediu a fost cel al dezvoltării artei populare. Numeroasele biserici din mediul rural au fost împodobite cu 
zugrăveli cuprinzând numeroase elemente din viaţa contemporană şi imagini naive. 
 
Întrebare: Când şi unde a apărut pictura pe sticlă? 
 
Răspuns: În secolul al XVIII-lea se poate consemna şi apariţia icoanelor pe sticlă în câteva centre mai 
însemnate, cum ar fi cele de la Nicula, lângă Gherla, în Laz şi Răhău, lângă Sebeş-Alba. 
 
Întrebare: Care a fost activitatea tipografică în secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: În toată perioada secolului al XVIII-lea, tipografiile de la Bucureşti, Râmnic şi Iaşi au 
funcţionat fără întrerupere, iar altele numai sporadic. În cele mai multe mănăstiri şi schituri activau 



copişti de manuscrise, astfel încât, pe lângă lucrările tipărite, numeroase altele, fie traduceri, fie 
originale, au circulat în manuscris. 
 
Întrebare: Enumeraţi câţiva cărturari şi apariţiile tipografice ale lor în secolul al XVIII-lea. 
 
Răspuns: În Transilvania, Samuil Micu a făcut multe traduceri din Sfinţii Părinţi, a tipărit o nouă ediţie a 
Bibliei, a publicat volume de Predici şi Istoria bisericească a românilor. Dintre cărturarii care au lăsat 
lucrări în manuscris, notăm pe protopopul Radu Tempea II, arhimandritul Vartolomei Măzăreanu ş.a. 
 
Întrebare: Care este activitatea din domeniul învăţământului în secolul al XVIII-lea? 
 
Răspuns: Tot mai multe ştiri în legătură cu şcolile înfiinţate pe lângă centrele eparhiale, pe lângă 
diferite mănăstiri şi biserici parohiale, au parvenit din secolul al XVII-lea. Astfel, câtre sfârşitul secolului 
existau în toate ţările române câteva sute de şcoli bisericeşti, toate sub îndrumarea bisericii. 
 
 
XVIII. BISERICA ORTODOXĂ DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 
 
Întrebare: Care a fost activitatea cultural-bisericească în secolul al XIX-lea? 
 
Răspuns: În pofida situaţiei dificile de ordin politic, prin care au trecut ţările române după 1821, 
activitatea culturală bisericească a continuat în Ţara Românească în toată această perioadă, datorită, în 
primul rând, marelui cărturar Grigore Dascălul. Un pas important s-a făcut prin înfiinţarea celor patru 
seminarii eparhiale spre o mai bună pregătire a viitorilor preoţi din Mitropolia Ungrovlahiei. 
 
Întrebare: Care a fost ultimul mitropolit de la sfârşitul domniilor fanariote? 
 
Răspuns: Către sfârşitul domniilor fanariote, scaunul Ungrovlahiei a fost ocupat de către Dionisie Lupu, 
care a fost mult timp egumen al mănăstirilor Dealu şi Tismana. Ca mitropolit, a fost un cald sprijinitor al 
Şcolii lui Grigore Lazăr de la mănăstirea Sfântul Sava. 
 
Întrebare: Când şi unde a fost hirotonit Grigore Dascălul? 
 
Răspuns: Mitropolitul Grigore Dascălul s-a născut în Bucureşti în anul 1765, fiind numit din botez 
Gheorghe. A urmat cursurile vestitei Academii de la Sf. Sava, unde a învăţat temeinic limbile latină şi 
greacă, dar mai ales teologia. În jurul anului 1790, a plecat la mănăstirea Neamţ, unde a fost tuns şi 
hirotonit ierodiacon. 
 
Întrebare: Care a fost activitatea călugărului Grigore la mănăstirea Neamţ? 
 
Răspuns: La mănăstirea Neamţ, ierodiaconul Grigore a tradus şi tipărit diferite cărţi. Aici a publicat în 
tipografia înfiinţată de mitropolitul Veniamin mai multe traduceri precum şi alte lucrări. 
 
Întrebare: Care a fost activitatea la mănăstirea Căldăruşani a lui Grigore Dascălul? 
 
Răspuns: De la mănăstirea Neamţ, Grigore a venit la mănăstirea Căldăruşani, unde a trăit în rugăciune 
şi traducând cărţi folositoare de suflet. Totodată, aici, la îndemnul mitropolitului Dionisie Lupu, a tradus 
şi tipărit la Bucureşti Cele şase cuvinte despre preoţie, de Sf. Ioan Gură de Aur şi Cuvântul despre 
preoţie de Sf. Grigore de Nazianz. 
 



Întrebare: Când a fost ales mitropolitul Grigore în scaunul mitropolitan al Ungrovlahiei? 
 
Răspuns: Alegerea călugărului Grigore ca mitropolit al Ungrovlahiei a avut loc în anul 182Răspuns: Cu 
toate că o viaţă întreagă se ocupase cu rugăciunea şi traducerea cărţilor, mitropolitul Grigore s-a dovedit 
destoinic şi în purtarea cârjei vlădiceşti. 
 
Întrebare: Care au fost principalele activităţi ale mitropolitului Grigore încă din primii ani de păstorie? 
 
Răspuns: Încă din primii ani de arhipăstorie, mitropolitul Grigore a completat scaunele vacante ale celor 
trei eparhii cu vlădici români, a plătit o mare parte din datoriile Mitropoliei, lăsate de înaintaşii săi în 
scaun, a purtat o grijă deosebită preoţilor, oprind abuzurile protopopilor şi a acordat o atenţie specială 
învăţământului principal prin stăruinţa sa ca în fiecare eparhie să înfiinţeze câte un seminar teologic. 
 
Întrebare: Care a fost activitatea mitropolitului Grigore în domeniul tipăririi de cărţi şi traduceri? 
 
Răspuns: Şi în domeniul tipografic el şi-a continuat, cu aceeaşi râvnă, activitatea de traducător din 
Sfinţii Părinţi. În 1827-1828 a tipărit prima traducere a Tetraevanghelului în limba bulgară. 
 
Întrebare:  Când s-a stins din viaţă mitropolitul Grigore? 
 
Răspuns: Mitropolitul Grigore, bătrân şi obosit de truda cărturărească, dar şi din cauza surghiunului în 
care a stat în ultima parte a vieţii, pentru că s-a opus instituirii de noi dări asupra poporului şi bisericii, se 
stinge din viaţă în iunie 183Răspuns: A fost îngropat lângă catedrala mitropolitană din Bucureşti, apoi 
osemintele i-au fost duse la mănăstirea Căldăruşani. 
 
Întrebare: Cine l-a urmat în conducere pe mitropolitul Grigore? 
 
Răspuns: În urma decesului său, conducerea Mitropoliei a fost încredinţată unor episcopi: Neofit al 
Râmnicului, Chesarie al Buzăului şi Ilarion al Argeşului. 
 
 
XIX. PREOŢIMEA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 
 
 
Întrebare: Cu ce a contribuit preoţimea românească în spijinul poporului român? 
 
Răspuns: Preoţimea românească a fost alături de poporul nostru în toate momentele istorice de 
răscruce, sprijinind idealurile sale de dreptate socială, independenţă şi unitate naţională. În cursul 
secolului al XIX-lea, preoţii români au continuat să fie aceeaşi buni îndrumători ai păstorilor lor, nu numai 
în domeniul lor, ci şi în cele cultural, social, economic etc. 
 
Întrebare: Care era nivelul de pregătire şi starea materială a preoţilor secolului al XIX-lea? 
 
Răspuns: Nivelul de pregătire a preoţilor acestui secol a început să fire mai ridicat în urma înfiinţării 
numeroaselor seminarii teologice. Cu toate acestea, în prima jumătate a secolului, au fost hirotoniţi şi 
preoţi fără pregătire teologică. Starea materială a preoţilor era scăzută, ei continuând să trăiască din 
gospodăriile lor şi din ofrandele aduse de credincioşi. 
 
Întrebare: S-a implicat preoţimea în probleme istorice în decursul acestui secol? 
 



Răspuns: Pe parcursul istorie acestui secol se constată o mai bună participare a clerului ortodox la 
mişcările cu caracter naţional şi social ale poporului român. 
 
Întrebare: Cine a reprezentat Biserica Ortodoxă la Adunarea de la iaşi din 1848? 
 
Răspuns: În Revoluţia din 1848 din Moldova se poate vorbi de participarea mitropolitului Meletie în 
cadrul adunării de la Iaşi din ziua de 27 martie 1848, prin care s-a redactat un memoriu către domn, ce 
cuprindea mai multe doleanţe constituţionale şi administrative în organizarea justiţiei. 
 
Întrebare: Care a fost contribuţia bisericii în trimiterea de emisari în Ţara Românească, emisari care să 
explice principiile revoluţiei? 
 
Răspuns: În Muntenia în timpul Revoluţiei de la 1848 la propunerea lui Nicolae Bălcescu, guvernul a 
trimis în toate judeţele câte un reprezentant sau doi, care să explice poporului principiile noii constituţii. 
Printre aceştia se numără şi unii preoţi sau călugări. 
 
Întrebare: Care au fost urmările înăbuşirii revoluţiei în cadrul bisericii ortodoxe din Muntenia? 
 
Răspuns: După ce revoluţia de la 1848 a fost înăbuşită în Muntenia s-a dus o prigoană şi asupra 
slujitorilor bisericii ortodoxe prin ţinerea în arestul mitropoliei a zeci de preoţi şi călugări, precum şi în 
închisoarea de la Văcăreşti. Mulţi profesori de la seminariile teologice au fost înlăturaţi din învăţământ. 
 
Întrebare: Care a fost preţul plătit de biserica română în Transilvania, în revoluţia de la 1848? 
 
Răspuns: În cadrul revoluţiei în Transilvania conducătorii revoluţiei maghiare nu au voit să ţină seama 
de voinţa poporului exprimată de poporul român pe Câmpia Libertăţii şi astfel s-a ajuns la ciocniri armate 
în care au fost ucişi foarte mulţi preoţi şi călugări români. 
 
Întrebare: Care a fost contribuţia bisericii ortodoxe în realizarea Unirii Moldovei cu Ţara Românească? 
 
Răspuns: În realizarea unirii Moldovei cu Ţara Românească, foarte mulţi slujitori ai bisericii au sprijinit 
acest act. Astfel, episcopii au adresat pastorale clerului şi credincioşilor, prin care-i îndemnau să sprijine 
unirea preoţii şi călugării au propovăduit cu însufleţire unirea celor două ţări. 
 
Întrebare: Care a fost contribuţia clerului român la răscoala din 1907? 
 
Răspuns: Cu toate că Legea clerului mirean din 1893 a uşurat traiul preoţilor de mir, totuşi o parte au 
continuat să ducă o viaţă grea alături de credincioşii lor. Astfel, şi în 1907, când a izbucnit răscoala 
ţărănească, printre cei care au luat parte la ea au fost împuşcaţi şi slujitorii altarului din care unii au fost 
împuşcaţi fără cercetare, iar alţii au fost arestaţi şi trimişi în judecată. 
 
 
Răspuns: În primul război mondial Biserica Ortodoxă Română şi-a adus propriile ei jertfe prin 
participarea, în primul rând, a preoţilor ei militari, apoi a preoţilor de rând etc. 
 
Întrebare: Care a fost preţul plătit de Biserica Ortodoxă în timpul primului război mondial? 
 
 
XX. CULTURA ŞI ARTA BISERICEASCĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 
 



 
Întrebare: Care era motivul apariţiei de noi lucrări teologice? 
 
Răspuns: Cultura teologică în secolul al XIX-lea s-a remarcat prin alese preocupări culturale ale 
profesorilor de teologie şi ale preoţilor. Apariţia unor lucrări teologie — în mod special a manualelor 
didactice — era determinată de nevoia noilor şcoli teologice de a da o mai bună pregătire noilor preoţi. 
 
Întrebare: Când au apărut primele lucrări teologice originale în învăţământul teologic? 
 
Răspuns: La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor au apărut şi unele lucrări teologice 
originale, precum şi lucrările unor profesori care au lăsat cursuri universitare deosebit de valoroase, 
folosite mult timp în învăţământul nostru sau chiar traduse în alte limbi. 
 
Întrebare: Care sunt primele tipărituri ortodoxe la noi? 
 
Răspuns: Prima foaie bisericească tipărită la noi a fost Vestitorul bisericesc, de la Buzău, editată de 
Episcopia Buzău, iar prima revistă teologică la noi a fost Biserica Ortodoxă Română, care apare şi astăzi. 
 
Întrebare: Care a fost rolul organelor de publicitate în Transilvania? 
 
Răspuns: În Transilvania fiecare eparhie îşi avea organul ei de publicitate, mulţi teologi ai bisericii au 
editat foi şi reviste literare, istorice, pedagogice, economice şi chiar politice. Ele au avut un rol însemnat 
în susţinerea drepturilor poporului român în pregătirea marelui act al Unirii din  1 decembrie 
191Răspuns: 
 
Întrebare: Care este situaţia construcţiilor de biserici în secolul al XIX-lea? 
 
Răspuns: În perioada secolului al XIX-lea s-au construit puţine mănăstiri şi biserici monumentale, 
majoritatea fiind de proporţii reduse, ridicate prin jertfele călugărilor, ale preoţilor de mir ale negustorilor 
şi meseriaşilor din mediul orăşenesc şi ale credincioşilor ţărani. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai reprezentative biserici construite în stil neoclasic în secolul al IX-lea? 
 
Răspuns: În această perioadă se dezvoltă un stil nou, cel neoclasic. Printre monumentele ridicate în 
acest stil se numără bisericile din Leţcani, Iaşi, în formă complet circulară, unică în ţară în acest gen, 
catedrala mitropolitană biserica „Tei“ din Bucureşti etc. 
 
Întrebare: Care era stilul construcţiilor bisericeşti din mediul rural în secolul al XIX-lea? 
 
Răspuns: Bisericile construite în mediul rural în această perioadă erau în stil tradiţional românesc, cu 
reminiscenţe ale stilului lui Ştefan cel Mare în Moldova sau ale stilului brâncovenesc în Ţara Românească. 
 
Întrebare: Care este stilul bisericilor din Basarabia? 
 
Răspuns: În Basarabia stilul bisericilor construite în secolul al XIX-lea atât din mediul urban cât şi cele 
mănăstireşti este al bisericilor ruseşti cu turle în forma unor bulbi de ceapă. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat prin acţiunea de restaurare a unor mănăstiri? 
 



Răspuns: Pe parcursul secolului al XIX-lea şi la începutul celui următor a început o acţiune de restaurare 
a unor vechi mănăstiri din Ţara Românească. Aceste lucrări au fost încredinţate unor arhitecţi străini, 
necunoscători ai artei noastre tradiţionale, care au denaturat total sau parţial aspectul lor iniţial. 
 
Întrebare: Care era stilul picturii bisericeşti practicat în secolul al XIX-lea? 
 
Răspuns: În secolul al XIX-lea pictura bisericească a fost reprezentată de două curente: cel bizantino-
român tradiţional, în frescă, şi cel apusean, reprezentat de inspiraţia din arta Renaşterii italiene, practicat 
de pictorii cu studii făcute în apusul Europei. 
 
 
XXI. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎNTRE ANII 1918-1989 
 
 
Întrebare: Care a fost activitatea Bisericii Ortodoxe Române în secolul al XIX-lea? 
 
Răspuns: Pe parcursul acestei perioade, biserica noastră a desfăşurat o activitate intensă, atât 
culturală, cât şi pastorală. În ce priveşte învăţământul teologic s-au făcut repetate propuneri şi s-au 
întrunit numeroase comisii care să studieze problema uniformizării învăţământului teologic. S-au ridicat la 
rangul de Academii teologice de 4 ani de studii vechile instituţii, la care s-au adăugat noi facultăţi 
teologice. 
 
Întrebare: Care a fost situaşi tipăriturilor bisericeşti? 
 
Răspuns: Periodicele bisericeşti au cunoscut o dezvoltare deosebită. Cărţile de slujbă bisericească s-au 
tipărit acum numai în tipografia cărţilor bisericeşti din Bucureşti, uniformizându-se cultul divin din 
întreaga Biserică Ortodoxă Română. În toate eparhiile s-au înfiinţat biserici şi biblioteci. 
 
Întrebare: Ce locaşuri s-au ridicat la începutul secolului al XX-lea în Transilvania şi Banat? 
 
Răspuns: În Transilvania şi Banat s-au ridicat câteva aşezări monahale sau au fost reactivate unele 
distruse în secolul al XVII-lea. Aşa au fost mănăstirile Sâmbăta de Sus, Trohia în Ţara Lăpuşului, Topliţa, 
Izbuc etc. 
 
Întrebare: Care au fost legăturile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Române? 
 
Răspuns: Legăturile interortodoxe ale Bisericii noastre cu celelalte biserici s-au întărit în această 
perioadă în primul rând datorită unor ierarhii şi profesori de teologie cu o aleasă pregătire cărturărească. 
Astfel, ca rezultat a fost construirea câtorva locaşuri de închinare peste hotarele ţării, schimburile de 
scrisori, de profesori de teologie şi de studenţi, vizitele reciproce etc. 
 
Întrebare: Când s-au pus bazele Mişcării ecumenice în România? 
 
Răspuns: Bazele Mişcării ecumenice existente şi astăzi s-au pus la începutul secolului al XX-lea, dar mai 
ales după primul război mondial. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu viaţa Bisericii Ortodoxe Române cu ocazia instaurării regimului totalitar 
în România? 
 



Răspuns: Schimbări în viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi în celelalte culte din ţară au intervenit prin 
actul de la 23 august 1944 şi mai ales la 6 martie 1945, când s-a instaurat un regim comunist totalitar în 
România, prin care biserica a fost înlăturată cu totul din viaţa statului, devenind o instituţie 
marginalizată. 
 
Întrebare: Cine exercite un control permanent asupra Bisericii în timpul regimului totalitar? 
 
Răspuns: Începând cu anul 1948, a început un control permanent exercitat asupra tuturor slujitorilor 
bisericii, fie prin aşa-numiţii inspectori de culte, fie prin ofiţerii de securitate prezenţi mereu în toate 
instituţiile bisericeşti, gata oricând să reprime orice acţiune considerată contrară intereselor statului ateu. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat în rândul slujitorilor bisericii după instaurarea regimului totalitar? 
 
Răspuns: După instalarea regimului totalitar, sute de preoţi ortodocşi au fost arestaţi şi anchetaţi, 
aruncaţi în închisori, trimişi să lucreze la canalul de tristă amintire Dunăre-Marea Neagră, câţiva chiar 
deportaţi în Siberia de cele mai multe ori pentru acuzaţii total nefondate sau pentru refuzul de a divulga 
secretul spovedaniei. 
 
Întrebare: Cum şi-au continuat activitatea slujitorii clerului în pofida regimului impus? 
 
Răspuns: În pofida a numeroase restricţii şi supravegheri, ierarhii, călugării şi preoţii de mir au ştiut să 
fie mereu la datorie, în mijlocul credincioşilor, cultivând tradiţiile creştine strămoşeşti, contribuind la 
valorificarea patrimoniului cultural-artistic naţional şi la refacerea sau zidirea unor locaşuri de închinare, 
dar mai ales predicând adevărurile veşnice ale Evangheliei lui Hristos. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu Biserica Ortodoxă Română după înlăturarea regimului totalitar? 
 
Răspuns: Sub cârmuirea patriarhului Iustinian, Biserica noastră a dobândit o nouă legislaţie, care, cu 
schimbările impuse prin înlăturarea regimului totalitar din 1989, este în vigoare şi astăzi. Astfel, biserica 
şi-a putut desfăşura activitatea chiar şi după înlăturarea regimului totalitar. 
 
 
XXII. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DUPĂ 1989 
 
 
Întrebare: Care sunt primele probleme care s-au pus după înlăturarea regimului comunist în 1989? 
 
Răspuns: Prin revoluţia din decembrie 1989, care a înlăturat regimul comunist din România, s-au adus 
o serie de înnoiri în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, în primul rând se puneau probleme noi, 
printre care revenirea la vechile structuri dinainte de 1944-1989, dar se impunea şi o adaptare a 
metodelor misionare tradiţionale în noua mentalitate. 
 
Întrebare: Cine este Prea Fericitul Patriarh Teoctist? 
 
Răspuns: Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist Arpăpaşu a intrat de tânăr în viaţa monahală. A urmat 
seminarul teologic, apoi Facultatea de Teologie. A îndeplinit o serie de funcţii de episcop, arhiepiscop şi 
mitropolit al Moldovei şi Sucevei, iar în 1986 a fost ales în scaunul patriarhal al Bisericii noastre. 
 
Întrebare: Care este rolul Prea Fericitului Patriarh Teoctist în cadrul ecumenismului românesc? 
 



Răspuns: Patriarhul Teoctist este unul din reprezentanţii de funte ai ecumenismului românesc, a făcut 
parte din numeroase delegaţii sinodale sau a condus el însuşi astfel de delegaţii care au vizitat alte 
Biserici Ortodoxe surori. De asemenea, activează în mişcarea ecumenică, mai ales în Conferinţa 
Bisericilor Europene. 
 
Întrebare: Care a fost activitatea tipografică a Prea Fericitului Patriarh Teoctist? 
 
Răspuns: A publicat numeroase studii, conferinţe cuvântări, pastorale în reviste centrale bisericeşti, în 
revistele mitropolitane pe care le-a condus. De asemenea, a publicat o monografie despre Mitropolitul 
Iacob Putureanu, precum şi câteva monografii despre monumentele istorice-bisericeşti din Moldova şi 
ediţii critice. 
 
Întrebare: Care a fost activitatea de restaurare şi construcţie a Prea Fericitului Patriarh Teoctist? 
 
Răspuns: În domeniul restaurării, a restaurat unele monumente istorice din Arhiepiscopia Iaşilor, Putna, 
Bistriţa, Slatina etc., la care se adaugă numeroase biserici de mir din diferite parohii, unele adevărate 
monumente de artă, între care şi propria sa ctitorie din localitatea Victoria, Botoşani. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu învăţământul după 1989? 
 
Răspuns: După 1989, în ceea ce priveşte învăţământul teologic, vechile Institute din Bucureşti şi Sibiu 
au devenit Facultăţi. Tot după 1990 s-au deschis noi Facultăţi de Teologie la Iaşi şi Cluj, urmate de altele 
la Timişoara, Oradea, Piteşti etc., fiecare în cadrul Universităţilor din localităţile amintite. Şi în ceea ce 
priveşte seminariile s-au înfiinţat altele noi. 
 
Întrebare: Care este activitatea de restaurare după 1989? 
 
Răspuns: După 1989 se continuă acţiunea de restaurare a unor vechi monumente de artă, mai cu 
seamă în Moldova. S-au rezidit chiar şi câteva din bisericile demolate în perioada regimului totalitar. Pe 
parcursul întregii Patriarhii se ridică biserici de mir, mai cu seamă în centrele urbane. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu asistenţa socială în cadrul Bisericii Ortodoxe? 
 
Răspuns: În cadrul Bisericii asistenţa socială s-a reluat treptat în multe oraşe s-au creat posturi de 
preoţi pentru spitale şi azile, iar în unele s-au deschis capele. De asemenea în penitenciare s-a extins 
activitatea de asistenţă religioasă prin înfiinţarea posturilor de preoţi capelani care îndrumă activitatea 
religios-morală din aceste instituţii. 
 
Întrebare: Care sunt legăturile Bisericii creştine cu celelalte confesiuni? 
 
Răspuns: Relaţiile tradiţionale ale Bisericii noastre cu alte biserici creştine s-au intensificat foarte mult 
numeroasele vizite reciproce întăresc acest argument, de asemenea se continuă legăturile şi cu celelalte 
confesiuni creştine din ţara noastră, în cadrul „ecumenismului“ local românesc. 
 
Întrebare:  Care este mesajul către generaţiile viitoare de preoţi? 
 
Răspuns: Înlăturarea regimului totalitar ateu în decembrie 1989 a deschis noi perspective pentru o mai 
bună lucrare misionară socială, culturală şi ecumenică a Bisericii noastre. Generaţiile viitoare de preoţi au 
datoria morală de a continua lucrarea celor de azi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul VI. ISTORIA ROMÂNILOR 
(CU UN SCURT COMENTARIU) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istoria înfăţişează viaţa oamenilor, a popoarelor, din cele mai îndepărate timpuri până astăzi. Ea ne arată 
cum au trăit oamenii, cum şi-au orânduit statele conducerea, care au fost conducătorii cei mai vrednici şi 

ce fapte de seamă au săvârşit ei, ce războaie au purtat şi câtă prietenie şi pace au apărat. 
Pentru ca noi să ştim adevărul despre faptele petrecute cu sute şi chiar mii de ani în urmă, istoricii 

cercetează cu grijă inscripţiile de pe monumente, cronicile şi memoriile scrise de oamenii care au trăit în 
vremuri de demult. 

Faptele şi întâmplările cuprinse în istorie sunt povestite întocmai cum s-au petrecut. 
Istoria a fost, este şi va fi, întotdeauna, un preţios izvor de învăţătură pentru urmaşi. 

Marele nostru istoric, Nicolae Bălcescu, socotea că „istoria este cea dintâi carte a unei naţii“, adică a unui 
popor. Istoria cuprinde cele mai de preţ învăţături pe care trebuie să le ştie şi să le  

 îndrăgească fiecare om. 
Toate popoarele îşi au povestea vieţii lor, deci istoria lor. Poporul român are o istorie foarte zbuciumată, 

deci interesantă şi bogată în fapte de vitejie şi eroism. 
Cunoscând istoria, iubim tot mai mult poporul şi ţara. Ştiind cum au luptat strămoşii pentru dreptate şi 

libertate, ce jertfe au făcut ca să biruie, îi preţuim tot mai mult. 
Strămoşii poporului nostru au fost dacii şi romanii. Dacii au trăit pe pământul patriei noastre acum două 

mii de ani. Traian a prefăcut Dacia în provincie romană şi a alipit-o Imperiului Roman. 
Prins în jocul de interese al marilor puteri ale Europei, poporul român a dus, de-a lungul veacurilor, o 

grea luptă pentru păstrarea limbii, a religie, a unităţii şi a identităţii naţionale. A suferit mult, dar nu şi-a 
pierdut nădejdea. 

Şi pentru cei din penitenciare, cărora le este dedicată această carte, vrem ca istoria românilor să fie un 
izvor de învăţăminte şi înţelepciune. Din greutăţile poporului român trebuie să învăţăm să suferim cu 

demnitate şi să sperăm într-un viitor mai bun. 
 



 
I. STRĂMOŞII NOŞTRI DACII ŞI ROMANII 
 
 
Întrebare: De când a fost locuită ţara noastră? 
 
Răspuns: Ţara noastră a fost locuită din cele mai vechi timpuri, acest lucru este susţinut de faptul că 
arheologii au găsit în pământ unelte din piatră sau os, din bronz sau fier care dovedesc că aici au trăit 
oameni cu mii de ani în urmă. 
 
Întrebare: Când au trăit Dacii pe pământurile patriei noastre şi prin ce era vestită ţara? 
 
Răspuns: Dacii au trăit pe pământul patriei noastre acum două mii de ani. În acele vremuri ţara se 
numea Dacia şi era vestită prin bogăţia şi frumuseţea pământului dar mai ales prin vitejia locuitorilor. 
 
Întrebare: Care era îmbrăcămintea bărbaţilor daci? 
 
Răspuns: Dacii erau oameni voinici, purtau părul retezat pe frunte şi lăsat în plete pe umeri. Se 
îmbrăcau cu cămăşi din pânză, lungi până la genunchi. Purtau iţari strânşi pe picior iar iarna se îmbrăcau 
cu cojoace sau sumane cu glugă iar în picioare aveau opinci. Cei bogaţi îşi acopereau capul cu căciuli 
rotunde iar săracii umblau mai mult ce capul descoperit. 
 
Întrebare: Care era portul femeilor dace? 
 
Răspuns: Femeile se îmbrobodeau adesea cu marame, ţesute şi cusute frumos şi îşi împodobeau 
cămăşile cu cusături înflorate iar fustele le făceau lungi şi largi. Părul îl purtau strâns într-un coc la spate. 
 
Întrebare: Care erau principalele ocupaţii ale dacilor? 
 
Răspuns: Ocupaţia principală a dacilor era agricultura şi păstoritul. Ei totodată cultivau grâul, meiul, 
pomii roditori şi viţa de vie, albinele. Ei erau vânători şi meşteri iscusiţi în domeniul artelor războaielor. 
Dacii îşi făceau case din lemn sau piatră iar pe vârfurile dealurilor şi chiar în munţi înălţau cetăţi întărite 
cu ziduri groase de piatră. 
 
Întrebare: Care au fost cei mai de seamă conducători ai dacilor? 
  
Răspuns: Cei mai de seamă conducători ai dacilor au fost Burebista şi Decebal. Cel mai mare merit al lui 
Burebista a fost acela că i-a unit pe toţi dacii într-un stat mare şi puternic numit Dacia. Decebal a trăit la 
un veac şi jumătate după Burebista, a reorganizat statul dac stabilindu-i capitala la Sarmisegetusa. 
 
Întrebare: Ce au realizat romanii la miazăzi de Dunăre?  
 
Răspuns: În perioada romană, la miazăzi de Dunăre se întindea Imperiul Roman care avea capitala în 
oraşul cetate Roma. De-a lungul timpului romanii au supus zeci de popoare şi şi-au întins hotarele în 
jurul mării Mediterane. Au construit zeci de oraşe şi au alcătuit legi pentru orânduirea vieţii oamenilor. 
Limba romanilor era limba latină. 
 
Întrebare: Cine a fost Împăratul Traian? 
 



Răspuns: In perioada când în Dacia era Decebal, Imperiul Roman era condus de Împăratul Traian. Prin 
înţelepciunea şi însuşirile lui de conducător şi militar, Traian a fost unul dintre cei mai străluciţi împăraţi 
romani. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu ţinutul Daciei în urma războiului cu Imperiul Roman? 
 
Răspuns: În urma războiului purtat poporul dac sub conducerea lui Decebal şi împăratul Traian. Dacia 
s-a transformat în provincie romană şi a alipit-o la Imperiul Roman. A adus mulţi locuitori din alte părţi 
ale Imperiului şi i-a aşezat în provincia Dacia. Pe cuprinsul ei a pus să se construiască drumuri pavate şi 
să zidească oraşe şi cetăţi. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu popoarele celor două naţiuni: dacii şi romanii? 
 
Răspuns: Treptat pe parcursul timpurilor duşmănia dintre daci şi romani s-a stins. Muncind şi vieţuind 
împreună dacii şi romanii au împrumutat unii de la alţii obiceiurile, datinile felul de viaţă. Astfel ei au 
devenit strămoşii poporului român iar Decebal şi Traian sunt cinstiţi de noi ca doi oameni de seamă, 
străluciţi prin vitejie şi înţelepciune. 
 
 
II. ÎNTEMEIEREA STATELOR ROMÂNEŞTI 
 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut formarea statelor româneşti? 
 
Răspuns: Întemeierea statelor româneşti respectiv a Transilvaniei, Tării Româneşti, Moldova şi 
Dobrogea a fost de cea mai mare importanţă pentru viaţa poporului român. Având statele lor românii s-
au orânduit mai bine, s-au putut apăra de duşmani şi s-au făcut cunoscuţi între popoarele şi statele 
lumii. 
 
Întrebare: Prin unirea căror voievodate s-a format Voievodatul Transilvaniei? 
  
Răspuns: În Transilvania între secolele al IX-lea şi al XI-lea stăpâneau mai mulţi cneji şi voievozi 
români. Astfel în valea Crişului era voievodul Menumorut, în Banat voievodul Glad iar în valea Someşului 
Gelu Românul. Prin unirea voievodatelor române din această  parte a ţării s-a alcătuit Voievodatul  
Transilvaniei. 
 
Întrebare: Când a fost cucerită Transilvania de unguri? 
 
Răspuns: În secolul al IX-lea ungurii care se aflau pe teritoriul dintre fluviul Don şi Nipru împinşi de 
populaţiile migratoare s-au aşezat în Câmpia Panoniei. In secolul al XI-lea conducătorii ungurilor ispitiţi 
de bogăţia ogoarelor Transilvaniei şi-au înteţit acţiunea de cucerire a teritoriului acesta. Pe parcursul 
timpului ei au cucerit Transilvania. 
 
Întrebare: Cu ce scop au colonizat ungurii în Transilvania saşii şi secuii?  
 
Răspuns: Pentru a-şi întări stăpânirea asupra Transilvaniei şi a păzi mai bine graniţele asupra 
migratorilor în secolul al XII-lea regi unguri au aşezat aici pe secui şi pe saşi. 
 
Întrebare: Cum e întemeiat ţinutul numit Ţara Românească? 
 



Răspuns: Cu pricepere şi cu îndrăzneală voievodul Basarab de pe Argeş a unit toate voievodatele de la 
Severin până la Brăila şi din Făgăraş până la Dunăre. 
  
Întrebare: Când s-a întemeiat Mitropolia Ţării Româneşti? 
 
Răspuns: În timpul lui Alexandru - Voievod, fiul lui Basarab I s-a întemeiat Mitropolia Ţării Româneşti. 
Biserica a ajutat la întărirea puterii domneşti şi organizarea ţării. Reşedinţa Mitropolitului era la Curtea de 
Argeş. 
 
Întrebare: Care a fost viaţa românilor din răsăritul Carpaţilor? 
 
Răspuns: În răsăritul Carpaţilor viaţa poporului român s-a orânduit în acelaşi fel ca şi în Transilvania şi 
Ţara Românească. Şi aici s-au înfiripat mai întâi mici cnezate şi voievodate apoi s-au unit între ele. Viaţa 
Românilor din Moldova a fost grea din pricina prădăciunilor tătărăşti a încercărilor făcute de unguri şi 
poloni de a-i ocupa. 
 
Întrebare: Cine şi când a întemeiat statul Moldova? 
 
Răspuns: După moartea lui Dragoş, Bogdan Voievod din Maramureş s-a răzvrătit împotriva regelui 
Ungariei şi în 1359 în Moldova ajutat de popor l-a alungat de la ocârmuire pe urmaşul lui Dragoş şi a 
întemeia aici un stat independent numit Moldova. 
 
Întrebare: Ce state româneşti au existat în perioada cuprinsă între sec. al X-lea şi al XIV-lea? 
 
Răspuns: În veacul al X-lea până în al XIV-lea pe teritoriul locuit de români s-au întemeiat trei state 
independente numite: Transilvania, Tara Românească, Moldova şi Dobrogea. 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut pentru locuitorii ei întemeierea statelor româneşti? 
 
Răspuns: Întemeierea voievodatelor române a fost un fapt de cea mai mare importanţă pentru viaţa 
românilor. Satele şi oraşele s-au înmulţit, s-au ridicat cetăţi şi biserici, s-a creat Mitropolia Moldovei, etc. 
 
 
III. DEZVOLTAREA ŢĂRILOR ROMÂNE DUPĂ ÎNTEMEIERE 
 
 
Întrebare: Cine a fost şi unde a domnit Mircea cel Bătrân? 
 
Răspuns: Mircea Voievod, zis cel Bătrân a fost un conducător vrednic şi înţelept, un oştean îndrăzneţ şi 
viteaz. El a întins hotarele Ţării Româneşti din Banat până la vărsarea Dunării în mare iar în Transilvania 
a stăpânit Almaşul şi Făgăraşul. El a gospodărit ţara cu multă pricepere şi dragoste vreme de 32 de ani. 
 
Întrebare: Care erau principalele ocupaţii ale locuitorilor Ţării Româneşti şi Moldovei? 
 
Răspuns: Principala ocupaţie a locuitorilor a fost agricultura şi creşterea animalelor. De asemenea s-a 
dezvoltat foarte mult mineritul, precum şi extracţia de sare. Totodată se schimbul de mărfuri s-a 
dezvoltat foarte repede la înmulţirea satelor şi a oraşelor. 
 
Întrebare: Cum şi-au organizat conducerea ţărilor domnitorii români? 
 



Răspuns: Ca să conducă mai bine ţările lor, Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun au rânduit judeţele, 
au construit cetăţi de scaun sau capitale: la Târgovişte în Ţara Românească şi la Suceava în Moldova. În 
conducerea ţării, domnitorii erau ajutaţi de dregătorii din marea boierime. 
 
Întrebare: Care sunt considerate cele mai frumoase monumente? 
 
Răspuns: Unele dintre cele mai şi frumoase monumente din ţara noastră le constituie fostele cetăţi şi 
mănăstiri întărite cu ziduri groase. Astfel au fost: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Bistriţa, cetatea Suceava, 
cetatea Târgovişte, etc. 
 
Întrebare: Ce i-a ajutat pe cei doi voievozi să înfrunte primejdia din afară? 
 
Răspuns: Buna organizare a ţării, hărnicia şi vitejia poporului i-au ajutat pe cei doi voievozi să înfrunte 
primejdia din afară, să-l înfrângă pe duşman şi să ducă faima ţării până departe în Europa. 
 
Întrebare: Care a fost cea mai mare primejdie pentru locuitorii din Moldova şi Ţara Românească? 
 
Răspuns: Turcii sau otomanii veneau din Asia şi fiind foarte războinici au înfrânt multe popoare şi au 
ajuns până la Dunăre ceea ce reprezenta pentru români o mare primejdie. 
 
Întrebare: Care a fost cea dintâi mare biruinţă a românilor contra otomanilor? 
 
Răspuns: Cea mai mare bătălie purtată în timpul lui Mircea cel Bătrân a fost aceea cu turcii la Rovine în 
anul 1395 când, s-a consemnat cea dintâi mare biruinţă a românilor contra otomanilor. 
 
Întrebare: Când s-a stins din viaţă domnitorul Alexandru cel Bun? 
 
Răspuns: După o domnie îndelungată în timpul căreia Moldova se întindea până la mare, la Cetatea 
Albă şi Chilia, Alexandru cel Bun s-a stins din viată mulţumit şi împăcat că şi-a făcut datoria faţă de ţară 
şi popor în anul 143Răspuns: 
 
Întrebare: Cum se comportau nobilii maghiari faţă de ţăranii români şi maghiari? 
 
Răspuns: Cotropindu-le pământurile, nobilii maghiari din Transilvania îi sileau pe ţărani să muncească 
pe moşiile lor, la arat şi la strâns recolta, la muncile de la castele la vânătoare şi pescuit, la numeroasele 
daruri cu diferite împrejurări. 
 
Întrebare: Cum a fost considerată Răscoala de la Bobâlna? 
 
Răspuns: Cu toate că au fost înfrânţi, Răscoala de la Bobâlna a fost considerată ca fiind cea mai mare 
ridicare a ţărănimii împotriva nobililor şi a constituit o foarte strânsă colaborare între ţăranii români şi 
maghiari. 
 
 
IV. IANCU DE HUNEDOARA, VLAD ŢEPEŞ, ŞTEFAN-VODĂ 
 
 
Întrebare: Ce a fost secolul al XV-lea pentru români? 
 



Răspuns: Secolul al XV-lea a fost pentru poporul român un răstimp de luptă pentru libertate şi 
independenţă împotriva celei mai mari primejdii care s-a ivit atunci pentru întreaga Europă: Imperiul 
Otoman? 
 
Întrebare: Cine a fost Iancu de Hunedoara? 
 
Răspuns: Iancu de Hunedoara era fiul lui Voicu, cneaz român din părţile Hunedoarei, căruia, pentru 
faptele lui vitejeşti, regele Ungariei i-a dăruit multe moşii şi castelul de la Hunedoara. În scurt timp, 
Iancu a dovedit că era un priceput ostaş şi avea mare talent de conducător, fiind numit voievod al 
Transilvaniei. 
 
Întrebare: Ce legături a avut Iancu de Hunedoara cu domnitorii din Moldova şi Ţara Românească? 
 
Răspuns: Iancu de Hunedoara a avut strânse legături de prietenie cu domnitorii din Ţara Românească 
şi din Moldova deoarece cele mai mari bătălii le-a avut cu turcii unde împreună sau singur a reuşit de 
cele mai multe ori să ţină piept primejdiei otomane. 
 
Întrebare: Când a ajuns la tron domnitorul Vlad Ţepeş? 
 
Răspuns: În 1456 pe tronul Ţării Româneşti ajunge domn Vlad Ţepeş care şi-a propus să organizeze 
mai bine ţara, să o întărească şi să o scape de otomani, ceea ce a reuşit în cea mai mare parte. 
 
Întrebare: Ce a întreprins domnul Vlad Ţepeş după ce a ajuns la domnie? 
 
Răspuns: După ce a ajuns la domnie, în primul rând a curăţat ţara de hoţi, de leneşi,  de netrebnic, i-a 
ajutat pe meşteşugarii harnici să-şi poată îndeplini cu folos munca. De asemenea, a întemeiat numeroase 
oraşe şi i-a înfrânt pe boierii care se împotriveau planurilor lui. 
 
Întrebare: Cine a fost cel mai strălucit conducător în lupta pentru libertate a românilor în secolul al XV-
lea? 
 
Răspuns: Cel mai strălucit conducător în lupta pentru libertatea românilor în veacul al XV-lea a fost 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Numele lui străluceşte în istoria poporului român pentru felul în care a orânduit 
ţara şi a condus poporul în apărarea ei. 
 
Întrebare: Ce a întreprins Ştefan în timpul domniei sale pentru dezvoltarea bunăstării poporului său? 
 
Răspuns: Pe parcursul întregii domnii (1457-1504), Ştefan-Vodă s-a  îngrijit să sporească bunăstarea 
ţării, a înfiinţat târguri noi, a încurajat şi sprijinit agricultura, meşteşugurile, comerţul etc. 
 
Întrebare: Ce a întreprins Ştefan-Vodă în domeniul construcţiilor de locaşuri sfinte pe parcursul domniei 
sale? 
 
Răspuns: În timpul domniei lui Ştefan-Vodă, meşteri iscusiţi au înălţat Biserici frumoase, cum ar fi cele 
de la Voroneţ, Putna sau Neamţ, împodobite cu multe picuri, cu vase din aur, ţesături fine etc. 
 
Întrebare: Împotriva cui a dat Ştefan cel Mare cele mai multe bătălii? 
 
Răspuns: Pe parcursul a 47 de ani de domnie Ştefan-Vodă a ţinut numeroase lupte împotriva turcilor. 
Cea mai importantă bătălie a fost cea de la Vaslui, din 147Răspuns: 



 
Întrebare: Ce a înţeles poporul o dată cu moartea lui Ştefan-Vodă? 
 
Răspuns: Prin pierderea lui Ştefan Vodă, poporul a înţeles că a pierdut cel mai vrednic apărător al 
libertăţii ţării. Ştefan cel Mare a fost înmormântat la Putna. 
 
 
 
 
V. MIHAI VODĂ VITEAZUL 
 
 
Întrebare: Care era situaţia Ţării Româneşti faţă de Imperiul Otoman la vremea urcării pe tron a lui 
Mihai-Vodă? 
 
Răspuns: În anul 1593, pe tronul Ţării Româneşti urcă Mihai-Vodă. În acest moment. Imperiul Otoman 
ajunsese foarte puternic şi cerea tribut tot mai mare. Românii dădeau tributul, în timp ce boierii arătau 
slugărnicie faţă de otomani. 
 
Întrebare: Cine era şi ce planuri de domnie avea Mihai-Vodă al urcarea pe tronul Ţării Româneşti? 
 
Răspuns: Mihai-Vodă era un oştean priceput şi viteaz, iar gândul lui trainic şi neclintit era să scape ţara 
de stăpânirea otomană, dar ca să poată urca pe tron a trebuit să făgăduiască sultanului că va spori 
tributul. 
 
Întrebare: Unde a avut loc cea mai mare victorie a lui Mihai Viteazu asupra otomanilor? 
 
Răspuns: Cea mai mare biruinţă a românilor conduşi de Mihai Viteazu a fost victoria de la Călugăreni, 
din 1595, unde, deşi mai puţini ca număr, Mihai Viteazu în fruntea oştirii române a avut o strategie cu 
totul deosebită ce i-a adus victoria. 
 
Întrebare: Cum a reuşit poporul român să se refacă după bătălia din anul 1595? 
 
Răspuns: După biruinţele din anul 1595, poporul din Ţara Românească a muncit să vindece rănile 
războiului. Meşteşugarii şi negustorii s-au arătat tot mai harnici să producă şi să schimbe mărfurile ca să 
prospere mai repede. 
 
Întrebare: Pe cine a înfrânt Mihai Viteazul în bătălia de la Şelimbăr? 
 
Răspuns: O victorie însemnată a fost bătălia de la Şelimbăr, din anul 1599, unde domnul Mihai Viteazu 
a înfrânt armata principelui maghiar al Transilvaniei. 
 
Întrebare: Ce măsuri a luat Mihai Viteazu după bătălia de la Şelimbăr? 
 
Răspuns: După bătălia de la Şelimbăr, poporul român l-a primit pe Mihai Viteazul u mare bucurie şi cu 
strălucit alai în cetatea Alba Iulia. Aici, în capitala Transilvaniei, Mihai a luat măsuri grabnice pentru buna 
orânduire a ţării, numind dregători dintre români şi a făcut unele înlesniri preoţilor şi ţăranilor români. 
 
Întrebare: Când şi cine a înfăptuit pentru prima dată unirea celor trei ţări române? 
 



Răspuns: În anul 1600, Mihai Viteazul a înfăptuit Unirea politică a Ţării Româneşti cu Transilvania şi 
Moldova. 
 
Întrebare: A fost posibilă păstrarea Unirii de la 1600? 
 
Răspuns: Unirea de la 1600 nu a putut să fie păstrată mai mult timp, în primul rând pentru că nobilii 
maghiari din Transilvania, furioşi că sunt sub conducerea unui domn român, au uneltit împotriva lui. 
 
Întrebare: Când a fost ucis Mihai Viteazu? 
 
Răspuns: În vara anului 1601, când au văzut că nu-l pot înfrânge, că poporul îl ajută în lupta lui pentru 
unitate şi libertate, duşmanii l-au ucis mişeleşte pe Câmpia Turzii. Trupul i-a fost îngropat în Transilvania, 
iar capul i l-au luat Fraţii Buzeşti şi l-au aşezat în Mănăstirea Dealu. 
 
Întrebare: Ce au dovedit faptele lui MIhai Viteazu? 
 
Răspuns: Faptele strălucite ale lui Mihai Viteazu, ca şi cele ale lui Ştefan cel Mare, Iancu de Hunedoara 
şi Vlad Ţepes, au arătat că românii au ştiut să înfrunte prin luptă imperiile vecine, apărându-şi cu eroism 
independenţa. 
 
 
VI. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ŞI DIMITRIE CANTEMIR 
 
 
Întrebare: Care era situaţie Imperiului Otoman în jurul anului 1700? 
 
Răspuns: Încă înainte de anul 1700, Imperiul Otoman dă semne de slăbiciune. Pe tronul din Istanbul se 
urcau sultani netrebnici care duceau o viaţă de risipă. Armatele erau slab conduse de generali 
nepricepuţi. La rândul lor, popoarele subjugate încercau să-şi cucerească libertatea prin răzvrătiri tot mai 
dese. 
 
Întrebare: Cine a fost Constantin Brâncoveanu? 
 
Răspuns: Unul dintre cei mai de seamă domnitori ai Ţării Româneşti a fost Constantin Brâncoveanu. El 
a domnit timp de 26 de ani, având o domnie îndelungată într-o perioadă nespus de grea. 
 
Întrebare: Ce înţelegere a făcut Constantin Brâncoveanu cu ţarul Petru al Rusiei? 
 
Răspuns: Dorind să scape ţara de otomani, Constantin Brâncoveanu a făcut o înţelegere secretă cu 
ţarul Petru al Rusiei şi au hotărât ca domnul român să-l sprijine pentru înfrângerea armatelor otomane. 
 
Întrebare: Cine l-a ucis pe domnitorul Constantin Brâncoveanu? 
 
Răspuns: Aflând despre înţelegerea cu ţarul Petru al Rusiei, sultanul a hotărât să-l piardă pe Constantin 
Brâncoveanu şi l-a ucis la Istanbul, o dată cu cei patru fii ai săi, murind nevinovat pentru a elibera ţara 
de dominaţia străină. 
 
Întrebare: Cine a fost Dimitrie Cantemir? 
 



Răspuns: Dimitrie Cantemir a fost crescut la Istanbul ca ostatic, unde a urmat multe şcoli înalte. Vorbea 
şi scria în mai multe limbi, ceea ce i-a uşurat să devină unul dintre cei mai străluciţi învăţaţi a i vremii. 
 
Întrebare: Ce a realizat Dimitrie Cantemir după ce a ajuns domn? 
 
Răspuns: Îndată ce a ajuns domn în anul 1710, Dimitrie Cantemir s-a înţeles cu ţarul Petru al Rusiei să 
lupte împotriva otomanilor. La chemarea voievodului, poporul a sărit la luptă pentru independenţa 
statului moldovean. 
 
Întrebare: Unde s-aţinut şi de cine a fost sprijinit domnul Dimitrie Cantemir? 
 
Răspuns: Bătălia pe care a susţinut-o Dimitrie Cantemir împotriva otomanilor s-aţinut la Stănileşti, lângă 
Prut, unde domnul Moldovei a fost susţinut de armata rusească şi de un pâlc de oşteni trimişi de 
Constantin Brâncoveanu. 
 
Întrebare: Unde a fost înscris numele domnului Dimitrie Cantemir? 
 
Răspuns: Cu toate că Dimitrie Cantemir a domnit puţin, numele lui s-a înscris în istorie în şirul 
luptătorilor pentru independenţa, libertatea şi dreptatea poporului român. 
 
Întrebare: Cum sunt consideraţi Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir în domeniul culturii? 
 
Răspuns: Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir au fost şi mari protectori ai culturii. Astfel, în 
timpul lui Brâncoveanu, s-au construit palate frumoase, ca cel de la Mogoşoaia, şi mănăstiri care sunt 
considerate adevărate opere de artă, fiind cunoscute azi în întreaga lume. 
 
Întrebare: Cine erau domnii fanarioţi? 
 
Răspuns: Domnii fanarioţi au fost de obicei domni străini din neam grec care au luat conducerea Ţărilor 
Române, numiţi fiind de sultanul de la Istanbul. 
 
 
VII. TUDOR VLADIMIRESCU ŞI REVOLUŢIA DE LA 1821 
 
 
Întrebare: Care era situaţia poporului român în preajma anului 1821? 
 
Răspuns: În preajma anului 1821, poporul român trudea din greu sub stăpânirea domnilor fanarioţi 
care erau slujitori devotaţi sultanului. Astfel, poporul român suferea foarte mult, iar aceasta nu putea fi 
îndepărtată decât prin revoluţie. 
 
Întrebare: Cine a fost Tudor Vladimirescu? 
 
Răspuns: Tudor Vladimirescu s-a născut în satul Vladimiri, din Oltenia, şi a învăţat carte. El era un 
bărbat dârz, aspru şi hotărât, pătruns de simţul dreptăţii şi al demnităţii, neputând să îndure trufia şi 
asuprirea boierească iubind poporul asuprit. 
 
Întrebare: Care era marele gând al lui Tudor Vladimirescu? 
 



Răspuns: Marele gând al lui Tudor Vladimirescu era acela de a face dreptate ţării, adică de a cuceri 
libertatea socială şi naţională a poporului român şi de a scăpa de domniile fanariote. 
 
Întrebare: Când şi de unde a pornit Revoluţia din 1821? 
 
Răspuns: În iarna anului 1821, Tudor Vladimirescu a înălţat steagul luptei, reuşind să răzvrătească 
întregul popor. Răsculaţii conduşi de el au pornit din Oltenia, îndreptându-se spre Bucureşti, în drum 
alăturându-se lui cei asupriţi de boieri şi otomani. 
 
Întrebare: Când a condus ţara Tudor Vladimirescu? 
 
Răspuns: În primăvara anului 1821, Tudor Vladimirescu a ocârmuit ţara în numele poporului. El se 
pregătea să facă dreptate, să uşureze viaţa celor mulţi şi să scape ţara de stăpânire străină. 
 
Întrebare: Ce era armata numită Eteria? 
 
Răspuns: Armata Eteriei era o asociaţie grecească, care urmărea să-i răscoale pe greci şi alte popoare 
din Balcani împotriva stăpânirii otomane. 
 
Întrebare: Cum au reacţionat boierii împotriva domnului Tudor Vladimirescu? 
 
Răspuns: Speriaţi de puterea poporului condus de Tudor Vladimirescu, boierii i-au chemat pe otomani 
în ajutor, iar sultanul s-a grăbit să trimită armata asupra Bucureştiului. Vrând să cruţe capitala de 
distrugerile unui război, Tudor, s-a retras spre Goleşti. 
 
Întrebare: Cum a fost înăbuşită revoluţia lui Tudor Vladimirescu de la 1821? 
 
Răspuns: Tudor Vladimirescu a fost ucis la Goleşti, iar trupul i-a fost aruncat într-o fântână părăsită, iar 
apoi otomanilor le-a fost uşor să înfrângă şi să risipească oastea răsculaţilor. 
 
Întrebare: Ce domnitori au fost numiţi în Ţara Românească după Revoluţia de la 1821? 
 
Răspuns: După revoluţia lui Tudor Vladimirescu, sultanul n-a mai numit domnitori fanarioţi, ci atât în 
Moldova, cât şi în Ţara Românească a numit domni pământeni, adică dintre boierii români. 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu? 
 
Răspuns: Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu a avut o deosebită însemnătate pentru viaţa tuturor 
românilor. Răsunetul ei s-a întins atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească. 
 
 
VIII. REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1848 
 
 
Întrebare: Care a fost situaţia economică a Ţărilor române în preajma anului 1848? 
 
Răspuns: Munca stăruitoare a poporului a făcut ca în Ţările Române să sporească considerabil bogăţiile 
locuitorilor. A crescut numărul locuitorilor, s-a răspândit tot mai mult cultura. Comerţul a devenit liber şi 
s-a dezvoltat foarte repede. 
 



Întrebare: Ce clasă socială a apărut în preajma anului 1848? 
 
Răspuns: Proprietarii fabricilor, negustorii şi cei care aveau mulţi bani au format clasa muncitoare 
numită burghezie. Aceasta dorea să participe şi ea la conducerea ţării, împreună cu boierii. 
 
Întrebare: Ce clase sociale  au participat la Revoluţia de la 1848? 
 
Răspuns: În Revoluţia română de la 1848, burghezii, cărturarii, meseriaşii, muncitorii au ridicat cu toţii 
steagul luptei pentru alungarea boierilor şi a nobililor de la conducerea ţării. 
 
Întrebare: Care au fost revoluţionarii de frunte care s-au ridicat în Ţara Românească? 
 
Răspuns: În 1848, în fruntea poporului român s-a ridicat un număr mare de revoluţionari patrioţi, care 
s-au dăruit cu totul luptei pentru apărarea ţării şi au cucerit drepturi pentru popor. Dintre cei mai de 
seamă au fost Nicolae Bălcescu şi Gheorghe Magheru în Ţara Românească. 
 
Întrebare: Care au fost revoluţionarii de frunte din Moldova şi din Transilvania? 
 
Răspuns: În Moldova s-au ridicat în mod elocvent Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri şi Alexandru 
Ioan Cuza, precum şi Avram Iancu din Transilvania şi Eftimie Murgu din Banat. 
 
Întrebare: Unde a început Revoluţia de la 1848? 
 
Răspuns: Revoluţia a început mai întâi în Moldova în luna martie a anului 1848, dar a fost înăbuşită 
înainte de a cuprinde toată ţara. Scăpând de paznicii domniei, capii revoluţiei au trecut în Transilvania 
sau în Ţara românească. 
 
Întrebare: Cine a participat la Marea Adunare de la Blaj din 1848? 
 
Răspuns: La 3 mai 1848, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj s-au adunat peste 40.000 de oameni: ţărani, 
meseriaşi, intelectuali. La această adunare au venit şi fruntaşi revoluţionari din Moldova şi din Ţara 
Românească. 
 
Întrebare: Când a izbucnit revoluţia în Ţara românească? 
 
Răspuns: La 9 iunie 1848  a izbucnit revoluţia şi în Ţara Românească. Aici revoluţionarii au ţinut o mare 
adunare la Izlaz. De asemenea, la Bucureşti poporul a ţinut a mare adunare revoluţionară pe Câmpia 
Libertăţii de la Filaret. 
 
Întrebare: Ce a înţeles poporul român din desfăşurarea evenimentelor Revoluţiei de la 1848? 
 
Răspuns: Deşi înăbuşită revoluţia, poporul român a înţeles că are destulă pricepere şi putere ca să 
alunge oamenii vechii orânduiri şi să întocmească o orânduire nouă mai bună. 
 
Întrebare: Ce a anticipat Revoluţia de la 1848? 
 
Răspuns: Ideile revoluţionare din 1848, amintirea faptelor eroice săvârşite de Nicolae Bălcescu şi Avram 
Iancu au însufleţit mult lupta poporului nostru, iar în curând el va înfăptui Unirea şi va cuceri 
independenţa. 
 



 
IX. ALEXANDRU IOAN CUZA 
 
 
Întrebare: Ce puncte comune au avut românii din ţările române? 
 
Răspuns: Cu toate că veacuri de-a rândul stăpâniri străine i-au despărţit, românii tot s-au simţit fraţi, 
având foarte multe puncte comune, cum ar fi: acelaşi grai, aceeaşi muncă, port, limbă etc. 
 
Întrebare: Ce au reuşit să-i convingă foştii revoluţionari din 1848 în guvernele unor ţări europene? 
 
Răspuns: Pribegiţi prin Europa, revoluţionarii de la 1848 au convins guvernele unor ţări ca Franţa sau 
Anglia să recunoască legitimitatea unirii poporului român. 
 
Întrebare: Când a fost ales domn în Moldova Alexandru Ioan Cuza? 
 
Răspuns: La data de 5 Ianuarie 1859, în Moldova a fost ales ca domn Alexandru Ioan Cuza, unul dintre 
fruntaşii Revoluţiei de la 184Răspuns: 
 
Întrebare: Prin ce eveniment s-a realizat unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti într-un singur stat? 
 
Răspuns: Prin alegerea şi în Muntenia, la 24 Ianuarie 1859, tot a lui Alexandru Ioan Cuza, s-a realizat, 
de fapt, unirea celor două Ţări Române într-un singur stat. 
 
Întrebare: Cum era statul român după Unirea din 1859? 
 
Răspuns: Prin Unirea din 1859, statul era mai mare şu mult mai puternic, numărul locuitorilor s-a dublat 
şi bogăţiile ţării au sporit. Cucerirea independenţei şi unirea într-o singură patrie erau dorinţele care 
însufleţeau întregul popor. 
 
Întrebare: Când şi cât timp a domnit Alexandru Ioan Cuza? 
 
Răspuns: Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn la 24 ianuarie 185Răspuns: A condus ţara timp de 
şapte ani. Nutrind o mare dragoste faţă de popor, el s-a străduit să biruie toate greutăţile, făcând, în 
acelaşi timp, mari schimbări în rânduielile ţării. 
 
Întrebare: Cum s-a numit noul stat format în urma realizării unirii şi unde îşi avea capitala? 
 
Răspuns: Noul stat realizat prin unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a numit românia, iar capitala a 
fost stabilită la Bucureşti. 
 
Întrebare: Ce a întreprins Alexandru Ioan Cuza în domeniul reformelor agrare după ce a ajuns la 
domnie? 
 
Răspuns: Printre primele măsuri pe care le-a luat Alexandru Ioan Cuza după ce a ajuns la domnie, a 
fost aceea că a luat măsuri pentru îmbunătăţirea stării ţărănimii prin adoptarea legii agrare prin care 
500.000 de familii ţărăneşti au primit pământ. 
 
Întrebare: Ce a realizat Cuza-Vodă în domeniul învăţământului? 
 



Răspuns: Tot ca să ajute poporul Cuza-Vodă a dat Legea învăţământului primar obligatoriu şi gratuit, 
iar în oraşe au fost înfiinţate licee. La Iaşi şi la Bucureşti au fost înfiinţate Universităţi. 
 
Întrebare: Ce a izbutit să realizeze Alexandru Ioan Cuza în timpul scurtei sale domnii? 
 
Răspuns: Cu toate că a condus ţara puţină vreme şi a întâmpinat mari greutăţi, Alexandru Ioan Cuza a 
izbutit să împlinească multe dintre dorinţele mari ale poporului român, pentru care au luptat şi 
revoluţionarii din  184Răspuns: 
 
X. CUCERIREA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI ŞI DEZVOLTAREA ROMÂNIEI DUPĂ CUCERIREA 
INDEPENDENŢEI 
 
 
Întrebare: Care era situaţia statului român până în anul 1877? 
 
Răspuns: Cu toate că era un stat tânăr şi încă supus sultanului, Unirea şi reformele din vremea Domniei 
lui Cuza au întărit temelia statului român, puterea lui economică şi militară. 
 
Întrebare: Când şi-a declarat independenţa şi în ce condiţii statul român? 
 
Răspuns: În 1877 s-a declanşat războiul între Rusia şi Imperiul Otoman. Armatele ruseşti au trecut prin 
România la miazăzi de Dunăre. Ţara noastră s-a declarat la 9 Mai 1877 independentă şi şi-a pregătit 
oştirea de război. 
 
Întrebare: Cum a intrat România în războiul împotriva otomanilor? 
 
Răspuns: În timpul războiului cu otomanii, comandantul armatei ruseşti a cerut ajutor armatelor 
române. Trupele române conduse de domnitorul Carol I au trecut Dunărea şi au intrat în luptă împotriva 
otomanilor? 
 
Întrebare: Ce sacrificii a adus oastea română pentru cucerirea redutei Plevna? 
 
Răspuns: După ce a trecut Dunărea, oştirea română s-a unit cu armata rusă şi, împreună, au înconjurat 
Plevna. Aici, pentru cucerirea acestei redute, s-au jertfit mii de ostaşi şi ofiţeri români. 
 
Întrebare: Unde a mai ţinut bătălii oştirea română? 
 
Răspuns: Oştirea română, aliată cu armata rusă, colaborând cu voluntarii bulgari, a mai dat bătăliile de 
la Rahova, Smârdan şi Vidin, capturând astfel toată armata otomană din această parte a frontului. 
 
Întrebare:  Ce i s-a recunoscut României după războiul împotriva otomanilor din perioada 1877-1878? 
 
Răspuns: După încheierea păcii cu otomanii, toate ţările au recunoscut independenţa României, cucerită 
pe câmpul de luptă. Atunci a fost eliberată şi Dobrogea, străvechi pământ românesc, răpit de otomani la 
sfârşitul secolul al XV-lea. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu situaţia ţării după înlăturarea dominaţiei otomane? 
 



Răspuns: După înlăturarea dominaţiei otomane, s-a dezvoltat mai repede şi mai bine economia ţării, 
ştiinţa şi cultura. Domnitorul Carol I s-a dovedit un bun gospodar, îngrijindu-se de propăşirea şi liniştea 
ţării. 
 
Întrebare: Ce sectoare ale economiei s-au dezvoltat în primul rând după cucerirea independenţei? 
 
Răspuns: În domeniul economiei româneşti, în primul rând s-au construit mai multe fabrici, adică s-a 
dezvoltat industria. Statul încuraja construirea de fabrici şi extragerea petrolului. O dată cu creşterea 
industriei au sporit mijloacele de transport al mărfurilor şi al călătorilor. 
 
Întrebare: Cum s-au format proletariatul şi sindicatele în România? 
 
Răspuns: O dată cu dezvoltarea industriei şi a construcţiilor, a sporit mult şi numărul muncitorilor. Ei au 
format aşa-zisul „proletariat“ sau clasa muncitoare. Ca să câştige drepturi, muncitorii s-au organizat în 
sindicate prin care muncitorii se apărau de abuzurile şi nedreptăţile patronilor. 
 
Întrebare: Când s-a sărbătorit primul 1 Mai muncitoresc în România? 
 
Răspuns: Un fapt însemnat în acea perioadă a fost că muncitorii din toată lumea au hotărât ca în ziua 
de 1 Mai să fie zi de sărbătoare. Primul 1 Mai muncitoresc s-a sărbătorit în România în anul 1890. 
 
 
XI. PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ŞI UNIREA DE LA 191RĂSPUNS: 
 
 
Întrebare: Cât a durat şi între cine s-a purtat primul război mondial? 
 
Răspuns: Primul război mondial a izbucnit în anul 1914 şi a durat până în anul 191Răspuns: El a fost 
purtat îndeosebi între Germania şi Austro-Ungaria, pe de o parte, şi Franţa, Anglia şi Rusia, pe de altă 
parte. 
 
Întrebare: Pentru ce a primit denumirea de război mondial războiul din 1914? 
 
Răspuns: Pentru că primul război mondial a prins în iureşul lui o mare parte din ţările lumii şi s-a 
desfăşurat pe aproape întregul glob pământesc, s-a numit şi război mondial. 
 
Întrebare: Care a fost cauza principală a primului război mondial? 
 
Răspuns: Cauza principală a primului război mondial a fost dorinţa ţărilor mari, ca Germani, Austro-
Ungaria, Rusia, Franţa, Italia, Statele Unite, de a cuprinde şi a împărţi ţările şi continentele. Popoarele 
subjugate au căutat să profite de acest război pentru a se elibera. 
 
Întrebare: A intrat România de la început în conflictul primului război mondial? 
 
Răspuns: La izbucnirea primului război mondial România nu a intrat în acesta, rămânând ţară neutră. 
Regele Ferdinand voia să intre în război numai dacă putea elibera provinciile româneşti de sub stăpânire 
străină. 
 
Întrebare: Când a intrat România în primul război mondial şi unde a obţinut victorii răsunătoare 
împotriva Germaniei? 



 
Răspuns: În vara anului 191Răspuns: România a început războiul împotriva Austro-Ungariei şi a 
Germaniei, împotriva cărora au obţinut victorii răsunătoare la Mărăşti, Târgu-Jiu, Oituz. Mărăşeşti. 
 
Întrebare: Prin ce şi-a exprimat recunoştinţa poporul român pentru vitejia eroilor de la 1917? 
 
Răspuns: Vitejia cu care poporul şi-a apărat ţara în vara anului 1917 a impresionat întreaga lume, 
punând serioase probleme armatei germane. Pe locul unde s-au desfăşurat lupte în vara anului 1917, 
poporul român a înălţat un mare monument numit Mausoleul de la Mărăşeşti. 
 
Întrebare: Care a fost situaţia Imperiului Austro-Ungar după 1916? 
 
Răspuns: În 1916 armata română nu a putut alunga stăpânitorii austro-ungari din Transilvania, dar 
victoriile de la Oituz şi de la Mărăşeşti au lovit din greu Imperiul Austro-Ungar, care a început să se 
destrame. 
 
Întrebare: În ce an s-a unit cu România teritoriul Moldovei? 
 
Răspuns: După ce, la 22 ianuarie 1918 s-a constituit Republica Moldovenească Independentă, la 27 
martie în acelaşi an, Basarabia, teritoriu al Moldovei care, în  1812, fusese încorporat Rusiei ţariste, s-a 
unit cu România. 
 
Întrebare: Prin ce eveniment s-a proclamat statul unitar numit român? 
 
Răspuns: La 1 Decembrie 1918 s-a organizat Adunarea Populară de la Alba Iulia, unde, prin proclamaţia 
de Unire, s-a desăvârşit Unirea tuturor românilor în acelaşi stat: statul naţional unitar român. 
 
Întrebare: Ce a însemnat Unirea Transilvaniei cu România ? 
 
Răspuns: Unirea Transilvaniei cu românia a însemnat împlinirea unui vis străvechi al poporului român, 
iar prin desăvârşirea unităţii naţionale România a ajuns o ţară cu o  economie puternică în plină înflorire. 
 
 
XII. NIVELUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE. REFORMA AGRARĂ DIN 1921 
 
 
Întrebare: Ce s-a realizat prin făurirea statului naţional unitar român? 
 
Răspuns: Făurirea statului naţional unitar român, expresia voinţei întregului popor, a reprezentat, în 
procesul dezvoltării istorice a naţiunii române, o etapă nou, care a permis acumulări de substanţă în 
toate ramurile de activitate. 
 
Întrebare: Ce depindea de realizarea unor transformări în viaţa economică a ţării? 
 
Răspuns: De realizarea unor transformări semnificative în viaţa economică depindea progresul rapid al 
ţării, consolidarea unităţii naţionale şi coeziunea naţiunii române în noul cadru naţional statal. 
 
Întrebare: Ce s-a stabilit între întreprinderile româneşti şi ramurile economiei naţionale? 
 



Răspuns: Legăturile economice tradiţionale au câştigat spaţiu geografic statal adecvat, ceea ce a 
asigurat pieţii naţionale o deplină unitate. Între întreprinderile şi ramurile economiei naţionale s-au 
stabilit conexiuni directe, stimulate de înseşi legile obiective ale producţiei capitaliste. 
 
Întrebare: Care a fost rolul burgheziei mici şi mijlocii? 
 
Răspuns: Schimbările petrecute în românia au determinat restructurări sociale, concretizate în 
modificarea raportului de forţe dintre marii proprietari şi burghezie, în creşterea rolului burgheziei mic şi 
mijlocii în viaţa social-politică. 
 
Întrebare: Ce rol a avut Constituţia din 1923? 
 
Răspuns: Un rol important în procesul de consolidare a regimului politic românesc l-a avut Constituţia 
din 1923, care a constituit noile realităţi istorice, inclusiv regimul constituţional democratic. 
 
Întrebare: Ce politică a dus România pe plan extern? 
 
Răspuns: Pe plan extern, România a dus o politică activă în jurul anului 1921, fiind o apărătoare 
consecventă a noii organizări postbelice a lumii, acţionând pentru contracararea tendinţelor revanşarde, 
agresive ale unor puteri totalitare. 
 
Întrebare: Cum se desfăşura procesul de refacere a economiei între anii 1918-1938? 
 
Răspuns: Procesul refacerii economiei între anii 1918-1938 se desfăşura cu greutate, ca urmare a 
faptului că ţara noastră avea o slabă înzestrare tehnică, o industrie puţin dezvoltată şi deficitară, mai ales 
în sectoarele hotărâtoare, cum era, de pildă, industria constructoare de maşini. 
 
Întrebare: Ce rol a avut reforma agrară din 1921? 
 
Răspuns: Reforma agrară din 1921 fiind considerată cea mai mare din istoria modernă a României şi 
una din cele mai ample din Europa timpului respectiv, ea a avut urmări benefice pentru ţărănime, 
contribuind la dezvoltarea generală a ţării, la consolidarea statului. 
 
Întrebare: Ce s-a înfăptuit prin reforma agrară de la 1921? 
 
Răspuns: În baza reformei agrare din 1921, au fost expropriate peste 6 milioane de hectare din care 
aproape 4 milioane teren arabil, adică 66% din suprafaţă stăpânită de marii proprietari. Au primit 
pământ aproape 2 milioane de familii ţărăneşti. 
 
Întrebare: Când s-a încheiat în linii mari perioada de refacere a economiei după înfăptuirea Unirii? 
 
Răspuns: Datorită posibilităţilor oferite de noul cadru statal, a măsurilor luate în toate domeniile de 
activitate în anii ce au urmat Unirii, perioada de refacere a economiei naţionale s-a încheiat în linii mari în 
anul 192Răspuns: 
 
 
XIII. SITUAŢIA ECONOMICĂ DUPĂ 1921 
 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu producţia industrial după primul război mondial? 



 
Răspuns: Producţia industrială a cunoscut o creştere considerabilă, ajungând să fie, în 1928, cu 56% 
mai mare faţă de cea a anului 192Răspuns: Astfel, au fost refăcute întreprinderile distruse de război, s-
au creat altele, s-a produc a diversificare mai mare a producţiei industriale etc. 
 
Întrebare: Care era situaţia bancară în 1928?  
 
Răspuns: O dezvoltare semnificativă s-a făcut în domeniul bancar în primul rând prin creşterea 
capitalului şi printre cele mai mari bănci remarcându-se Banca Naţională a României, Banca 
Românească, Banca de Credit Român, Banca Comercială etc. 
 
Întrebare: Care a fost politica de conducere faţă de industria românească după primul război mondial? 
 
Răspuns: Politica guvernelor de la conducere în perioada de după primul război mondial a fost una de 
sprijinire a industriei şi măsurile de protejare a capitalului autohton ceea ce a contribuit la dezvoltarea 
mai accentuată a industriei româneşti şi a economiei în general. 
 
Întrebare: Cum a fot considerată criza din perioada 1929-1933? 
 
Răspuns: Dezvoltarea economiei româneşti a fost afectată în perioada 1929-1933 de o puternică criză 
economică de supraproducţie care a lovit cele mai multe ţări ale lumii. Prin manifestările şi consecinţele 
sale, s-a dovedit a fi cea mai mare din istoria modernă. 
 
Întrebare: Prin ce se caracterizează criza din 1929-1933? 
 
Răspuns: Caracterul agrar-industrial al economiei naţionale, împrumuturile externe, preţurile scăzute pe 
piaţa externă a produselor româneşti, în special petrol şi cereale, au determinat scăderea producţiei şi 
înrăutăţirea nivelului de trai al populaţiei, închiderea a numeroase întreprinderi, falimente bancare şi 
creşterea numărului de şomeri. 
 
Întrebare: Ce situaţie a creat criza economică din 1929-1933? 
 
Răspuns: Situaţia pricinuită de criza economică din perioada 1929-1933 a determinat mari mişcări 
sociale, instabilitatea politică, scăderea forţei economice a ţării, precum şi controlul unor importante 
sectoare de activitate de către capitalul străin. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu industria după ieşirea din criza economică? 
 
Răspuns: După ieşirea din criza economică, industria a cunoscut o pondere crescândă, mai ales ca 
urmare a dezvoltării într-un ritm accelerat a sectoarelor metalurgice, a chimiei, materialelor de 
construcţie, energeticii şi industriei textile. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu domeniul transporturilor şi telecomunicaţiilor după ieşirea din criză? 
 
Răspuns: Un domeniu care a reflectat nivelul dezvoltării economice a României a fost acela al 
transporturilor şi telecomunicaţiilor. În acest sens s-a modernizat reţeaua de drumuri şi şosele etc. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu comerţul extern al României? 
 



Răspuns: În răstimpul care a urmat crizei economice, pe măsura dezvoltării economiei naţionale, a avut 
loc şi o sporire a volumului comerţului exterior al României, producându-se importante schimbări atât în 
structura, cât şi în orientarea geografică. 
 
Întrebare: Care a fost în general evoluţia economică a României după Marea Unire de la 1918? 
 
Răspuns: Apreciind în general evoluţia economică a României după Marea Unire, se constată că, deşi 
nu au fost valorificate pe deplin condiţiile şi posibilităţile favorabile oferite de făurirea statului naţional, s-
a înregistrat un curs ascendent în dezvoltarea tuturor ramurilor economice. 
 
 
XIV. CONSTITUŢIA DIN 1923 ŞI IMPORTANŢA EI ÎN CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA 
 STATULUI NAŢIONAL UNITAR 
 
Întrebare: Când s-a pus problema creării unui nou cadru constituţional? 
 
Răspuns: Una din problemele majore după actul istoric al desăvârşirii unităţii naţional statale a fost 
aceea a reorganizării şi consolidării sale pe baza statornicirii unui nou cadru constituţional. 
 
Întrebare: De ce considerente era cerută Legea fundamentală a statului, respectiv Constituţia? 
 
Răspuns: Legea fundamentală a statului, respectiv Constituţia, era cerută în mod obiectiv de 
dezvoltarea economică, socială şi politică a ţării, adoptarea ei urmând a deschide o etapă nouă în 
consolidarea statului unitar în evoluţia României. 
 
Întrebare: Ce impuneau modificările produse în societatea românească de la sfârşitul secolului al XX-lea 
şi începutul celui următor? 
 
Răspuns: Modificările produse în societatea românească la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului nostru au pus în faţa ţării sarcina rezolvării unor importante probleme social-politice, realizarea 
unor largi reforme democratice care impuneau modificarea constituţiei. 
 
Întrebare: Când a intrat în discuţie în Parlamentul ţării modificarea Constituţiei? 
 
Răspuns: În mai 1917, Parlamentul ţării a luat în discuţie modificarea Constituţiei şi introducerea în 
legea fundamentală a ţării a celor două reforme: agrară şi electorală. 
 
Întrebare: Ce legi s-au impus ca fiind stringente în elaborarea noii constituţii? 
 
Răspuns: În perioada imediat următoare Unirii, caracterizată prin adânci prefaceri în toate domeniile de 
activitate ale societăţii româneşti, între care adoptarea legii votului universal şi a legii reformei agrare, 
elaborarea şi adoptarea unei noi constituţii s-a impus stringent. 
 
Întrebare: Care sunt dovezile de implicare a unor categorii sociale largi în acţiunea de cunoaştere a 
Constituţiei? 
 
Răspuns: Efortul de elaborare  a anteproiectelor de constituţie şi difuzarea şi dezbaterea lor în presa 
vremii constituie o dovadă a implicării unor categorii sociale largi în acţiunea de cunoaştere şi alcătuire a 
aşezământului fundamental al ţării: Constituţia Unificării. 
 



Întrebare: Când a fost votată, promulgată şi publicată Constituţia României? 
 
Răspuns: La 26 martie 1923, Adunarea Deputaţilor a votat Constituţia, iar la 27 martie ea a fost votată 
şi de Senat, fiind apoi promulgată prin decret regal şi publicată în Monitorul Oficial. 
 
Întrebare:  Cum era România conform noii Constituţii? 
 
Răspuns: Conform noii Constituţii, România era monarhie constituţională, iar în problema drepturilor şi 
a libertăţilor cetăţeneşti constituţia prevedea că cetăţenii români aveau aceleaşi drepturi ca şi 
minorităţile. 
 
Întrebare: Ce avea la bază noua Constituţie? 
 
Răspuns: Constituţia avea la bază principiul democratic al separării puterilor în stat. Puterea legislativă 
era exercitată de Rege şi de Reprezentanţa Naţională, alcătuită din Adunarea Deputaţilor şi Senat. 
 
Întrebare: Ce importanţă a avut momentul din martie 1923 pentru istoria României? 
 
Răspuns: Momentul din martie 1923 a deschis o altă etapă a procesului de consolidare a Unirii deţinând 
mai clar trăsăturile şi conţinutul regimului politic din România. Noul aşezământ constituţional a contribuit 
la crearea structurilor de funcţionare a regimului politic, la cristalizarea şi afirmarea sistemului politic 
instituţionalizat al României. 
 
 
XV. CULTURA NAŢIONALĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 
 
 
Întrebare: Ce condiţii a creat făurirea statului naţional unitar român în domeniul dezvoltării 
învăţământului, ştiinţei şi culturii? 
 
Răspuns: Făurirea statului naţional unitar român a creat condiţii favorabile unor importante progrese în 
domeniul învăţământului, al ştiinţei şi al culturii. Accentuarea procesului de modernizare a societăţii 
româneşti, eliberarea marilor energii spirituale încătuşate de-a lungul timpului de stăpâniri străine. 
 
Întrebare: Ce necesită modernizarea societăţii româneşti şi integrarea în ritmurile dezvoltării civilizaţiei 
universale. 
 
Răspuns: Complexitatea vieţii economice, social-politice şi culturale, necesitatea modernizării societăţii 
româneşti şi a integrării sale în ritmurile dezvoltării civilizaţiei universale au determinat confruntări de idei 
în câmpul gândirii culturale, ştiinţifice şi ideologice. 
 
Întrebare: Ce importanţă s-a acordat învăţământului în perioada interbelică? 
 
Răspuns: În perioada interbelică o atenţie deosebită s-a acordat învăţământului, de care depindea 
formarea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate. Astfel, s-a adoptat Legea pentru 
învăţământul primar al statului şi învăţământul normal primar. 
 
Întrebare: Ce a asigurat învăţământul secundar tineretului? 
 



Răspuns: Învăţământul secundar a asigurat tineretului o cultură generală solidă sporindu-i caracterul 
aplicativ. Sfântul-a acordat atenţie şcolilor normale destinate pregătirii învăţătoarelor. 
 
Întrebare:  Ce progrese a cunoscut ştiinţa după 1918? 
 
Răspuns: După 1918 ştiinţa a cunoscut un remarcabil avânt, cercetările efectuându-se atât în institutele 
de învăţământ superior, cât şi în institute speciale. În această perioadă s-au afirmat puternic pe plan 
internaţional şcolile româneşti de matematică, fizică, chimie, istorie etc. 
 
Întrebare: Ce a influenţat literatura în perioada interbelică? 
 
Răspuns: În perioada interbelică creaţia literară şi artistică a cunoscut remarcabile realizări. 
Frământările din viaţa social-politică internă şi curentele de idei prezente pe plan mondial au influenţat  
literatura şi artele din ţara noastră, însă, în ansamblu, cultura românească s-a menţinut pe un făgaş 
democratic, având un profund caracter naţional. 
 
Întrebare: Ce prozatori şi poeţi s-au afirmat în perioada interbelică? 
 
Răspuns: În această perioadă s-au remarcat valoroşi prozatori şi poeţi, ca Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu etc. 
 
Întrebare: Cum s-au manifestat artele în perioada interbelică? 
 
Răspuns: Artele în perioada interbelică au cunoscut o remarcabilă dezvoltare, continuând firul 
realizărilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea, dar aducând elemente de înnoire proprii epocii respective. 
 
Întrebare: Cum s-a dezvoltat presa în perioada dintre cele două războaie mondiale? 
 
Răspuns: În anii dintre cele două războaie mondiale, presa s-a dezvoltat foarte mult, editându-se foarte 
multe gazete, acestea rămânând în general fidele ideilor democratice contribuind la apărarea libertăţilor 
cetăţeneşti. 
 
Întrebare: Cum se poate aprecia cultura în perioada dintre cele două războaie mondiale? 
 
Răspuns: Se poate aprecia, în ansamblu, că perioada dintre cele două războaie mondiale a cunoscut 
progrese remarcabile, deşi nu lipsite de inegalităţi şi de unele scăderi în diferite domenii ale 
învăţământului, ştiinţei şi artelor. 
 
 
XVI. POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI ÎNTRE ANII 1918-1938 
 
 
Întrebare: Care a fost problema fundamentală a politicii externe a României după primul război 
mondial? 
 
Răspuns: În noile condiţii istorice, marcate de încheierea primului război mondial şi înfăptuirea statului 
naţional unitar, problema fundamentală a politicii externe a constituit-o menţinerea cu toate eforturile a 
integrităţii naţionale şi a suveranităţii naţionale. 
Întrebare: Ce se încerca pe plan extern să se recunoască după 1908? 
 



 
Răspuns: După terminarea războiului un obiectiv central prioritar al politicii externe româneşti l-a 
constituit recunoaşterea internaţională prin tratate a făuririi statului naţional unitar român, expresie a 
voinţei liber exprimate de către români în adunările de la 191Răspuns: 
 
Întrebare: Când s-a realizat confirmarea internaţională a Marii Uniri? 
 
Răspuns: Confirmarea internaţională Marii Uniri s-a realizat în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, ale 
cărei lucrări s-au desfăşurat între anii 1919-1920. 
 
Întrebare: Din ce considerente au fost semnate tratatele de pace după primul război mondial? 
 
Răspuns: Tratatele de pace semnate după primul război mondial au fost semnate din dorinţa de a 
contribui la reglementarea şi normalizarea cât mai grabnică a situaţiei internaţionale de după război, de a 
contribui la noua organizare a lumii postbelice. 
 
Întrebare: Ce fapt rămâne pozitiv prin semnarea tratatelor de pace şi de statele care nu erau 
considerate Mari Puteri? 
 
Răspuns: Deşi tratatele de pace încheiate de statele participante la primul război mondial au purtat 
amprenta intereselor Marilor Puteri învingătoare, rămâne pozitiv faptul că ele au recunoscut dreptul 
popoarelor la autodeterminare, prăbuşirea Imperiului Austro-Ungar confirmând juridic şi diplomatic pe 
plan internaţional marele act al Unirii. 
 
Întrebare: Ce este Liga Naţiunilor şi când s-a înfiinţat? 
 
Răspuns: Liga Naţiunilor s-a creat în iulie 1919, cu sediul la Geneva, şi reprezintă un organism 
internaţional menit să evite o nouă conflagraţie mondială, să apere pacea promovând buna înţelegere 
între popoare. 
 
Întrebare: Care era poziţia României faţă de ţările vecine după primul război mondial? 
 
Răspuns: După consacrarea juridică în plan internaţional a Marii Uniri, ţara noastră a acţionat pentru 
normalizarea şi stabilirea unor relaţii de bună vecinătate cu Rusia Sovietică, Ungaria şi Bulgaria. 
 
Întrebare: Care era poziţia Angliei şi a Franţei faţă de România? 
 
Răspuns: În condiţiile noilor realităţi europene, statul român a continuat legăturile cu Franţa şi Anglia, 
încheindu-se cu acestea numeroase tratate.  
 
Întrebare: Ce acţiuni a întreprins România pe plan extern alături de cele de bună pace cu statele lumii? 
 
Răspuns: Paralel cu acţiunile diplomatice România a dus alături de alte state o contribuţie importantă 
împotriva revizionismului, a agresiunilor militare din partea statelor totalitare, ca cele iniţiate de Japonia, 
Italia sau Germania. 
 
Întrebare: Care era situaţia internaţională la sfârşitul anului 1937 şi începutul lui 1938? 
 
Răspuns: La sfârşitul anului 1937 şi începutul lui 1938 situaţia internaţională s-a agravat prin 
constituirea Axei Berlin-Tokyo-Roma, politica de cedări succesive promovată de Anglia şi Franţa faţă de 



statele fasciste şi pretenţiile lor, precum şi scăderea eficienţei alianţelor zonale din care făcea parte 
România. 
 
 
XVII. REGIMUL DE AUTORITATE MONARHICĂ AL LUI CAROL AL II-LEA 
 
 
Întrebare: Din ce motive s-a petrecut întreruperea cursului firesc al evoluţiei regimului constituţional 
democratic din România? 
 
Răspuns: Întreruperea cursului firesc al evoluţiei regimului constituţional democratic din România, 
fenomen mai larg european, s-a datorat, pe de o parte, apariţiei, la suprafaţa vieţii politice, a mişcărilor 
şi formaţiunilor de extremă dreaptă şi stângă şi din cauza desfăşurărilor dramatice a evenimentelor pe 
plan internaţional. 
 
Întrebare: Ce rol a jucat factorul extern în dezvoltarea de ansamblu a României? 
 
Răspuns: Factorul extern a jucat un rol de primă importanţă în preajma, în timpul şi imediat după cel 
de-al doilea război mondial, influenţând dezvoltarea de ansamblu a României şi în mod special conţinutul 
şi mecanismul de funcţionare a regimului politic. 
 
Întrebare: Ce a cauzat apariţia regimurilor de autoritate din anii 1938-1944? 
 
Răspuns: Regimurile de autoritate din anii 1938-1944 din România au apărut în primul rând pe fondul 
ascensiunii fascismului şi nazismului, al slăbirii influenţelor marilor democraţii occidentale şi înţelegerilor 
care au intervenit între germani şi regimul comunist de la Moscova, ceea ce a declanşat războiul mondial. 
 
Întrebare: Ce a hotărât Carol al II-lea să facă din monarhie? 
 
Răspuns: În condiţiile concrete de la începutul anului 1938, când forţele de extremă dreaptă erau pe 
cale de a se coaliza pentru preluarea puterii, iar partidele democratice începeau să se regrupeze în 
vederea apărării regimului constituţional democratic, Carol al II-lea a hotărât să facă din monarhie 
factorul decisiv. 
 
Întrebare: În mâinile cui a fost concentrată puterea politică după noua Constituţie din 1938? 
 
Răspuns: Imediat după 10 februarie 1938 s-a trecut la instituţionalizarea noului regim, fiind promulgată 
în acest sens o nouă constituţie prin care puterea politică a fost concentrată în mâinile regelui. 
 
Întrebare: Ce schimbări a făcut noua Constituţie de la 1938? 
 
Răspuns: conform noii Constituţii de la 1938, parlamentul devenea o instituţie decorativă, supusă 
puterii executive a regelui. Guvernul fiind numit de rege şi lipsit de o bază parlamentară, îi transforma pe 
miniştri în simpli secretari ai suveranului. 
 
Întrebare: Ce partid a înfiinţat regele Carol al II-lea în 1938? 
 
Răspuns: În decembrie 1938, regele Carol al II-lea a înfiinţat un nou organism politic, unic, singurul 
legal: Frontul Renaşterii Naţionale, pe care,  în 1940, l-a transformat în Partidul Naţiunii. 
 



Întrebare: Ce acţiuni a întreprind Garda de Fier în 1938? 
 
Răspuns: Spre sfârşitul anului 1938, Garda de Fier a trecut la acţiuni deschise împotriva regimului 
condus de Carol al II-lea. În acest sens, regele a dispus contramăsuri care au culminat cu uciderea în 
noiembrie 1938 a lui Codreanu Corneliu, lider legionar. 
 
Întrebare: Care a fost poziţia regimului lui Carol al II-lea în contextul internaţional existent? 
 
Răspuns: Într-un context internaţional deosebit de dificil, marcat de agresiunile naziste şi fasciste, 
regimul lui Carol al II-lea a fost nevoit să se apropie de Germania şi să accepte colaborarea cu Garda de 
Fier şi cercurile politice favorabile acestor orientări. 
 
Întrebare: Pe cine a numit prim-ministru regele Carol al II-lea în situaţia de criză existentă în 1940? 
 
Răspuns: Incapacitatea guvernului existent în ţară la 1940 de a face faţă situaţiei în ţară, precum şi 
pierderea integrităţi teritoriale a României, la-u făcut pe Carol al II-lea să apeleze la o personalitate 
capabilă să restabilească ordinea: Ion Antonescu. 
 
 
 
 
 
XVIII. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
 
 
Întrebare: Cine a pregătit cel de-al doilea război mondial? 
 
Răspuns: Al doilea război mondial l-au pregătit marile state care voiau să împartă din nou lumea pentru 
a o stăpâni. Cele mai bine pregătite de război au fost statele care aveau guverne fasciste: Germania, 
Italia şi Japonia. 
 
Întrebare: Care a fost înţelegerea dintre Hitler şi Stalin din 1939? 
 
Răspuns: În august 1939 Hitler s-a înţeles cu Stalin, conducătorul Uniunii Sovietice, prin care fiecare şi-
a luat libertatea de a ocupa teritoriile dorite. După ce au înfrânt Polonia, Hitler şi Stalin au împărţit-o 
între ei. 
 
Întrebare: Ce s-a realizat prin Dictatul de la Viena din 1940? 
 
Răspuns: În iunie 1940, Rusia a ocupat Basarabia şi nordul Bucovinei, iar România a cedat Bulgariei 
două judeţe din Dobrogea (Cadrilaterul). Peste puţin timp, în august 1940, Germania şi Italia, prin 
Dictatul de la Viena, au rupt din trupul ţării nordul Transilvaniei pe care l-a predat Ungariei. 
 
Întrebare: Cine a devenit rege în 1940? 
 
Răspuns: În septembrie 1940 Mihai I a devenit rege prin fuga lui Carol al II-lea, iar în fruntea 
guvernului a fost pus generalul Ion Antonescu, cu titlul de conducător al statului. 
 
Întrebare: Ce înţelegere a încheiat mareşalul Ion Antonescu cu Germania? 
 



Răspuns: Ion Antonescu a creat iniţial un guvern împreună cu legionarii. Aceştia au ucis mulţi oameni 
nevinovaţi, printre care şi pe Nicolae Iorga. Totodată, s-a angajat faţă de Hitler ca România să meargă în 
război alături de Germania, împotriva U.R.S.S., încheind în acest sens o alianţă. 
 
Întrebare: Care era situaţia Germaniei în timpul mareşalului Antonescu? 
 
Răspuns: În perioada când, la conducerea armatei era Ion Antonescu, Germania obţinea mari victorii, 
învingând cinci ţări europene, între care şi Franţa. Hitler căuta să pună stăpânire pe toate bogăţiile ţării, 
ca să le folosească în război. În acest scop, a început să trimită în ţara noastră tot mai mulţi soldaţi şi 
armament. 
 
Întrebare: Ce a realizat armata română în 1941, alături de armata germană? 
 
Răspuns: Neizbutind să supună Anglia, Hitler a început în 1941 războiul cu U.R.S.S. O dată cu armatele 
germane, o bună parte din armata română a trecut Prutul şi luptând a eliberat Basarabia şi nordul 
Bucovinei, apoi a participat la ocuparea oraşului Odesa. 
 
Întrebare: Când a întors armele împotriva Germaniei armata română? 
 
Răspuns: La data de 23 august 1944, armatele sovietice au pătruns în ţara noastră, respectiv în 
Bucureşti, unde a fost arestat mareşalul Ion Antonescu şi s-a format un nou guvern, compus mai ales din 
militari. Sub acest guvern, armata română a întors armele. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu ţările sub influenţă sovietică după înţelegerea de la Ialta? 
 
Răspuns: Conform înţelegerii de la Ialta, dintre Marile Puteri aliate în lupta contra Germaniei, în ţările 
intrate în sfera de influenţă sovietică au fost impuse guverne comuniste care au îndepărtat din viaţa 
politică forţele democratice. 
 
Întrebare: Când a devenit România republică? 
 
Răspuns: În 1947, regele Mihai a fost silit să abdice. Astfel, România a devenit republică. 
 
 
XIX. CUCERIREA PUTERII POLITICE DE PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
 
Întrebare: Ce pregătea partidul comunist în ţară în perioada războiului mondial  din 1944? 
 
Răspuns: În vreme ce armata noastră participa la luptele împotriva Germaniei fasciste şi a aliaţilor ei, în 
ţară, partidul comunist se pregătea, sub oblăduirea trupelor sovietice, să dea asaltul decisiv pentru 
preluarea puterii. 
 
Întrebare: Când a reintrat în vigoare constituţia din 1923? 
 
Răspuns: La 30 august 1944 reintra în vigoare parţial Constituţia din 1923, dar aplicarea ei era aproape 
imposibilă într-o ţară practic ocupată, asupra căreia guvernul nu avea decât o autoritate relativă. 
 
Întrebare: Ce a înlesnit acţiunile partidului comunist ? 
 



Răspuns: Acţiunile partidului comunist  au fost înlesnite încă de la 23 august 1944 de ezitările unor 
lideri politici, ca Iuliu Maniu, care a refuzat în mai multe rânduri preşedinţia guvernului. Pe de altă parte, 
prezenţa lui Lucreţiu Pătrăşcanu la Ministerul de Justiţie a făcut posibilă eliminarea multor elemente 
necomuniste din armată şi preluarea poziţiilor de persoane apropiate de partidul comunist. 
 
Întrebare: Ce s-a petrecut după retragerea comuniştilor şi a social-democraţilor din guvern? 
 
Răspuns: Retragerea comuniştilor şi social-democraţio din guvern va destrămarea Blocului Naţional 
Democrat şi preluarea vicepreşedinţiei Frontului Naţional Democrat. 
 
Întrebare: Când a fort legiferată reforma agrară în România? 
 
Răspuns: La 23 martie 1945 era legiferată în România reforma agrară prin care se realiza triumful micii 
proprietăţi rurale în economia românească. 
 
Întrebare: Care era situaţia ţării noastre după instaurarea guvernului condus de dr. Petru Groza? 
 
Răspuns: După 9 mai 1945, situaţia ţării noastre se arăta complicată, atâta vreme cât guvernul nu se 
bucura de recunoaştere internaţională, legitimitatea lui fiind serios contestată şi de partidele politica din 
opoziţie. 
 
Întrebare: Care a fost atitudinea americană şi engleză faţă de guvernul condus de Petru Groza? 
 
Răspuns: Atitudinea americană şi engleză faţă de cabinetul condus de Petru Groza nu s-a modificat 
imediat, deoarece democraţiile occidentale începeau să înţeleagă politica sovietică interesată să domine 
economic şi politic. 
 
Întrebare: Când şi-a desfăşurat partidul comunist prima conferinţă naţională? 
 
Răspuns: Partidul comunist şi-a desfăşurat prima sa conferinţă naţională în octombrie 1945, devenind 
public un foarte ambiţios program de dezvoltare economică de perspectivă, în care se regăsesc liniile de 
forţă ale guvernării comuniste de mai târziu. 
 
Întrebare: Când a fost executat mareşalul Ion Antonescu? 
 
Răspuns: După o captivitate de mai bine de un an şi jumătate, timp în care a fost anchetat de 
autorităţile sovietice, mareşalul ion Antonescu a fost deferit justiţiei româneşti şi executat la 1 iunie 
194Răspuns: 
 
Întrebare: Când a fost obligat să abdice regele Mihai? 
 
Răspuns: În după-amiaza zilei de 30 decembrie 1947, regele Mihai era silit să abdice . În aceeaşi zi s-a 
proclamat Republica Populară Română, fapt ce reprezintă preluarea integrală a puterii de către partidul 
comunist român şi începutul sovietizării ţării noastre. 
 
 
XX. SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ (1948-1989) ŞI PRIMII ANI SOCIALISMULUI ÎN ROMÂNIA. 
 
 
Întrebare: Prin ce se caracterizează perioada 1948-1989? 



 
Răspuns: Perioada anilor 1948-1989 se caracterizează, în aspectul ei cel mai general, prin coexistenţa 
în Europa şi în lume a democraţiilor de tip occidental cu totalitarismul comunist. 
 
Întrebare: Care perioadă este denumită perioada „războiului rece“? 
 
Răspuns: Anii 1948-1953 sunt denumiţi anii „războiului rece“; în decursul lor confruntarea politică şi 
ideologică dintre Est şi Vest a atins punctul ei maxim, când supremaţia militară a S.U.A. este 
incontestabilă. 
 
Întrebare: Care a fost începutul celei de-a doua perioade de tensiuni politice între comuniştii de la 
Moscova şi S.U.A.? 
 
Răspuns: Moartea lui Stalin în 1953 va deschise o a doua perioadă în care tensiunile politice vor alterna 
cu destinderea, momentul ei final consumându-se în 1975, o dată cu desfăşurarea Conferinţei pentru 
Securitate şi Cooperare Europeană de la Helsinki. 
 
Întrebare: Ce a determinat lansarea unei competiţii a înarmării între S.U.A. şi U.R.S.S.? 
 
Răspuns: Abandonarea, în 1957, a războiului rece, reluarea dialogului între U.R.S.S. şi S.U.A., ca şi între 
Est şi Vest, nu va împiedica lansarea unei veritabile competiţii a înarmării. 
 
Întrebare: La ce a fost nevoită să treacă U.R.S.S. după ce a fost învinsă pe plan economic? 
 
Răspuns: Învinsă pe plan economic şi implicit militar, U.R.S.S. a fost nevoită să treacă la reforme 
structurale la ea acasă şi, desigur, prin puterea ei de influenţare, şi în ţările din Est, altădată satelizate. 
 
Întrebare: Ce eveniment a deschis partidul comunist perspectiva de a exercita puterea în stat? 
 
Răspuns: Proclamarea Republicii Populare române la 30 decembrie 1947 a deschis partidul comunist 
perspectiva de a exercita neîngrădit puterea în stat. 
 
Întrebare: Cât timp a fost exercitată conducerea PMR? 
 
Răspuns: Conducerea PMR a fost exercitată timp de 20 de ani de către Gheorghe Gheorghiu Dej, care a 
ştiut să se supună solicitărilor Moscovei în vremea lui Stalin şi va deschide treptat o desprindere de 
hegemonia sovietică. 
 
Întrebare: Cui i-a revenit rolul organizării represiunii împotriva opozanţilor comuniştilor? 
 
Răspuns: Garantarea constituţională a tuturor drepturilor cetăţeneşti nu i-a împiedicat pe comunişti să 
organizeze o teribilă represiune căreia aveau să-i cadă victime 500.000 de persoane, organizarea 
acesteia revenindu-i securităţii. 
 
Întrebare: Când a fost declanşată cooperativizarea forţată? 
 
Răspuns: Cooperativizarea, caracterizată de instituirea unor forme de proprietate colectivă asupra 
bunurilor agricole, a pământului, a fost declanşată în martie 1949 şi s-a desfăşurat mai mulţi ani într-un 
ritm lent. 
 



Întrebare: Unde se mai reflectă abandonarea valorilor naţionale şi a tradiţiilor culturale? 
 
Răspuns: Abandonarea valorilor naţionale şi a tradiţiei culturale româneşti se reflectă şi în adoptarea 
manualelor sovietice în învăţământ complet falsificate de slavism şi sovietism. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VII. NOŢIUNI DE MORALĂ CREŞTINĂ 
(CU UN SCURT COMENTARIU) 



III. LEGEA MORALĂ A VECHIULUI TESTAMENT DECALOGUL 
 
 
Întrebare: Ce este Legea Vechiului Testament? 
 
Răspuns: Legea Vechiului Testament cuprinde totalitatea poruncilor şi a dispoziţiilor date de Dumnezeu 
oamenilor în vremea Vechiului Testament începând cu protopărinţii noştri, apoi patriarhii îndeosebi cei ai 
poporului evreu mai întâi prin Avraam apoi în mod deosebit prin Moise. 
 
Întrebare: Cum le-a descoperit Dumnezeu voia Sa primilor oameni? 
 
Răspuns: Dumnezeu a dat întâi porunci pentru prima dată celor dintâi oameni în rai: înainte de păcatul 
strămoşesc. Prin căderea în păcatul strămoşesc oamenii fiind lipsiţi de harul dumnezeiesc iar mintea lor 
întunecându-se au simţit ca o mare nevoie ca Dumnezeu să le descopere voia sa. De aceea Dumnezeu 
le-a descoperit voia Sa prin diferite porunci şi dispoziţii. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai importante legi pe care Dumnezeu le-a dat lui Noe? 
 
Răspuns: Dumnezeu i-a dat lui Noe, după potop şapte porunci dintre care cele mai însemnate sunt: a 
nu se căsători frate cu soră, a nu ucide, a nu mânca sânge, animale înăduşite ori prada fiarelor. 
 
Întrebare: Ce cuprinde Legea Mozaică? 
 
Răspuns: Legea Mozaică cuprinde toate dispoziţiile şi poruncile poporului de Dumnezeu lui Moise, în 
vederea pregătirii poporului evreu pentru viitorul său mesianic. Legea mozaică reprezintă centrul întregii 
Legiuiri a Vechiului Testament fapt pentru care prin ea se mai înţelege şi Legea lui Moise. 
 
Întrebare: Ce este legea morală mozaică? 
 
Răspuns: Legea morală mozaică se cuprinde în cele zece porunci ale Domnului care cuprinde „cuvintele 
vieţii„. Acestea trebuie să pătrundă în sufletul evreului, potrivit poruncii Domnului: „Ascultă legile şi 
rânduielile Mele, fiindcă cine le va păzi v-a avea viaţa întru el”. 
 
Întrebare: Din ce este constituită legea ceremonială mozaică? 
 
Răspuns: Legea ceremonială mozaică este constituită în cea mai mare parte din prescripţiile 
ceremoniale în legătură cu: cortul sfânt şi obiectele lui, preoţia, sărbătorile, jertfele, spălările, etc. Scopul 
ei pedagogic este dat de faptul că legea mozaică apare ca un mijloc educativ pentru un popor ce nu era 
maturizat în mod deplin 
 
Întrebare: Ce rol au avut legile date de Dumnezeu poporului evreu? 
 
Răspuns: În urma legământului făcut cu Avraam, Dumnezeu a dat poruncă poporului ales prin legi şi în 
ceea ce priveşte organizarea socială şi conducerea lui. Prin aceste legi pe de-o parte se menţine 
separaţia dintre poporul evreu şi celelalte popoare iar pe de altă parte se reglementează relaţiile dintre 
cetăţeni. 
 
Întrebare: Ce a reprezentat legea morală a Vechiului Testament pentru fii lui Israel? 
 



Răspuns: Legea morală a Vechiului Testament a fost un fel de legătură divină a fiilor lui Israel spre a-i 
separa de celelalte neamuri dar ea nu avea putere de a îndrepta şi mântui acest popor. 
 
Întrebare: Care este valoarea Decalogului? 
 
Răspuns: Valoarea Decalogului este absolută şi veşnică prin faptul că dispoziţiile lui precizează în mod 
amănunţit urmările imediate ale principiilor legii morale naturale şi fiind totodată piatra de temelie a 
întregii învăţături morale. 
 
Întrebare: De ce anume se ţine seama în explicarea poruncilor sale? 
 
Răspuns: Cu toate că Decalogul este temelia întregii moralităţi, totuşi el îşi arată întreaga valoare numai 
atunci când în explicarea poruncilor sale se ţine seama de spiritul învăţăturii evanghelice. 
 
 
IV. CELE ZECE PORUNCI ALE DECALOGULUI 
 
 
Întrebare: Ce cuprinde prima poruncă a Decalogului? 
 
Răspuns: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-am scos din pământul Egiptului, din casa robiei. Să 
nu ai alţi dumnezei afară de Mine.“ Această poruncă arată evreilor că ingurul Dumnezeu pe care ei 
trebuie să-L recunoască şi să-L cinstească este El. 
 
Întrebare: Ce cuprinde a doua poruncă a Decalogului? 
 
Răspuns: „Să nu-ţi faci chip cioplit nici toată asemănarea din câte sunt în ceruri sus şi din câte sunt pe 
pământ jos şi din câte sunt în ape sub pământ. Să nu te închini acelora şi să nu slujeşti lor.“ – Această 
poruncă se referă în mod deosebit la cinstirea lui Dumnezei oprind închinarea la orice altă făptură sub 
formă de idoli. 
 
Întrebare: Care este conţinutul celei de-a treia poruncă a Decalogului? 
 
Răspuns: „Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu v-a ierta Domnul pe cel ce va 
lua numele Lui în deşert.“  Această poruncă opreşte orice folosire în deşert a numelui lui Dumnezeu 
precum ar fi: rostirea numelui fără cinstea cuvenită, huirea Lui, înjurătura sau blestemul? 
 
Întrebare: Cum a rânduit Dumnezeu cele şapte zile a omului? 
 
Răspuns: „Adu-ţi aminte de ziua sâmbetei, ca să o sfinţeşti pe ea. Şase zile lucrează şi fă toate lucrurile 
tale, iar ziua a şaptea este Sâmbăta Domnului Dumnezeului tău. Iar cea de-a şaptea zi Dumnezeu a 
binecuvântat-o şi a sfinţit-o.“ Prin această poruncă Dumnezeu impune cinstirea zilei de odihnă instituită 
îndată după terminarea creării lumii şi a omului. 
 
Întrebare: Care este cea mai însemnată poruncă dată de Dumnezeu pentru cinstirea părinţilor? 
 
Răspuns: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti mult pe pământul pe 
care Domnul Dumnezeu ţi-l dă ţie.“ Această poruncă precizează cea mai însemnată datorie a copiilor în 
sânul familiei: cinstirea părinţilor. 
 



Întrebare: Ce cuprinde a şasea poruncă dată de Dumnezeu oamenilor? 
 
Răspuns: „Să nu ucizi” Dintre toate bunurile date de Dumnezeu oamenilor viaţa reprezintă bunul cel 
mai de preţ. De aceea prin porunca a VI-a se interzice luarea sau ridicarea vieţii, fie a altuia, fie a ta 
proprie. Uciderea şi sinuciderea fac parte dintre păcatele cele mai grele. 
 
Întrebare: Care este ce-a dea şaptea poruncă dată de Dumnezeu? 
 
Răspuns: „Să nu fi desfrânat.“ Prin această poruncă orice legătură trupească dintre bărbat şi femeie în 
afara căsătoriei este oprită, fiind socotită desfrânată. Urâciunea păcatului desfrânării este aşa de mare 
deoarece el se săvârşeşte în trupul omului care este templu al Duhului Sfânt. 
 
Întrebare: Ce a interzis Dumnezeu oamenilor prin ce-a de-a opta poruncă? 
 
Răspuns: „Să nu furi.“ Această poruncă opreşte însuşirea pe nedrept prin orice mijloace, a bunurilor 
care aparţin aproapelui nostru. Prin această poruncă se opreşte însuşirea nedreaptă a bunurilor altuia. 
 
Întrebare: Care este ce-a de-a noua poruncă? 
 
Răspuns: „Să nu dai mărturie mincinoasă asupra aproapelui tău.“ Această poruncă opreşte în primul 
rând mărturia mincinoasă împotriva aproapelui nostru în scopul de a-i face vreun rău, iar în al doilea 
rând, opreşte în general orice minciună ca un fapt direct opus adevărului. 
 
Întrebare: Care este a zecea poruncă dată de Dumnezeu oamenilor? 
 
Răspuns: „Să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici casa vecinului tău, nici taina lui, nici sluga lui, nici 
asinul lui nici câte sunt ale aproapelui tău.“ 
 
 
V. EXPLICAREA PORUNCILOR 
 
 
Întrebare: Ce sunt fericirile? 
 
Răspuns: Ideile pe care le conţin fericirile sunt adevărurile de temelie ale noii împărăţii mesianice 
întemeiată de Mântuitorul întrucât prin ele se precizează pe de o parte caracterul acestuia iar pe de altă 
parte se arată însuşirile sau virtuţile pe care trebuie să le aibă cetăţenii acestei împărăţii. 
 
Întrebare: Ce cuprinde prima fericire? 
 
Răspuns:„Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăţia cerurilor.“ În prima parte a ei această 
fericire este dată de faptul că prima însuşire pe care creştinul trebuie să o aibă pentru dobândirea 
împărăţiei cerurilor este sărăcia cu duhul. Prin expresia „săraci cu duhul” se înţeleg aceia care sunt 
smeriţi, umili, cei ce se leapădă de păcatul mândriei şi îngâmfării. 
 
Întrebare: Ce conţinut are cea de-a doua fericire? 
 
Răspuns: „Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.“ Acest plâns este expresia dorului după o viaţă 
mai desăvârşită, după o viaţă de dragoste, de adevăr şi de dreptate, viaţă la care prin ajutorul darului 
divin creştinul se poate ridica ieşind din noroiul patimilor. 



 
Întrebare: Ce recomandă Mântuitorul în cea de-a treia fericire? 
 
Răspuns: „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.“ În această fericire Mântuitorul recomandă 
blândeţea ca o virtute de preţ pentru dobândirea fericirii veşnice, pentru ca atitudinea cea mai potrivită 
în relaţiile sociale chiar şi atunci când este vorba de înlăturarea răului şi instaurarea binelui. 
 
Întrebare: Ce conţine a patra fericire? 
 
Răspuns: „Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează după dreptate, că aceia se vor sătura.“ Această 
fericire ne arată că creştinul adevărat trebuie să aibă o foame şi o sete după dreptate. Astfel el trebuie 
să urmărească, în întreaga viaţă înfăptuirea dreptăţii, virtute atât de însemnată pentru viaţa socială. 
 
Întrebare: Care este ideea celei de-a cincea fericiri? 
 
Răspuns: „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.“ Pentru dobândirea calităţii de cetăţeni ai 
împărăţiei cerurilor, Mântuitorul cere oamenilor să fie milostivi, deoarece însăşi împărăţia cerurilor este 
un dar al milostivirii divine faţă de oameni. Milostenia este necesară cu atât mai mult cu cât relaţiile 
noastre nu sunt totdeauna dominate de spiritul iubirii dintre oameni. 
 
Întrebare: Ce cuprinde a şasea fericire? 
 
Răspuns: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.“ Aici Mântuitorul arată că 
starea de supremă fericire, şi anume vederea lui Dumnezeu în toată lumina strălucirii Sale în împărăţia 
cerurilor, nu o vor putea dobândi decât cei „curaţi la inimă“. 
 
Întrebare: Care este a şaptea fericire? 
 
Răspuns: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.“ Prin aceasta Mântuitorul 
vrea să arate că făcătorii de pace vor fi acei creştini care în viaţa şi faptele lor vor căuta să întroneze o 
întreită pace. 
 
Întrebare: Ce cuprinde a opta fericire? 
 
Răspuns: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acestora este împărăţia cerurilor.“ Aici Mântuitorul îi 
fericeşte pe toţi aceia care peste toate veacurile vor fi prigoniţi pentru dreptate şi sfinţenie. Răsplata 
făgăduită acestora este împărăţia cerurilor. 
 
Întrebare: Ce cuprinde ultima fericire a Mântuitorului? 
 
Răspuns: „Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pe voi şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva 
voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.“ Prin 
această fericire Mântuitorul prevăzând suferinţele ce le vor avea de îndurat adepţii învăţăturii Sale, 
fericeşte pe cei ce vor suferi. 
 
 
VI. CONŞTIINŢA MORALĂ ŞI TIPURILE EI 
 
Întrebare: Ce este conştiinţa din punct de vedre psihologic? 
 



Răspuns: Din punct de vedere psihologic conştiinţa este funcţiunea sufletului omenesc de a raporta 
fenomenele din lumea externă şi internă la sine şi de a stabili legături între aceste fenomene. 
 
Întrebare: Ce este conştiinţa din punct de vedere moral? 
 
Răspuns: Din punct de vedere moral conştiinţa este dispoziţia sau puterea sufletului omenesc de a 
judeca moralitatea propriilor noastre fapte sau este dispoziţia sufletului omenesc de a îndruma 
activitatea morală a omului. 
 
Întrebare: Ce este conştiinţa morală în raport cu legea morală? 
 
Răspuns: În raport cu legea morală, conştiinţa morală este organul de aplicare şi executare a legii 
morale la credincioşi. Ea este îndreptarul sau regula subiectivă şi personală a moralităţii. 
 
Întrebare: Care este esenţa conştiinţei morale? 
 
Răspuns: În esenţa ei conştiinţa morală nu este numai un fenomen intelectual ci conţine şi elemente 
afective şi de voinţă. Astfel conştiinţa morală reprezintă o manifestare spirituală a întregii noastre fiinţe 
care aplică puterile sale la cunoaşterea, simţirea şi punerea în practică a binelui cerut de legea morală. 
 
Întrebare: Care este timpul în care se manifestă activitatea conştiinţei? 
 
Răspuns: Cu privire la timpul în care se manifestă activitatea conştiinţei constatăm că ea este prezentă 
atât înainte de săvârşirea faptei cât şi în timpul şi după săvârşirea acesteia. 
 
Întrebare: Ce reprezintă pentru creştini conştiinţa dreaptă? 
 
Răspuns: Conştiinţa dreaptă sau adevărată este acea conştiinţă care obligă pe om la săvârşirea unei 
fapte sau îl opreşte de la săvârşirea ei în conformitate cu dispoziţiile legi morale. 
 
Întrebare: Ce este conştiinţa falsă? 
 
Răspuns: Conştiinţa falsă sau rătăcită este contrară conştiinţei adevărate ea îndeamnă să faci ceea ce 
opreşte legea morală, sau opreşte ceea ce după lege este îngăduit. 
 
Întrebare: Ce este conştiinţa trează din punct de vedere al intensităţii? 
 
Răspuns: Conştiinţa trează din punct de vedere al intensităţii cu care funcţionează este considerată ca 
fiind trează când este gata să răspundă prompt şi imediat în orice situaţie şi la orice întrebare. Unui om 
credincios cu o astfel de conştiinţă i se spune şi conştiincios. 
 
Întrebare: Ce este conştiinţa adormită? 
 
Răspuns: Conştiinţa adormită este opusă conştiinţei treze fiind nesimţitoare la toate călcările ce se aduc 
legii morale. Din conştiinţa adormită ia naştere conştiinţa laxă care socoteşte păcatele grele drept păcate 
uşoare. 
 
Întrebare: Prin ce se caracterizează conştiinţa fariseică? 
 



Răspuns: Conştiinţa fariseică este în aparenţă o formă a conştiinţei scrupuloase dar în realitate permite 
păcatele grele, dar interzice abateri uşoare. Ea este foarte pretenţioasă când judecă pe alţii dar este 
foarte îngăduitoare când omul se judecă pe sine însuşi. 
 
VII. LIBERTATEA VOINŢEI 
 
Întrebare: Cu ce a fost înzestrat omul de Dumnezeu pentru ca să poată să împlinească voia Sa. 
 
Răspuns: Pentru ca omul credincios să poată împlini voinţa lui Dumnezeu a fost înzestrat din partea 
Creatorului său cu conştiinţă şi libertate cea ce înseamnă că el are putinţa nu numai să cunoască binele 
şi răul ci şi să facă bine şi să evite răul. 
 
Întrebare: Care este diferenţa între libertatea acţiunii şi libertatea felului acţiunii? 
 
Răspuns: În cazul unei alternative între a face sau a nu face o faptă este vorba de libertatea acţiunii iar 
în cazul că alege pe una din mai multe alternative sau posibilităţi, atunci este vorba de libertatea felului 
acţiunii. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu libertatea voinţei după căderea omului în păcat? 
 
Răspuns: Învăţătura creştină cu privire la libertatea voinţei arată că omul a fost creat de Dumnezeu ca 
fiinţă liberă, dar după căderea în păcat, libertatea voinţei lui deşi nu s-a distrus totuşi a slăbit deoarece 
firea lui era acum înclinată mai mult spre rău. 
 
Întrebare: Ce susţine determinismul? 
 
Răspuns: Determinismul susţine că voinţa omului prin totalitatea factorilor care influenţează asupra ei şi 
îndeosebi prin cei mai puternici dintre aceştia, este determinată totdeauna în mod hotărâtor şi necesar 
deci constrângător. Astfel voinţa este supusă întotdeauna unei necesităţi sau constrângeri interioare. 
 
Întrebare: Ce este determinismul ştiinţific? 
 
Răspuns: Determinismul ştiinţific susţine că în lume totul se produce după legi fixe şi neschimbate, că 
toate fenomenele stau înlănţuire fixă de cauze şi efecte şi că peste tot domneşte un mecanism şi o 
necesitate universală. 
 
Întrebare: Ce susţine determinismul fiziologic? 
 
Răspuns: Determinismul fiziologic susţine că în organismul omenesc există o strânsă legătură de la 
cauze la efecte, între diferitele lui organe şi funcţiuni de asemenea şi între organism şi condiţiile fizice 
externe, încât nu poate fi vorba de libertatea voinţei, câtă vreme omul se găseşte sub influenţa atâtor 
condiţii şi factori. 
 
Întrebare: Ce susţine determinismul psihologic? 
 
Răspuns: Determinismul psihologic susţine că voinţa omenească se decide totdeauna atunci când o 
influenţează mai multe motive, în direcţia motivului celui mai puternic. 
 
Întrebare: În ce constau obiecţiile principale pe care le aduc determiniştii împotriva libertăţii voinţei? 
 



Răspuns: O primă obiecţie pe care o aduc determiniştii împotriva libertăţii voinţei se întemeiază pe baze 
strict ştiinţifice şi anume pe cantitatea de energie ce există în natură. 
 
Întrebare: Cine a fondat teoria antropologiei criminale? 
 
Răspuns: Antropologia criminală îşi are originea în a doua jumătate a veacului trecut, fiind creaţia 
antropologului italian Cesare Lambrozo. Acesta susţine că există un tip de criminal predestinat ca atare 
pentru crimă prin întreaga sa constituţie psihofizică. 
 
Întrebare: Ce susţine teoria fatalismului? 
 
Răspuns: Potrivit determinismului metafizic tot ceea ce se petrece în lume se datorează hotărârii unei 
forţe superioare care nu poate fi cunoscută nici înţeleasă iar hotărârile acesteia sunt neschimbate. 
Această teorie este denumită şi fatalism. 
 
 
VIII. FAPTELE MORALE 
 
 
Întrebare: Din ce este constituit obiectul moralităţii? 
 
Răspuns: Obiectul moralităţii îl constituie toate actele sau faptele pe care îl face subiectul moralităţii în 
mod conştient în virtutea voinţei sale libere. Obiectul moralităţii îl formează numai faptele dale conştiente 
şi libere cum ar fi instinctele, reflexele precum şi actele automate. 
 
Întrebare: Care este legătura între faptele morale interne şi cele externe? 
 
Răspuns: Faptele care constituie obiectul moralităţii nu sunt întotdeauna acte externe ci adeseori ele 
rămân numai porniri interne. Astfel de exemple pot fi faptele ca: a da milostenie, a pizmui, a dori răul 
chiar deşi sunt acte interne ele totuşi constituie obiectul moralităţii. 
 
Întrebare: De câte feluri sunt faptele care constituie obiectul moralităţii? 
 
Răspuns: Faptele care constituie obiectul moralităţii sunt de două feluri: fapte morale bune şi fapte 
morale rele. Adeseori faptele bune se numesc şi fapte morale, iar cele rele se numesc fapte imorale. 
 
Întrebare: Care sunt factorii după care poate fi apreciată moralitatea faptelor omeneşti? 
 
Răspuns: Îmbinând punctele de vedere sub care pot fi privite faptele morale şi căutând un principiu 
unitar la care ele să poată fi raportate spre ale afla în mod exact moralitatea se pot stabili trei factori 
după care poate fi apreciată sau judecată moralitatea oricărei fapte omeneşti şi anume: obiectul, scopul 
şi împrejurările. 
 
Întrebare: Din ce este constituit obiectul unei fapte? 
 
Răspuns: Obiectul unei fapte îl constituie acţiunea respectivă sau fapta în sine după cuprinsul său. La 
determinarea moralităţii faptelor omeneşti obiectul lor are o importanţă foarte mare deoarece unele 
fapte în mod neîndoielnic sunt bune iar altele rele. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin scopul unei fapte? 



 
Răspuns: Prin scopul unei fapte se înţelege motivul pentru care ea a fost săvârşită de făptuitor sau mai 
exact scopul este ceea ce urmăreşte făptuitorul prin acţiunea sa. 
 
Întrebare: Ce sunt împrejurările unei fapte? 
 
Răspuns: Împrejurările sunt condiţiile sau caracteristicile particulare sau speciale în care se săvârşeşte o 
faptă şi care îi dau acesteia un caracter specific prin care ea se deosebeşte de celelalte fapte de acelaşi 
fel. 
 
Întrebare: Care sunt cele şapte întrebări la care răspund împrejurările care influenţează asupra 
moralităţii? 
 
Răspuns: Împrejurările care influenţează asupra moralităţii unei fapte răspund la următoarele şapte 
întrebări: cine, ce, unde, prin ce, pentru ce, cum, când? Răspunsul arată o particularitate sau o 
caracteristică a faptei respective. 
 
Întrebare: Care sunt elementele care sunt luate în considerare în aprecierea unei fapte ca fiind socotită 
bună? 
 
Răspuns: Pentru ca o faptă să poată fi socotită bună este necesar ca să fie bună cu privire la toate cele 
trei elemente ale ei, în timp ce ca pentru o faptă să fie rea este de ajuns să fie rea numai cu privire la 
unul din cele trei elemente: obiect, scop şi moralitate. 
 
Întrebare: Ce sunt faptele indiferente? 
 
Răspuns: Despre faptele indiferente din punct de vedere moral se poate vorbi în înţeles abstract şi 
numai atât timp cât nu sunt raportate la un scop anume. 
 
 
IX. VIRTUTEA CREŞTINĂ 
 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin noţiunea de virtute? 
 
Răspuns: Noţiunea de virtute nu are un înţeles moral, deşi de cele mai multe ori prin virtute se înţelege 
o anumită purtare a omului corespunzătoare unor principii morale, alteori însă prin ea se înţelege numai 
însuşirea fizică sau psihică a unei persoane, însuşire ce exprimă ideea de tărie, putere şi forţă. 
 
Întrebare: Ce înţeles are la creştini noţiunea de virtute? 
 
Răspuns: La creştini noţiunea de virtute are un înţeles mai deplin şi totodată un înţeles moral prin 
excelenţă. Datorită diferitelor aspecte sub care este privită, ea este numită: înţelepciune spirituală, viaţă 
în duh, sfinţenie, dreptate, fericire dumnezeiască, cucernicie etc. 
 
Întrebare: Ce însumează virtutea creştină? 
 
Răspuns: Esenţa virtuţii nu stă nici în intelect, nici în sentiment sau voinţă; virtutea creştină însumează 
sufletul nostru în întregime, cuprinzând în acelaşi timp şi afectivitatea, precum şi voinţa oamenilor. 
Astfel, ea reprezintă activitatea continuă şi statornicia izvorâtă din harul divin şi puterile credinciosului. 



 
Întrebare: Cine a fost cel mai desăvârşit model al virtuţii creştine? 
 
Răspuns: Cel mai desăvârşit model al virtuţii creştine este Omul-Dumnezeu, Iisus Hristos. Sfinţii 
Apostoli, unii martiri şi mucenici, ca şi alţi sfinţi, s-au străduit să realizeze în viaţa lor proprie modelul 
virtuţii lui Iisus Hristos, dar nu au putut ajunge la plinătatea desăvârşirii. 
 
Întrebare: Care este temeiul unităţii virtuţii creştine? 
 
Răspuns: Virtutea creştină se înfăţişează ca o virtute unitară, iar această unitate priveşte însăşi fiinţa 
virtuţii şi nu este o unitate derivată. Temeiul unităţii virtuţii creştine stă la înnoirea internă a omului 
„prin” naşterea lui ca o creatură nouă. 
 
Întrebare: Care este pentru creştini cea mai mare importanţă a virtuţii? 
 
Răspuns: Pentru creştini cea mai mare importanţă a virtuţii este aceea că virtutea este singura cale 
arătată de Mântuitorul, care duce la dobândirea mântuirii, aşadar este mijlocul de a dobândi fericirea 
veşnică, importanţa ei fiind foarte mare. 
 
Întrebare: Când s-a menţionat existenţa virtuţilor cardinale? 
 
Răspuns: Virtuţile cardinale sunt o categorie de virtuţi a căror existenţă este cu mult mai veche decât 
creştinismul. Despre ele se vorbeşte în cartea înţelepciunii lui Solomon, se găsesc în tratatele lui Socrate, 
la Platon şi la filosofii stoici, etc. 
 
Întrebare: De când sunt cunoscute în creştinism virtuţile cardinale? 
 
Răspuns: În creştinism virtuţile cardinale sunt cunoscute de timpuriu, fiind introduse pentru prima oară 
de Clement Alexandrinul. Acestea stau în strânsă legătură cu virtuţile teologice şi sunt dependente de 
acestea. 
 
Întrebare: Cum s-au reprezentat virtuţile cardinale în mod alegoric din cele mai vechi timpuri? 
 
Răspuns: Virtuţile cardinale s-au reprezentat în mod alegoric din cele mai vechi timpuri. Astfel, 
înţelepciunea - este reprezentată de o fecioară ce are în mână o carte, o oglindă sau o fecioară; 
dreptatea – purtând în mână o balanţă sau o sabie; curajul – ca un tânăr îmbrăcat în armură de război 
sau un leu, etc. 
 
Întrebare: Care este rolul virtuţilor morale în viaţa creştină? 
 
Răspuns: Deoarece virtuţile morale sunt virtuţi ale caracterului moral, se înţelege că importanţa 
acestora pentru viaţa creştină este foarte mare, deoarece fără existenţa acestora nu se poate închipui o 
viaţă morală desăvârşită. 
 
 
X. IMPORTANŢA VIRTUŢILOR CARDINALE ŞI VIRTUŢILOR TEOLOGICE 
 
 
Întrebare: Ce este înţelepciunea după unii filosofi antici? 
 



Răspuns: Înţelepciunea este virtutea cunoaşterii binelui şi a răului, ea reprezintă cunoştinţa adevărului 
în ceea ce el are mai înalt şi aceasta presupune că numai cel ce s-a pregătit pentru aceasta în mod 
statornic, prin meditaţie şi ştiinţă, poate ajunge în posesia ei. 
 
Întrebare: Ce caracter are înţelepciunea creştină faţă de înţelepciunea antică? 
 
Răspuns: Faţă de înţelepciunea antică, înţelepciunea creştină are cu totul alt caracter, deoarece ea nu 
este produsul cugetării şi al cunoştinţelor omeneşti, ci îşi are temelia în voinţa cea sfântă a lui 
Dumnezeu, care poate fi cunoscută prin credinţă. 
 
Întrebare: În ce sens creştinismul schimbă sensul noţiunii de dreptate? 
 
Răspuns: Creştinismul schimbă sensul noţiunii de dreptate din antichitate, cât şi sfera acesteia; 
dreptatea doreşte binele, nu răul, ea aduce bună înţelegere şi armonie între oameni, ea se extinde 
deopotrivă asupra tuturor oamenilor, manifestându-se ca dreptate socială ce trebuie să domine relaţiile 
între semeni, devenind o sinteză a virtuţilor morale. 
 
Întrebare: Ce este curajul? 
 
Răspuns: Curajul sau bărbăţia este o virtute pe care cineva o putea dovedi îndeosebi în înfruntarea 
pericolelor. În creştinism curajul nu este o tărie în faţa pericolelor externe ale vieţii, cât mai ales o 
statornicie sufletească în înfruntarea greutăţilor ce se întâmpină în înfăptuirea binelui. 
 
Întrebare: Ce este cumpătarea pentru creştini? 
 
Răspuns: În creştinism cumpătarea devine virtutea prin care omul îşi dobândeşte stăpânirea asupra lui 
însuşi, dominându-şi toate poftele şi pornirile ce îl pot duce la păcat. 
 
Întrebare: Ce sunt pentru creştini virtuţile teologice? 
 
Răspuns: Virtuţile teologice sunt deci pentru creştini mijloace suprafireşti pentru a-L cunoaşte pe 
Dumnezeu şi a sta în mod permanent în legătură cu El. Fără aceste mijloace creştinul n-ar putea ajunge 
la desăvârşire şi nu şi-ar putea împlini scopul său supranatural. 
 
Întrebare: Care este rezultatul virtuţilor teologice? 
 
Răspuns: Înnoirea vieţii creştinului şi ridicarea acesteia spre cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii 
creştine este rezultatul virtuţilor teologice care sunt în acelaşi timp şi temelia, dar şi încununarea vieţii 
creştine. 
 
Întrebare: Prin ce se deosebesc virtuţile teologice de celelalte virtuţi? 
 
Răspuns: Datorită faptului că virtuţile teologice sunt cele mai înalte, ele se deosebesc de celelalte prin 
faptul că ele se revarsă asupra credinciosului prin lucrarea Duhului Sfânt şi a faptului că ele nu izvorăsc 
din puterile fireşti ale credinciosului, ci sunt daruri date de Dumnezeu. 
 
Întrebare: Cum este constituită treimea virtuţilor teologice în viaţa creştinului? 
 
Răspuns: Treimea virtuţilor teologice constituie o unitate desăvârşită în viaţa creştinului, ele fiind în 
strânsă legătură una cu alta. 



 
Întrebare: Care este ordinea virtuţilor teologice? 
 
Răspuns: Ordinea virtuţilor teologice este aceea arătată de Sfântul Apostol Pavel: credinţa, nădejdea şi 
iubirea, iubirea fiind cea mai desăvârşită deoarece ea nu este numai un mijloc, ci şi un scop în sine, căci 
ea nu încetează în lumea aceasta, ci ne însoţeşte şi în viaţa de dincolo. 
 
 
XI. NOŢIUNEA DE PĂCAT ŞI CAUZELE LUI 
 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin noţiunea de păcat în Sfânta Scriptură? 
 
Răspuns: Noţiunea de păcat în Sfânta Scriptură presupune două lucruri şi anume: orice faptă a 
credinciosului prin care se calcă cu ştiinţă şi voinţă liberă legea morală şi înclinarea sau dispoziţia firii 
omeneşti spre săvârşirea răului, ca urmare a păcatului strămoşesc. 
 
Întrebare: Care este prima condiţie ca o călcare a legii morale să fie considerată păcat? 
 
Răspuns: Pentru ca o călcare a legii morale să fie făcută cu deplină cunoştinţă, deci ca cel care încalcă 
legea morală să-şi dea seama de ceea ce face, este o primă condiţie ca ea să fie considerată păcat. 
 
Întrebare: Care este a doua condiţie ca o lege morală să fie considerată păcat? 
 
Răspuns: O altă condiţie este aceea ca călcarea legii morale să fie făcută cu voinţa liberă a 
făptuitorului, adică acesta să fi hotărât în mod liber la săvârşirea faptei, fără să fi fost constrâns de 
cineva. 
 
Întrebare: Ce este păcatul? 
 
Răspuns: Păcatul este călcarea cu deplină cunoştinţă şi cu voinţă liberă a voii lui Dumnezeu exprimată 
în legea morală, care se poate face cu fapta, cu gândul sau cu cuvântul, ceea ce presupune că pentru 
păcat esenţial nu este săvârşirea externă a faptei, ci consimţirea voinţei la călcarea legii. 
 
Întrebare: Care este originea păcatului? 
 
Răspuns: Originea păcatului trebuie căutată numai în voia liberă a credinciosului. După păcatul 
strămoşesc în toţi urmaşii lui Adam rămân urmele păcatului acestuia şi anume prin înclinarea voinţei mai 
mult spre rău decât spre bine. Păcatul nu este ceva esenţial firii omeneşti, ci numai ceva accidental. 
 
Întrebare: Care sunt cauzele ocazionale îndemnătoare la păcat? 
 
Răspuns: Prin cauzele ocazionale îndemnătoare presupun existenţa unor anumiţi factori sau împrejurări 
care ne îndeamnă la păcat sau care sunt ocazii sau prilejuri de a păcătui. 
 
Întrebare: Ce este ispita? 
 
Răspuns: Prin ispită se înţelege orice încercare la care ne pune Dumnezeu spre a ne dovedi credinţa 
sau dragostea noastră, ea fiind o forţă activă care ia naştere în sufletul omului îndemnându-l în mod 
direct la săvârşirea răului. 



 
Întrebare: Ce se înţelege prin ocazia la păcat? 
 
Răspuns: Ocazia la păcat este o împrejurare externă care ne dă prilej de a păcătui. Creştinul este dator 
să reziste nu numai ispitelor, ci să se ferească de ocaziile la păcat, înconjurând orice prilejuri ce l-ar 
putea pune în faţa acestora. 
 
Întrebare: Ce este plăcerea? 
 
Răspuns: Pofta sau dorinţa păcătoasă nesatisfăcută rămâne în om în stare de dorinţă până în momentul 
în care este satisfăcută, este considerată a fi plăcere. În momentul în care conştiinţa şi voinţa 
credinciosului consimt şi acceptă plăcerea păcătoasă ori chiar numai nu i se opun îndeajuns, această 
plăcere este păcătoasă. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin hotărârea păcătoasă? 
 
Răspuns:  Hotărârea păcătoasă este rezultatul dintre pofta păcătoasă şi desfătarea păcătoasă la care şi-
au dat consimţământul conştiinţa şi credinţa credinciosului, totul pentru săvârşirea exterioară a păcatului. 
 
 
XII. FELURILE PĂCATELOR 
 
 
Întrebare: Ce sunt păcatele actuale şi păcatele habituale? 
 
Răspuns: Păcatele actuale sunt considerate acele călcări de lege pe care credinciosul le săvârşeşte în 
împrejurimi diferite dar care nu se continuă prin repetiţie în timp ce păcatele habituale sunt stări sau 
dispoziţii păcătoase care s-au format în om datorită repetării unor păcate. 
 
Întrebare: Care păcate sunt considerate păcatele călcării sau de comitere? 
 
Răspuns: Păcatele călcării sau de comitere şi păcatele de omitere sunt acele păcate care rezultă din 
călcarea unei legi sau a unei porunci care te opreşte să faci o faptă rea pe când păcatele de omitere sunt 
păcatele ce se săvârşesc prin neascultarea unei porunci care te obligă să faci o faptă bună. 
 
Întrebare: Ce sunt păcatele ignoranţei şi cele ale slăbiciunii? 
 
Răspuns: Păcatele ignoranţei se săvârşesc din necunoaşterea vinovată a unei porunci ori din 
neobservarea acesteia, acelea ale slăbiciunii se săvârşesc datorită unor slăbiciuni faţă de anumite 
persoane sau lucruri. 
 
Întrebare: Când păcatele sunt considerate ca fiind uşoare sau grele? 
 
Răspuns: Păcatele sunt grele sau de moarte atunci când gravitatea lor este atât de mare încât prin ele 
omul se desparte de Dumnezeu iar păcatele mai mici sunt cele pe care le săvârşim zilnic care se pot ierta 
 
Întrebare: Care sunt păcatele faţă de Dumnezeu faţă de aproapele şi faţă de sine însuşi? 
 
Răspuns: Cu privire la obiectul legii care se calcă păcatele sunt: faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele şi 
faţă de noi înşine. Astfel de păcate sunt: înjurătura de cele sfinte, înşelăciunea, necurăţia. 



 
Întrebare: Ce este mândria? 
 
Răspuns: Mândria este preţuirea de sine peste măsură împreunată cu dorinţa neînfrânată de a se înălţa 
pe sine înaintea oamenilor şi alergarea după laudă şi mărirea deşartă spre a-i întrece pe ceilalţi. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin păcatul iubirii de arginţi? 
 
Răspuns: Iubirea de argint sau zgârcenia este dorinţa neînfrânată de a poseda bunuri materiale sau de 
bogăţii şi de a le înmulţi pe acestea prin orice mijloace. Urmările acestui păcat sunt: orbirea sufletească, 
neliniştea şi frica de a pierde averile etc. 
 
Întrebare: Ce este desfrânarea? 
 
Răspuns: Desfrânarea este dorinţa neînfrânată după desfătări trupeşti manifestată în gânduri, vorbe şi 
fapte potrivit naturii ari împotriva naturii. Păcatul desfrânării este de mai multe feluri: curvia, preacurvia, 
sadomia etc. 
 
Întrebare: Ce este lăcomia? 
 
Răspuns: Lăcomia este pofta şi dorinţa neînfrânată după mâncare şi băutură în scopul desfătării 
trupeşti. Din păcatul lăcomiei se nasc: trândăvia, dezmierdările trupeşti, beţiile, viaţa desfrânată etc. 
 
Întrebare: Ce este lenea? 
 
Răspuns: Lenea este nepăsarea şi dezgustul faţă de împlinirea datoriilor manifestate în neplăcerea faţă 
de orice muncă fizică sau intelectuală. Păcatele ce se nasc din lene sunt: slăbiciunea voinţei, gânduri 
deşarte etc. Împotriva lenei nu se poate lupta decât prin muncă şi hărnicie. 
 
 
XIII. PĂCATELE STRIGĂTOARE LA CER 
 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin omor sau ucidere? 
 
Răspuns: Prin omor sau ucidere se înţelege ridicarea intenţionată a vieţii aproapelui prin orice fel de 
mijloace. Omul a fost socotit totdeauna periculos din punct de vedere social, ca o faptă prin care se 
atinge în modul cel mai grav însăşi existenţa ordinii sociale. 
 
Întrebare: Ce este sadomia? 
 
Răspuns: Prin sadomie se înţelege cel mai urât fel de desfrânare sau necurăţie şi anume orice 
desfrânare săvârşită împotriva firii, precum şi împiedicarea intenţionată a zămislirii de prunci. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin păcatul de asuprire a văduvelor şi a orfanilor? 
 
Răspuns: Asuprirea văduvelor şi a orfanilor a fost socotită ca un păcat foarte mare şi a fost oprită chiar 
în legea Vechiului Testament. Împotriva celor ce fac astfel de păcate se revoltă simţul de dreptate ce 
există în orice om deoarece văduvele şi orfanii sunt lipsiţi de ajutorul şi sprijinul capului familiei. 
 



Întrebare: Care este păcatul de oprire nedreaptă a plăţii lucrătorilor? 
 
Răspuns: Oprirea nedreaptă a plăţii lucrătorilor este un păcat împotriva dreptăţii, deoarece prin aceasta 
nu se respectă dreptul firesc al aproapelui de a primi răsplata muncii sale. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin păcatul de nerecunoştinţă şi lipsă de respect faţă de părinţi? 
 
Răspuns: Păcatul de nerecunoştinţă şi lipsa de respect faţă de părinţi se opune nu numai poruncii a 
cincea a Decalogului, ci deopotrivă şi legii morale fireşti, fiindcă firea noastră ne spune că noi avem 
datoria de a cinsti şi de a iubi pe părinţii noştri. 
 
Întrebare: Cine sunt cei care cad în păcatul încrederii prea mare în Dumnezeu? 
 
Răspuns: În păcatul încrederii prea mare în bunătatea lui Dumnezeu când toţi cei care cred că 
bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare încât oricât ar păcătui ei, Dumnezeu îi va ierta şi de aceea ei 
nu se gândesc nicidecum să se îndrepte. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin păcatul neîncrederii sau deznădejdea  de a primi ajutorul lui Dumnezeu? 
 
Răspuns: Păcatul neîncrederii sau deznădejdea de a primi ajutorul lui Dumnezeu este păcatul în care 
cad cei care cred că păcatele lor sunt atât de mari încât Dumnezeu nu le mai poate da iertare chiar dacă 
ei s-ar pocăi, şi de aceea ei nu mai încearcă să se îndrepte. 
 
Întrebare: Care este păcatul de împotrivire faţă de un adevăr de credinţă? 
 
Răspuns: Împotrivirea faţă de un adevăr de credinţă este un păcat împotriva Duhului Sfânt. De acest 
păcat s-au făcut vinovaţi fariseii şi cărturarii, cărora Mântuitorul le-a propovăduit de atâtea ori 
adevărurile Evangheliei Sale. 
 
Întrebare: Ce este pizma sau invidia? 
 
Răspuns: Pizma sau invidia este unul din cele şapte păcate capitale în cazul că are ca obiect harul 
dumnezeiesc de care s-a împărtăşit aproapele nostru şi datorită căruia acesta sporeşte în fapte bune. Tot 
în acest păcat se socoteşte şi răutatea celui ce nu voieşte să ajute celui păcătos să se întoarcă pe calea 
cea bună. 
 
Întrebare: Cine se face vinovat de păcatul nepocăinţei până la moarte? 
 
Răspuns: Prin păcatul nepocăinţei până la moarte se fac vinovaţi creştinii care nu voiesc să se 
pocăiască până în ceasul morţii şi nici nu voiesc să se folosească de mijloacele oferite de Biserică spre a 
se mântui. 
 
 
XIV. DATORIA CREŞTINULUI FAŢĂ DE DUMNEZEU. VIRTUŢIILE CREDINŢEI ŞI A NĂDEJDEI. 
 
 
Întrebare: Care este cea dintâi datorie a creştinului? 
 
Răspuns: Cea dintâi datorie a creştinului este cunoaşterea lui Dumnezeu. Conform dogmaticii fiecărui 
creştin este dator să se străduiască a-L cunoaşte pe Dumnezeu deoarece însuşi Mântuitorul ne spune: „Şi 



acesta este viaţa de veci, ca să te cunoască pe tine, unul şi adevăratul Dumnezeu şi pe Acela pe ca L-a 
trimis”. 
 
Întrebare: Care este cea de-a doua datorie a creştinului? 
 
Răspuns: A doua datorie a creştinului este să slujească lui Dumnezeu să-L cinstească şi să-L adore. 
Această cinstire este de două feluri: o cinstire internă, care constă în cultivarea a trei virtuţi teologice: 
credinţa, nădejdea şi iubirea, şi alta externă care constă în manifestarea în extern prin acte vizibile. 
 
Întrebare: Ce este credinţa în înţeles teologic? 
 
Răspuns: Credinţa conform înţelesului teologic este singura cale de cunoaştere şi înţelegere a celor 
supranaturale, deoarece acestea nu pot fi cunoscute şi înţelese pe alte căi. Credinţa teologică se bucură 
în mod nemijlocit de autoritatea lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: Care sunt principalele însuşiri ale credinţei? 
 
Răspuns: Principalele însuşiri ale credinţei sunt acelea că credinţa trebuie să fie statornică, să fie 
puternică şi sigură, să fie manifestată prin fapte externe şi să fie vie şi lucrătoare prin iubire. 
 
Întrebare: Care sunt temeiurile pentru care credinţa este strict necesară creştinului? 
 
Răspuns: Credinţa fiind considerată o virtute teologică este strict necesară creştinului pentru că este 
cea mai înaltă formă de cunoaştere a celor supranaturale şi totodată este necesară pentru mântuire. În 
acest sens exemplu cel mai grăitor ni-l dau sfinţii martiri şi mărturisirilor ai credinţei care şi-au mărturisit 
credinţa lor neavând să se lepede de ea. 
 
Întrebare: Care sunt principalele moduri în care se poate păcătui împotriva credinţei. 
 
Răspuns: Împotriva credinţei se poate păcătui în mai multe feluri. Cele mai însemnate păcate sunt: 
erezia, apostazia, schisma, superstiţiile, ocultismul, fanatismul religios. 
 
Întrebare: Care sunt principalele mijloace pentru adâncirea credinţei? 
 
Răspuns: Cele mai potrivite mijloace ale creştinismului pentru adâncirea credinţei sunt: cunoaşterea 
învăţăturilor de credinţă prin citirea de cărţi corespunzătoare, rugăciunea stăruitoare, viaţa virtuoasă 
departe de patimi şi dorinţe deşarte, meditaţie asupra vieţii Mântuitorului şi a sfinţilor, examinarea 
conştiinţei etc. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin nădejde? 
 
Răspuns: Prin nădejde se înţelege aşteptarea împlinirii unei făgăduinţe pe care ne-a făcut-o cineva sau 
aşteptarea realizării unei dorinţe, ori a împlinirii unui scop. În înţeles teologic nădejdea sau speranţa este 
aşteptarea cu încredere a fericirii veşnice, precum şi a mijloacelor necesare pentru a o putea dobândi. 
 
Întrebare: Cum se poate păcătui împotriva nădejdii? 
 
Răspuns: Împotriva nădejdii se poate păcătui fie prin nădejde prea cutezătoare în bunătatea lui 
Dumnezeu, fie prin deznădejdea faţă de ajutorul lui Dumnezeu. 
 



Întrebare: Care sunt principalele mijloace pentru păstrarea şi întărirea nădejdii? 
 
Răspuns: Cele mai eficace mijloace pentru păstrarea şi întărirea nădejdii noastre sunt: rugăciunea 
stăruitoare, împărtăşirea cu Sfintele Taine, citirea cărţilor pilduitoare din vieţile sfinţilor etc. 
 
 
 
XV. VIRTUTEA IUBIRII ŞI IMPORTANŢA EI 
 
 
Întrebare: Ce este iubirea ca virtute teologică? 
 
Răspuns: Iubirea sau dragostea este virtutea prin care creştinul intră în cea mai strânsă unire cu 
Dumnezeu, considerându-L drept binele cel mai înalt spre care poate tinde, şi căuta prin toate puterile 
sufletului său să împlinească voia Lui cea sfântă. 
 
Întrebare: Ce este iubirea sau dragostea creştină faţă de iubirea firească? 
 
Răspuns: Spre deosebire de iubirea firească, iubirea sau dragostea creştină este puterea harică 
revărsată în sufletul creştinului prin Taina Sfântului Botez, prin care simţirea şi voinţa acestuia se 
îndreaptă spre Dumnezeu ca spre Binele cel mare, dorind şi căutând din toate puterile sufletului să se 
unească cu El. 
 
Întrebare: Ce poziţie are iubirea de Dumnezeu faţă de celelalte feluri de iubire? 
 
Răspuns: Iubirea adevărată faţă de Dumnezeu nu numai că nu se opune celorlalte feluri de iubire ci 
dimpotrivă le cuprinde pe acestea iar porunca cea mare a iubirii se referă nu numai la iubirea faţă de 
Dumnezeu ci la iubirea faţă de noi înşine, precum şi la iubirea faţă de noi înşine. 
 
Întrebare: Cum este iubirea creştină faţă de celelalte virtuţi creştine? 
 
Răspuns: Iubirea creştină este superioară celorlalte virtuţi creştine prin obiectul ei: Dumnezeu, Care 
este El însuşi iubire (I., Ioan IV, 8); prin deplinătatea şi roadele ei şi prin durata ei, deoarece ea îl 
însoţeşte pe creştin şi în viaţa de dincolo, în timp ce credinţa şi nădejdea sunt legate numai de viaţa 
pământească. 
 
Întrebare: Care este obiectul iubirii creştine? 
 
Răspuns: Obiectul iubirii creştine este în primul rând, Dumnezeu, pe Care trebuie să-L iubim, deoarece 
El ne-a iubit mai întâi pe noi, iar în al doilea rând, obiectul iubirii este aproapele nostru care este în 
acelaşi timp fiu ala al lui Dumnezeu şi frate al nostru. 
 
Întrebare: De ce este absolut necesară creştinului iubirea faţă de Dumnezeu? 
 
Răspuns: Virtutea iubirii este absolut necesară creştinului, fiindcă numai prin ea se poate realiza cel mai 
înalt scop al său: unirea deplină cu Dumnezeu. Ea este necesară şi fiindcă ne arată drept cea mai mare 
poruncă din legea dumnezeiască, fiindcă ea este cea mai înaltă cale ce ne poate duce la desăvârşire. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai însemnate efecte ale iubirii creştine? 
 



Răspuns: Cele mai însemnate efecte sau roade ale iubirii creştine sunt: bucuria, râvna şi mântuirea 
sufletească găsind în ea ultimul nostru scop însemnând că ea are ca urmare necondiţionată mântuirea 
sufletului, fiindcă cel ce se uneşte  prin iubire ca Dumnezeu este nu numai posesorul desăvârşirii morale 
dar şi moştenitorul fericirii veşnice. 
 
Întrebare: Cum sunt considerate păcatele împotriva iubirii? 
 
Răspuns: Ca păcate împotriva iubirii sunt considerate în general toate păcatele prin care se arată 
indiferenţa faţă de Dumnezeu sau prin care creştinul se îndepărtează de Dumnezeu. 
 
Întrebare: Care sunt păcatele împotriva iubirii? 
 
Răspuns: Păcatele împotriva iubirii sunt: ura faţă de Dumnezeu, trândăvia sau lenea sufletească, 
fanatismul religios, egoismul, dăruirea totală plăcerilor şi desfătărilor acestei vieţi. 
 
Întrebare: Care sunt mijloacele pentru sporirea iubirii creştine? 
 
Răspuns: Mijloacele pentru sporirea iubirii creştine sunt: cunoaşterea deplină a învăţăturilor creştine,  
rugăciunea stăruitoare către Dumnezeu,  împărtăşirea cu Sfintele Taine, meditaţia adâncă asupra 
dragostei lui Dumnezeu faţă de lume, cunoaşterea vieţii Mântuitorului, ferirea de egoism şi înfrânarea 
dorinţelor. 
 
 
XVI. CULTUL DIVIN. RUGĂCIUNEA. POSTUL 
 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin adorarea cultului divin? 
 
Răspuns: Adorarea sau cinstirea  a lui Dumnezeu constă în manifestarea externă prin actele cultului 
divin a sentimentelor noastre faţă de Dumnezeu. Prin adorare se înţelege cea mai înaltă cinstire ce se 
poate da unei fiinţe cinstite ce nu se cuvine decât lui Dumnezeu, Stăpânul şi Creatorul nostru al tuturor. 
 
Întrebare: Care sunt practicile care se fac împotriva lui Dumnezeu? 
 
Răspuns: Prin practicile deşarte se atribuie creaturilor puteri pe care acestea nu le au. După felul lor 
acestea pot fi: idolatrie sau cinstirea şi închinarea la idoli, divinaţia sau ghicirea, spiritismul, magia sau 
vrăjitoria, blasfemia, sacrilegiul şi simonia. 
 
Întrebare: Ce este rugăciunea? 
 
Răspuns: Rugăciunea este cel dintâi act al cultului divin extern prin care ne punem în legătură directă 
cu Dumnezeu. În sens propriu rugăciunea este ridicarea sufletului nostru spre Dumnezeu sau 
convorbirea sufletului nostru cu Dumnezeu în scopul de-a stabili legătura între noi şi El. 
 
Întrebare: Ce realizează creştinul prin rugăciunea de laudă? 
 
Răspuns: Prin rugăciunea de laudă creştinul dă slavă lui dumnezeu, îl preamăreşte pentru 
atotputernicia şi măreţia Sa. Creştinii înalţă rugăciuni de laudă lui Dumnezeu îndeosebi în rugăciunile 
publice comune. 
 



Întrebare: Ce realizează creştinul prin rugăciunea de cerere? 
 
Răspuns: Rugăciunea de cerere creştinul o înalţă către Dumnezeu fiind încredinţat că va primi de la El 
toate cele de care are nevoie pentru dobândirea vieţii de veci: iertarea păcatelor, harul dumnezeiesc, 
mântuirea şi fericirea veşnică, sănătate, mijloace de trai etc. 
 
Întrebare: Ce se realizează prin rugăciunea de mulţumire a creştinului către Dumnezeu? 
 
Răspuns: Prin rugăciunea de mulţumire creştinul se arată recunoscător şi mulţumitor lui Dumnezeu 
pentru toate binefacerile ce le-a revărsat asupra oamenilor. Exemple de astfel de rugăciuni sunt: 
rugăciunea lui Noe la ieşirea din Corabie, numeroşii psalmi de mulţumire ai lui David etc. 
 
Întrebare: Ce cerinţe trebuie să îndeplinească rugăciunea ca să fie bineplăcută şi ascultată de 
Dumnezeu? 
 
Răspuns: Pentru ca rugăciunea să fie bineplăcută şi ascultată de Dumnezeu ea trebuie să îndeplinească 
mai multe însuşiri şi anume: să izvorască din credinţa cea mai curată şi statornică, să fie făcută cu 
umilinţă, să fie făcută cu stăruinţă, cu încredere, firească etc. 
 
Întrebare: De ce este necesară rugăciunea? 
 
Răspuns: Rugăciunea este necesară creştinilor deoarece prin ea noi stăm în legătură cu Dumnezeu, 
izvorul întregii desăvârşiri şi sprijinul nostru de fiecare clipă. Ea este o mărturie văzută a legăturii dintre 
noi şi Dumnezeu iar prin ajutorul ei gândurile şi simţămintele noastre se înfăţişează înaintea lui 
Dumnezeu. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai importante foloase ale rugăciunii? 
 
Răspuns: Cele mai importante foloase ale rugăciunii sunt acelea că: prin rugăciune creştinul îşi 
aminteşte că izvorul tuturor bunătăţilor este Dumnezeu, prin rugăciune putem dobândi de la Dumnezeu 
orice lucru bun, ea înfrumuseţează şi înnobilează sufletul creştinului revărsând asupra lui o adevărată 
lumină cerească. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin post? 
 
Răspuns: Prin post se înţelege reţinerea voluntară pe un anumit timp de la unele mâncăruri şi băuturi, 
în scop religios, moral. Ca şi rugăciunea postul este un act de cinstire a lui Dumnezeu, o renunţare 
voluntară şi un anumit timp în scopul desăvârşirii morale. 
 
 
XVII. JURĂMÂNTUL 
 
 
Întrebare: Ce este jurământul? 
 
Răspuns: Jurământul este chemarea lui Dumnezeu ca martor pentru adeverirea celor susţinute de noi 
sau pentru îndeplinirea unei promisiuni pe care o facem. Prin chemarea sau invocarea lui Dumnezeu în 
cazul jurământului nu se înţelege numai simpla pronunţare a numelui lui Dumnezeu, ci şi o ridicare a 
gândului nostru spre Dumnezeu, o invitare a Lui şi o rugăminte către El. 
 



Întrebare: De câte feluri este jurământul? 
 
Răspuns: Jurământul este de două feluri: jurământul afirmativ, care are ca scop confirmarea adevărului 
unor lucruri prezente ori trecute, şi jurământul promiţător, care confirmă asigurarea îndeplinirii unei 
promisiuni sau a unei făgăduinţe. 
 
Întrebare: Care sunt condiţiile unui jurământ pentru ca el să fie valabil? 
 
Răspuns: Pentru ca jurământul să fie valabil, el trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, şi anume:  
- să fie făcut cu intenţia de a jura, de să nu fie simulat; 
- să fie făcut într-o anumită formă, ca să rezulte în mod evident chemarea lui Dumnezeu ca martor;  
- să fie făcut în adevăr, cu judecată şi întru dreptate. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin sperjur? 
 
Răspuns: Prin sperjur se înţelege în primul rând jurământul fals sau strâmb, cel în care Dumnezeu este 
chemat ca martor spre a fi garant că minciuna este adevăr. 
 
Întrebare: Ce se înţelege prin vot? 
 
Răspuns: Prin vot se înţelege o făgăduinţă sau o promisiune liberă făcută lui Dumnezeu, prin care 
creştinul se leagă că va săvârşi o faptă bună, care însă nu face parte din binele la care creştinul este 
obligat prin legea morală, ci ţine de domeniul bine sfătuit. 
 
Întrebare: Cum trebuie să fie votul pentru a reprezenta un act de cinstire a lui Dumnezeu? 
 
Răspuns: Pentru ca votul să fie un act de cinstire a lui Dumnezeu, el trebuie să fie o făgăduinţă 
conştientă şi liberă a creştinului, făcută nu pentru interese egoiste, pentru a ajunge la o situaţie etc., ci 
pentru că trebuie să aibă în vedere lauda şi preamărirea lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: Ce este votul absolut? 
 
Răspuns: Votul absolut este votul care se face fără nici o condiţie, iar votul condiţionat este votul a 
cărui împlinire este legată de o condiţie pe care o pune cel care-l face, de exemplu, făgăduinţa cuiva de 
a creşte un copil orfan, dacă scapă de o boală de care suferă. 
 
Întrebare: Ce este votul perpetuu? 
 
Răspuns: Votul perpetuu este votul pe tot timpul vieţii pământeşti şi este temporar pe un timp limitat. 
Exemplu de vot perpetuu este votul este votul monahal, iar de vot temporal este făgăduinţa de a 
întreţine un orfan până la majorat. 
 
Întrebare: Ce condiţie trebuie să-şi pună creştinul înainte de depunerea votului? 
 
Răspuns: Deoarece votul este o făgăduinţă făcută în mod liber lui Dumnezeu, cel ce face un vot 
trebuie, mai înainte de aceasta, să se gândească dacă va fi în stare să-l îndeplinească. Acest lucru se 
cere cu atât mai mult în cazul depunerii votului. 
 
Întrebare: Care sunt cazurile în obligativitatea votului încetează? 
 



Răspuns: Cazurile în care obligativitatea votului poate înceta sunt următoarele:  
- încetarea scopului pentru care a fost depus votul; 
- dacă la depunerea lui nu s-a ţinut seama de o condiţie esenţială; 
- dacă îndeplinirea lui devine imposibilă din punct de vedere fizic. 
 
 
XVIII. DATORIILE CĂTRE SINE ÎNSUŞI ŞI DATORIILE CĂTRE IISUS 
 
 
Întrebare: Ce rol are îndeplinirea datoriilor faţă de noi înşine? 
 
Răspuns: Împlinirea datoriilor faţă de noi înşine departe de a însemna o decădere în cercul îngust al 
intereselor personale, deci o revenire la egoism, înseamnă dimpotrivă îndeplinirea condiţiilor necesare 
pentru a putea face faţă cât mai bine împlinirilor datoriilor noastre către Dumnezeu. 
 
Întrebare: Ce importanţă are în creştinism cunoaşterea de sine? 
 
Răspuns: Cunoaşterea de sine are o deosebită importanţă şi în creştinism, de aceea Mântuitorul Hristos, 
în numeroase ocazii, a arătat fariseilor, cărturarilor şi, în general, conducătorilor poporului iudeu relele la 
care duce necunoaşterea de sine şi preţuirea de sine peste măsură. 
 
Întrebare: Cum trebuie să fie cunoaşterea de sine? 
 
Răspuns: Cunoaşterea de sine trebuie să fie reală, adică creştinul să nu creadă că posedă însuşiri pe 
care în realitate nu le are sau să-şi ignore însuşirile pe care le-ar putea pune în valoare, dar cărora nu le 
dă o întrebuinţare potrivită. Din adevărata cunoaştere de sine rezultă stima faţă de sine, ferirea de 
păcatul mândriei, precum şi smerenia adevărată. 
 
Întrebare: Ce este iubirea de sine? 
 
Răspuns: Iubirea de sine este virtutea prin care creştinul ajutat de harul divin se străduieşte să-şi 
dezvolte însuşirile cu care Dumnezeu l-a înzestrat, pentru ca ajungând la desăvârşire morală, să poată 
sta în cea mai strânsă legătură cu Dumnezeu. 
 
Întrebare: Cum se manifestă iubirea de sine? 
 
Răspuns: Iubirea de sine se manifestă prin preţuirea de sine, grija de sine şi râvna pentru dobândirea 
mântuirii sufletului. 
 
Întrebare: Care sunt păcatele împotriva iubirii de sine? 
 
Răspuns: Păcatele împotriva iubirii de sine sunt: ura şi mândria. Ura faţă de sine este păcatul prin care 
noi desconsiderăm întreaga noastră persoană sau numai o parte din ea şi nu ne îndeplinim datoriile faţă 
de noi înşine. 
 
Întrebare: Ce este cinstirea de sine? 
 
Răspuns: Cinstirea de sine este virtutea prin care creştinul se preţuieşte pe sine după dreptate, în 
calitate de făptură creată după chipul lui Dumnezeu şi răscumpărată prin jertfa de pe cruce a lui 
Dumnezeu. 



 
Întrebare: Ce este trupul omenesc? 
 
Răspuns: Trupul fiind o parte esenţială a fiinţei noastre, cu toate că valoarea sa nu este egală cu cea 
sufletului, totuşi rămâne un element important, deoarece este legat în mod intim cu sufletul şi ia parte la 
manifestările întregii vieţi sufleteşti. 
 
Întrebare: Ce reprezintă viaţa trupească pentru creştini? 
 
Răspuns: Cu toate că potrivit învăţăturii creştine viaţa noastră trupească nu este bunul cel mai de preţ, 
ea rămâne totuşi cel mai mare bun dintre toate bunurile pământeşti, deoarece este temelia tuturor 
acţiunilor morale ale credinciosului. 
 
Întrebare: Prin ce se face îngrijirea şi păstrarea sănătăţii? 
 
Răspuns: Îngrijirea şi păstrarea sănătăţii se face prin hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, igienă, odihnă şi 
distracţie. 
 
 
XIX. DATORIILE FAŢĂ DE APROAPELE, FAŢĂ DE TRUP. OMORUL SAU UCIDEREA 
 
 
Întrebare: Care este cea dintâi datorie a creştinului faţă de aproapele său? 
 
Răspuns: Cea dintâi datorie a creştinului faţă de aproapele său este să-l iubească. Iubirea faţă de 
aproapele este de aceeaşi esenţă cu iubirea faţă de Dumnezeu, fiindcă iubirea faţă de aproapele este 
iubire între fiii aceluiaşi Părinte care cel dintâi ne-a iubit pe noi. 
 
Întrebare: Cum trebuie să fie datoria faţă de aproapele? 
 
Răspuns: Iubirea faţă de aproapele trebuie să fie sinceră şi curată, adică trebuie să purceadă din 
adâncul sufletului, din curăţenia cugetului şi a inimii, nu din interese personale şi trecătoare. 
 
Întrebare: De ce trebuie să fie iubirea faţă de aproapele vie şi lucrătoare? 
 
Răspuns: Iubirea faţă de aproapele trebuie să fie vie şi lucrătoare în fapte, adică să se exteriorizeze prin 
fapte, deoarece acestea sunt semnul cel mai sigur că ea este o iubire adevărată, nu una făţarnică. 
 
Întrebare: De ce trebuie să fie universală iubirea creştină? 
 
Răspuns: Iubirea creştină trebuie să se extindă asupra tuturor oamenilor, fiindcă toţi suntem fiii 
aceluiaşi Părinte iubitor, răscumpăraţi cu sângele Fiului Său şi chemaţi toţi la mântuire. 
 
Întrebare: Care sunt păcatele împotriva iubirii şi cinstirii aproapelui? 
 
Răspuns: Păcatele împotriva iubirii şi cinstirii aproapelui sunt: ura faţă de aproapele care nu este numai 
o lipsă a iubirii, ci şi o pornire sufletească opusă ei, şi invidia sau pizma care este numele ce se dă 
supărării, indignării sau mâhnirii pentru binele aproapelui. 
 
Întrebare: Care sunt păcatele împotriva cinstirii aproapelui? 



 
Răspuns: Păcatele împotriva cinstirii aproapelui sunt următoarele: 
- dispreţul aproapelui; 
- nerecunoaşterea drepturilor aproapelui; 
- folosirea aproapelui pentru lucruri înjositoare. 
 
Întrebare: Prin ce se caracterizează datoria faţă de aproapele a creştinului? 
 
Răspuns: O datorie faţă de aproapele este să ne purtăm cu dreptate faţă de el. Prin aceasta se înţelege 
recunoaşterea drepturilor ce i se cuvin şi respectarea lor. Dreptatea faţă de aproapele nostru este 
împlinită atunci când îi respectăm acestuia libertatea, viaţa, onoarea etc. 
 
Întrebare: Era cunoscută virtutea dreptăţii în lumea veche? 
 
Răspuns: Virtutea dreptăţii faţă de aproapele era cunoscută chiar şi în lumea veche, dar în creştinism 
ea se susţine şi se săvârşeşte prin iubire care lipsea atât păgânilor cât şi iudeilor. 
 
Întrebare: Ce este omorul sau uciderea? 
 
Răspuns: Ridicarea intenţionată a vieţii aproapelui prin orice mijloace se numeşte omor sau ucidere. 
Gravitatea acestei acţiuni rezultă din faptul că, deşi viaţa trupească nu este cel mai înalt bun pe care îl 
poate avea omul credincios, ea rămâne totuşi cel mai preţios bun pământesc. 
 
Întrebare: De câte feluri este uciderea? 
 
Răspuns: Uciderea poate să fie directă, atunci când viaţa aproapelui este ridicată în mod intenţionat, fie 
prin mijloace violente, fie lente, sau pate fi indirectă, atunci când aproapele nostru este pus în astfel de 
condiţii de viaţă încât urmarea acestora este pierderea vieţii. 
 
 
XX. BISERICA 
 
 
Întrebare: De ce a întemeiat Mântuitorul Biserica? 
 
Răspuns: În scopul răspândirii Evangheliei şi a sfinţirii credincioşilor, Mântuitorul, prin jertfa Sa pe 
cruce,  a întemeiat Biserica, înzestrând-o nu numai cu puterea de a fi depozitara adevărului Evangheliei , 
ci şi cu vistieria harului divin pentru sfinţirea credincioşilor. 
 
Întrebare: Care este scopul moral pe care îl urmăreşte Biserica? 
 
Răspuns: Biserica, pe lângă scopul pe care îl urmăreşte, în sensul sfinţirii şi mântuirii credincioşilor, mai 
are şi un scop moral, acela de a îmbunătăţi şi desăvârşirea morală a credincioşilor, prin învăţăturile şi 
exemplele pe care le propovăduieşte prin legile sale. 
 
Întrebare: Care este rolul ierarhiei Bisericii? 
 
Răspuns: Conducătorii Bisericii constituie ierarhia bisericească, clerul sau Biserica conducătoare, 
aceasta constând din trei trepte ierarhice, şi anume: episcopii, preoţii şi diaconii. Ierarhia bisericească 
are dreptul şi puterea de a învăţa, adică de a propovădui oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. 



 
Întrebare: De cine este reprezentată autoritatea supremă în Biserică? 
 
Răspuns: Autoritatea supremă în Biserică nu este o singură persoană, ci este reprezentată printr-un 
organ edectiv, care îl constituie sinodul, care poate fi ecumenic, dacă este compus din reprezentanţii 
Bisericii din întreaga lume, sau poate fi al unei Biserici dintr-o singură ţară. 
 
Întrebare: Care este autoritatea supremă în probleme administrative şi de organizaţie? 
 
Răspuns: În problemele administrative şi de organizare, autoritatea supremă este Adunarea Naţională 
Bisericească, compusă din membrii Sfântului Sinod, precum şi din alţi clerici şi mireni din toate eparhiile 
din ţară în proporţie de o treime preoţi şi două treimi mireni. 
 
Întrebare: Din ce este formată Biserica ascultătoare? 
 
Răspuns: Biserica ascultătoare este formată din membrii Bisericii, cum ar fi: credincioşii, mirenii laicii 
sau păstoriţii. 
 
Întrebare: Ce datorie au cei ce fac parte din ierarhia bisericească? 
 
Răspuns: Cei ce fac parte din ierarhia bisericească au datoria de a-şi îndeplini obligaţiile ce rezultă din 
întreita putere primită prin taina hirotoniei: de a învăţa, de a săvârşi lucrările ştiute şi de a conduce pe 
credincioşi pe calea mântuirii. 
 
Întrebare: Care este prima datorie a credincioşilor faţă de Biserică? 
 
Răspuns: Cea dintâi datorie a credincioşilor faţă de Biserică este să păstreze învăţăturile de credinţă pe 
care Biserica le propovăduieşte şi să se străduiască din toate puterile să-şi potrivească viaţa spirituală 
după acestea. 
 
Întrebare: Care este a doua datorie a credincioşilor faţă de Biserică? 
 
Răspuns: A doua datorie a credincioşilor creştini faţă de Biserică este de a asculta şi împlini în primul 
rând cele nouă porunci bisericeşti ca şi toate poruncile şi dispoziţiile date de autorităţile bisericeşti. 
 
Întrebare: Care este a treia datorie a credincioşilor faţă de Biserică? 
 
Răspuns: A treia datorie a credincioşilor este de a da cuvenita cinste păstorilor lor sufleteşti. Această 
datorie are o importanţă foarte mare deoarece dacă păstorului de suflete nu i se dă cuvenita cinste din 
partea credincioşilor se nesocoteşte adevăratul raport ce trebuie să existe în ierarhia bisericească. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VIII. STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT 
(CU UN SCURT COMENTARIU) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe parcursul culturii omeneşti şi în decursul tuturor veacurilor şi în toate locurile, pe orice grad de cultură 
ar fi stat omenirea, istoria ne arată că ea n-a fost niciodată lipsită de religie. Religia în omenire este un 

fenomen universal, vechi ca şi omul. 
Religia este conştiinţa celui care crede în raportul de dependenţă a omului faţă de Dumnezeu,   

care l-a creat. 
Îndată după căderea lui Adam în păcat, Dumnezeu, având milă de el, i-a făcut cunoscut că, la timpul 

potrivit, va trimite un Mântuitor. În decursul veacurilor, Dumnezeu ne-a descoperit, prin cuvinte tot mai 
clare şi precise, cine va fi şi când va veni acel Mântuitor făgăduit  şi care va fi activitatea lui mântuitoare. 
Toate câte le-a făcut Dumnezeu în scopul mântuirii noastre şi le-a descoperit se află mai ales în cărţile 
Sfintei Scripturi. Descoperirile ce ni le-a făcut Dumnezeu în scopul mântuirii noastre au fost scrise de 

bărbaţi insuflaţi de Duhul Sfânt, în anumite cărţi. Ele sunt tezaurul cel mai scump al literaturii universale 
religioase pe care o are omenirea din veacurile cele mai îndepărtate. Acestea s-au numit „Scripturi“ sau 

„Biblie“, în înţelesul cel mai înalt al cuvântului. 
Nu faptul că în aceste cărţi se tratează probleme religioase, ci faptul că ele cuprind descoperirea divină şi 

sunt scrise de bărbaţi inspiraţi de Dumnezeu face ca aceste Sfinte Scripturi să se deosebească   
 de celelalte scrieri. 

Sfânta Scriptură cuprinde cărţile Vechiului Testament şi ale Noului Testament. 
Cărţile Vechiului Testament au fost scrise în limbile ebraică şi aramaică. 

Pentru a înţelege cuprinsul cărţilor Vechiului testament, este nevoie şi de a cunoaşte acele timpuri vechi, 
împrejurările locale, geografice, sociale, politice şi culturale din vremea aceea. Deci, este nevoie să 

cunoaştem arheologia biblică, istoria biblică şi teologia biblică. 
Biserica creştină a primit în canonul ei cărţile canonice ale evreilor. După tradiţia păstrată în scrierile 

sfinţilor părinţi, aflăm că cele 39 de cărţi ale canonului Vechiului testament sunt recunoscute  
  ca Scriptură inspirată. 

Astăzi, Sfânta Scriptură este tradusă aproape în toate limbile şi dialectele popoarelor de pe glob. Pe noi 
însă ne interesează în mod special traducerile care s-au făcut în limba noastră românească. 

Prima traducere a Vechiului Testament în limba română este Psaltirea Scheiană, la sfârşitul secolului al 
XV-lea, şi tipărită abia în 1889 de profesorul Bianu. 

Sperăm ca acest capitol de studiu biblic să aducă foloase reale celor ce-l vor citi şi tuturor credincioşilor 
creştini doritori să cunoască adevărul cuprins în Sfânta Scriptură. 

 



I. CARTEA FACERII SAU GENEZA 
 
 
Întrebare: Cum se numeşte prima carte a Pentateuhului? 
 
Răspuns: Facerea este prima carte cu care începe Pentateuhul şi se împarte în două părţi. Cartea se 
numeşte Facerea sau Geneza pentru că arată originea tuturor, a cerului şi a pământului, a oamenilor şi a 
tuturor lucrurilor. 
 
Întrebare: Ce scoate în evidenţă introducerea? 
 
Răspuns: Introducerea cărţii Facerea istoriseşte crearea lumii şi a omului, scoate în evidenţă 
atotputernicia, bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu, precum şi dependenţa creaturilor faţă de Creator. 
 
Întrebare: Cum este scăpată lumea de pieire? 
 
Răspuns: Partea I relatează începuturile neamului omenesc, căderea în păcat a primilor oameni, Adam 
şi Eva, înmulţirea neamului omenesc, care din cauza păcatelor este nimicit, fiind mântuit de pieire de o 
singură familie. 
 
Întrebare: Pentru ce a fost ales Avraam? 
 
Răspuns: În partea a doua se istoriseşte despre alegerea lui Avraam, în vederea pregătirii omenirii 
pentru mântuire, păstrarea credinţei într-un singur Dumnezeu spiritual şi despre făgăduinţele mesianice. 
 
Întrebare: Cui a fost vândut Iosif? 
 
Răspuns: Iosif este vândut unor negustori, care-l vând apoi în Egipt lui Putifar, dregător şi comandant 
al gărzii lui Faraon. 
 
Întrebare: Ce ne învaţă Geneza despre Dumnezeu? 
 
Răspuns: Cartea Facerea învaţă despre Dumnezeu că este o fiinţă unică, personală, spirituală, veşnică, 
atotputernică, atotînţeleaptă, atotdreaptă şi prezentă pretutindeni. 
 
Întrebare: Ce aflăm despre facerea lumii? 
 
Răspuns: Despre crearea lumii învaţă că a fost făcută din nimic, prin cuvântul atotputernic al lui 
Dumnezeu. Prin lume se înţelege atât lumea văzută, cât şi lumea nevăzută sau spirituală. 
 
Întrebare: Cine l-a creat pe om? 
 
Răspuns: Facerea învaţă că omul este creat de Dumnezeu, după chipul şi asemănarea Sa, alcătuit din 
trup şi suflet, menit să trăiască în armonie şi iubire de Dumnezeu. 
 
Întrebare: Pentru ce a fost pedepsit omul? 
 
Răspuns: Prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, omul şi-a atras pedeapsa divină asupra lui şi a urmaşilor 
săi. Astfel, starea de fericire a omului se transformă în stare de păcat, care se transmite întregii omeniri. 
 



Întrebare:  Ce sunt îngerii? 
 
Răspuns: Crearea îngerilor a avut loc înainte de a fi creată lumea văzută. Îngerii fac parte din lumea 
nevăzută, ca fiinţe spirituale, nevăzute, create de Dumnezeu pentru a-L sluji şi pentru a veni în ajutorul 
oamenilor. 
 
 
II. CARTEA IEŞIREA 
 
 
Întrebare:  Cum se numeşte a doua carte a Pentateuhului? 
 
Răspuns: Cartea a doua a Pentateuhului se numeşte Ieşirea, pentru că cuprinde evenimentul istoric al 
ieşirii poporului evreu din Egipt. După o scurtă introducere, cuprinsul cărţii este împărţit în trei părţi. 
 
Întrebare:  Câte seminţii număra poporul lui Israel? 
 
Răspuns: În introducere sunt menţionate din nou numele celor douăsprezece seminţii ale lui Israel, 
după numele celor doisprezece fii ai lui Iacob. Se descrie înmulţirea urmaşilor lui Iacob în Egipt. 
 
Întrebare: Din ce seminţie era Moise? 
 
Răspuns: Prima parte relatează despre asuprirea evreilor în Egipt şi naşterea lui Moise. Moise se naşte 
din seminţia lui Levi, este pus într-un coş şi lăsat pe apa Nilului şi, fiind luat de fiica lui Faraon, i se dă 
numele de Moise (cel scos din apă). 
 
Întrebare: Unde i s-a arătat îngerul lui Moise? 
 
Răspuns: Pe când Moise era la câmp cu oile la Muntele Horeb, i s-a arătat îngerul Domnului şi i-a 
încredinţat misiunea de a-i elibera pe evrei din robia Egiptului şi de a-i conduce în Canaan. 
 
Întrebare: Ce i-au cerut Moise şi Aaron faraonului? 
 
Răspuns: Moise şi Aaron intră la faraon şi-i cer să lase poporul evreu să meargă în pustiu, pentru a se 
închina lui Dumnezeu, dar faraonul înăspreşte pedepsele asupra evreilor. 
 
Întrebare:  Cum au trecut evreii Marea Roşie? 
 
Răspuns: În partea a doua este relatată trecerea minunată prin Marea Roşie. În călătorie evreii sunt 
călăuziţi de un nor şi noaptea de un stâlp de foc. Moise desparte cu toiagul apele mării, evreii trec ca pe 
uscat, iar egiptenii care-i urmăreau sunt înghiţiţi de apele mării. 
 
Întrebare: Cine a instituit Paştile la evrei? 
 
Răspuns: O dată cu eliberarea evreilor din robia egipteană, prin porunca lui Dumnezeu, Moise a instituit 
sărbătoarea paştilor. 
 
Întrebare: Prin cine încheie Dumnezeu legământ cu evreii? 
 



Răspuns: Când evreii ajung la Muntele Sinai, prin mijlocirea lui Moise, Dumnezeu încheie Legământul cu 
poporul Său, prin promulgarea celor zece porunci (Decalogul), scrise pe cele două table de piatră pe care 
i le-a dat lui Moise. 
 
Întrebare: Din câte părţi era alcătuit Cortul Sfânt? 
 
Răspuns: Pentru ca poporul evreu să aibă un locaş unde să se închine lui Dumnezeu, Moise a instituit, 
din poruncă divină, Cortul Sfânt. Cortul Sfânt a fost construit după planul lui Dumnezeu şi era alcătuit din 
trei părţi. 
 
Întrebare: Ce fel de legi întâlnim în cartea Ieşirea? 
 
Răspuns: Pe lângă legile care prevăd organizarea vieţii religioase şi cultice a poporului, în cartea Ieşirea 
se întâlnesc şi legi sociale, prin care se dezvoltă sentimentul de frăţietate şi iubire între oameni. 
 
 
III. CARTEA LEVITICUL 
 
 
Întrebare: Cum se numeşte cartea a treia a Pentateuhului? 
 
Răspuns: Cartea a treia a Pentateuhului este numită Leviticul sau legea jertfelor, fiindcă ea cuprinde 
dispoziţiile referitoare la rânduiala serviciului levitic, serviciul preoţiei, la ţinerea sărbătorilor şi la jertfele 
Legii Vechi. 
 
Întrebare: Care este legătura dintre Ieşire şi Levitic? 
 
Răspuns: Această carte este în strânsă legătură cu cartea Ieşirea, fiindcă, după ce s-a istorisit 
construirea Cortului Sfânt ca locaş de închinare, trebuia să se trateze şi despre serviciile divine prin care 
fiii lui Israel îl adorau pe Dumnezeu. 
 
Întrebare:  Câte părţi are cartea Leviticul?  
 
Răspuns: Cartea se împarte în două părţi mari, dintre acre una se referă la jertfe şi la preoţi, iar alta are 
în vedere curăţirile levitice. 
 
Întrebare: Ce se exprimă jertfa arderilor de tot? 
 
Răspuns: Prin jertfa arderilor de tot se exprimă adorarea lui Dumnezeu şi apoi iertarea păcatelor. 
Caracteristica acestor jertfe este arderea în întregime a materialului pe altar, iar cu sângele se stropeşte 
numai altarul de jertfă. 
 
Întrebare:  Cum se aduceau jertfele de pace? 
 
Răspuns: Jertfele de pace se aduceau din vite mari sau mici. Cei care aduceau victima la altar trebuiau 
să-i pună mâinile pe cap; din ea, pe altar se ardeau grăsimea de pe măruntaie şi rinichii, iar cu sângele 
ei se stropea altarul de jertfă. 
 
Întrebare:  Pe cine sfinţeşte Moise ca preoţi? 
 



Răspuns: Din porunca lui Dumnezeu, Moise sfinţeşte pe Aaron şi pe fiii săi, în faţa întregului popor, la 
cortul adunării. Aaron şi fiii săi au rămas timp de şapte zile şa cortul adunării, împlinind toate rânduielile 
câte le poruncise Domnul prin Moise. 
 
Întrebare:  Ce tratează partea a doua? 
 
Răspuns: Partea a doua tratează despre legile de curăţie şi necurăţie din Israel. Întâlnim aici reguli 
referitoare la animale curate şi necurate, la starea de curăţie a omului şi unele curăţări levitice. 
 
Întrebare:  Cum trebuiau să fie preoţii? 
 
Răspuns: Preotul trebuia să fie curat când intra în slujbă la cult, să nu fie desfrânat, să se căsătorească 
numai cu o fecioară din Israel. De la preoţie sunt excluşi cei cu metehne corporale. 
 
Întrebare: Ce primeau cei ce împlineau poruncile? 
 
Răspuns: Cei care împlinesc poruncile lui Dumnezeu primesc binecuvântarea şi binefaceri materiale şi 
spirituale. Celor care nu respectă şi nu împlinesc Legea, Dumnezeu le trimite pedepse şi nenorociri, iar 
cei ce se pocăiesc de păcatele lor vor fi mântuiţi. 
 
Întrebare: Care este importanţa Leviticului? 
 
Răspuns: Cartea Leviticul tratează norme care prevăd viaţa religioasă şi cultică, precum şi legile social-
umane, rânduite de Dumnezeu poporului evreu. Prin viaţa religioasă, poporul evreu îşi exprimă 
sentimentul de adorare şi supunere faţă de Dumnezeu. 
 
 
IV. CARTEA NUMERII 
 
 
Întrebare: De ce se numeşte această carte Numerii? 
 
Răspuns: Cartea a patra a Pentateuhului este numită Numerii fiindcă în ea se cuprinde recensământul 
poporului evreu în pustiul Arabiei. Acest recensământ s-a făcut după porunca lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: Cui porunceşte Dumnezeu să facă recensământul poporului? 
 
Răspuns: Moise primeşte poruncă de la Dumnezeu să facă numărătoarea poporului după seminţii, 
familii şi numele lor, numai celor de la 20 de ani în sus, buni pentru oaste. 
 
Întrebare: Ce erau rânduiţi să facă cei din seminţia lui Levi? 
 
Răspuns: Cei din seminţia lui Levi n-au fost număraţi cu cei din celelalte seminţii, ci au fost rânduiţi să 
îngrijească şi să poarte Cortul Sfânt. 
 
Întrebare: Ce a făcut Moise cu cei necuraţi? 
 
Răspuns: Pentru a nu pângări curăţia taberei, Moise i-a scos din ea pe leproşi, pe bolnavi şi pe cei ce s-
au atins de cadavre, fiind necuraţi. Sunt descrise în continuare felurite jertfe pentru cel ce a păcătuit. 
 



Întrebare: Pentru ce s-a răsculat poporul evreu? 
 
Răspuns: Poporul se răscoală că n-are carne ca în Egipt. Moise se plânge Domnului că nu-l mai poate 
conduce şi că n-are de unde să le dea carne. Dumnezeu le trimite stoluri de prepeliţe. 
 
Întrebare: Ce s-a întâmplat cu toiagul lui Aaron? 
 
Răspuns: Pentru ca poporul să nu se mai răzvrătească împotriva lui Aaron şi a fiilor lui, Dumnezeu i-a 
poruncit lui Moise ca fiecare seminţie să aducă un toiag şi să-l pună înaintea chivotului. Dintre toate, 
numai toiagul lui Aaron a înfrunzit, deci el a fost ales spre a sluji lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: Cu cine s-au luptat evreii pentru cucerirea Canaanului? 
 
Răspuns: Se istoriseşte războiul împotriva madianiţilor, uciderea a cinci regi ai lor, între care este ucis şi 
Valaam. Prada a fost împărţită armatei şi obştii poporului, din care s-a dat şi preoţilor şi leviţilor. 
 
Întrebare: Câte cetăţi le sunt repartizate leviţilor? 
 
Răspuns: Pentru leviţi se repartizează patruzeci şi opt de cetăţi cu teren în jur, pe o rază de două mii de 
coţi. Dintre cetăţile leviţilor s-au fixat şase cetăţi de scăpare sau azil, pentru ucigaşii fără voie. 
 
Întrebare: Cum a stabilit Moise păstrarea moştenirii? 
 
Răspuns: După porunca lui Dumnezeu, Moise a stabilit ca fetele care moştenesc averea părinţilor să-şi 
ia de soţi din aceeaşi seminţie, din neamul tatălui. 
 
Întrebare: Cum se jertfea juninca roşie? 
 
Răspuns: În cartea Numerii se mai aminteşte de jertfa junincii roşii şi de apa de curăţire. Juninca roşie 
trebuia să fie fără defecte şi să nu fi fost pusă la jug. Preotul o scotea afară din tabără şi o înjunghia. Cu 
sângele ei, preotul stropea de şapte ori Cortul Sfânt. Juninca se ardea întreagă pe un rug. 
 
 
V. CARTEA DEUTERONOMUL 
 
 
Întrebare: Cum se numeşte a cincea carte a Pentateuhului? 
 
Răspuns: Cartea a cincea a Pentateuhului este numită Deuteronomul pentru că ea cuprinde o repetare 
sumară a evenimentelor istorisite în cărţile anterioare, iar legile date le explică şi le reaminteşte 
poporului. 
 
Întrebare: Cum este împărţită cartea? 
 
Răspuns: Cartea se împarte în trei cuvântări ale lui Moise, în care se reamintesc binefacerile lui 
Dumnezeu, unele primite, iar altele promise pentru viitor, dacă vor respecta poruncile Legământului lui 
Dumnezeu. 
 
Întrebare: Cine judeca greşelile mai grele ale poporului? 
 



Răspuns: Moise reaminteşte poporului făgăduinţele făcute lui Avraam, Isaac şi Iacob şi urmaşilor lor şi 
că vor ocupa Canaanul. Face cunoscut poporului cum a ales judecători peste mii, cauzele mai grele 
urmând să le judece Moise. 
 
Întrebare: Cu ce scop le-a dat Dumnezeu Decalogul? 
 
Răspuns: Moise îndeamnă poporul să respecte Legea, să nu adauge şi nici să nu lase ceva, ci să o 
respecte în întregime. Pe Muntele Horeb, Dumnezeu le-a dat decalogul, ca poporul să nu cadă în 
idolatrie. 
 
Întrebare: Care este esenţa legilor dumnezeieşti? 
 
Răspuns: Moise tălmăceşte porunca întâi poporului şi arată că esenţa legilor este dragostea către 
Dumnezeu, care i-a scos din Egipt cu mână tare. 
 
Întrebare: Cum se comportau evreii cu celelalte popoare? 
 
Răspuns: Moise sfătuieşte poporul să nu se încuscrească cu neamurile al căror pământ îl vor ocupa, să 
nu facă nici un fel de prietenie, căci este un popor sfânt şi ales de Domnul dintre toate popoarele de pe 
pământ. 
 
Întrebare: Ce au făcut ci locurile de cult ale canaaneienilor? 
 
Răspuns: După cucerirea Canaanului, evreii distrug toate locurile de cult ale canaaneienilor. Locul de 
cult va fi acela pe care îl va alege Dumnezeu şi toate jertfele vor fi aduse la locul ales. Moise le-a spus să 
se ferească de idolatria canaaneienilor. 
 
Întrebare: Cine era scutit de război? 
 
Răspuns: Poporul este sfătuit să nu se teamă de duşmanul numeros. Preotul şi conducătorii îi încurajau, 
căci cu ei este Dumnezeu. Sunt scutiţi de război cei logodiţi şi necăsătoriţi şi fricoşii. 
 
Întrebare: Pe cine a lăsat Moise în locul lui? 
 
Răspuns: Moise, fiind în vârstă de 120 de ani, a adunat poporul şi l-a prezentat pe Josua, care îi va 
duce în pământul făgăduit de Domnul părinţilor lor. 
 
Întrebare: Cine a fost Moise? 
 
Răspuns: Moise binecuvântează poporul înainte de moartea sa, apoi moare pe muntele Nebo şi este 
îngropat în Moab. Moise este considerat cel mai mare profet, cu care a vorbit Dumnezeu, faţă către faţă. 
 
 
VI. CARTEA JOSUA 
 
 
Întrebare: Ce a cerut Moise lui Dumnezeu? 
 
Răspuns: Moise, fiind bătrân şi apropiindu-se de sfârşitul vieţii, s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i arate un 
bărbat care să poată veghea asupra poporului evreu şi să-l conducă în Ţara făgăduită. 



 
Întrebare: Pe cine hotărăşte Dumnezeu ca urmaş al lui Moise? 
 
Răspuns: Domnul a rostit către Moise: „Ia-ţi pe Josua fiul lui Navi, om cu duh într-însul, pune-ţi peste el 
mâna ta, apoi du-l înaintea preotului Eleazar, înaintea a toată obştea şi dă-i poveţe înaintea ochilor tăi.“ 
 
Întrebare: Cine era Josua? 
 
Răspuns: Josua, originar din seminţia lui Efraim, a fost întotdeauna pe lângă Moise, după ieşirea din 
Egipt, şi Sfânta Scriptură mărturiseşte despre el că s-a distins între toţi cei care l-au ajutat pe Moise. 
 
Întrebare: De ce această carte se numeşte Josua? 
 
Răspuns: Josua, ca urmaş al lui Moise, a continuat să conducă poporul şi a poruncit să se scrie toate 
evenimentele din vremea sa, într-o carte. Cartea aceasta îi poartă numele pentru că el este cea mai 
importantă despre care se vorbeşte în ea. 
  
Întrebare: Câte capitole are cartea Josua? 
 
Răspuns: Cartea Josua relatează evenimentele în legătură cu cucerirea şi împărţirea Canaanului la cele 
12 seminţii ale lui Israel. Cartea are 24 de capitole şi se împarte în trei părţi. 
 
Întrebare: Câţi regi canaaniţi a înfrânt Josua? 
 
Răspuns: Prima parte, istorică, relatează cucerirea ţării făgăduite. Dumnezeu dă poruncă lui Josua să 
treacă Iordanul. Cinci regi canaaniţi pornesc cu război împotriva evreilor, însă Josua îi învinge cu ajutorul 
Domnului. 
 
Întrebare: Ce prezintă partea a doua a cărţii lui Josua? 
 
Răspuns: Partea a doua, geografică, expune împărţirea Canaanului celor 12 seminţii ale lui Israel. Este 
relatată împărţirea ţării de la apus de Iordan între cele nouă seminţii şi jumătate; seminţiei lui Levi nu i 
se dă parte de moştenire ca proprietate. 
  
Întrebare: Unde a fost înmormântat Josua? 
 
Răspuns: Partea a treia, istorică, expune sfârşitul misiunii lui Josua, care adună poporul la Sihem, îi 
reaminteşte binefacerile de la Dumnezeu şi-l îndeamnă să păzească Legea. Josua moare şi este 
înmormântat la Sihem. 
  
Întrebare: Care era scopul scrierii cărţii lui Josua? 
 
Răspuns: Cartea vrea să demonstreze că făgăduinţele făcute de Dumnezeu lui Avraam şi urmaşilor 
acestuia s-au împlinit prin ocuparea ţării, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin curajul în luptă al poporului. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii Josua? 
 
Răspuns: Autorul cărţii nu este Josua, fiindcă unele evenimente istorisite în această carte s-au petrecut 
după moartea lui. Autorul este, deci, necunoscut. El trebuie să fi fost unul din cei care au trecut Iordanul 
împreună cu Josua. 



 
 
VII. CARTEA JUDECĂTORILOR 
 
Întrebare: De ce se numeşte Cartea Judecătorilor? 
 
Răspuns: Această carte îşi are denumirea de la judecătorii a căror activitate este istorisită în ea. Ei erau 
bărbaţi chemaţi de Dumnezeu la anumite intervale de timp şi înzestraţi cu puteri deosebite pentru a 
conduce poporul şi pentru a-l salva de asuprirea duşmanilor. 
 
Întrebare: Cine erau judecătorii? 
 
Răspuns: Judecătorii erau conducători instituiţi de Dumnezeu şi aparţineau diferitelor seminţii şi familii. 
Conducerea lor nu era nici continuă, nici succesivă, ci adesea întreruptă pe un timp mai lung sau mai 
scurt, după pacea de care se bucura poporul. 
 
Întrebare: Ce perioadă ne relatează cartea? 
 
Răspuns: Cartea cuprinde istoria unei perioade de circa 400 de ani de la moartea lui Josua, cuceritorul 
Canaanului, şi până la introducerea monarhiei teocratice prin Samuel. 
 
Întrebare: Cum putem împărţi Cartea Judecătorilor? 
 
Răspuns: Cartea are 21 de capitole ţi este împărţită în trei părţi şi o introducere. Introducerea expune 
în mod general starea politică şi religioasă a poporului israelit din timpul judecătorilor. 
 
Întrebare: De ce nu au mai continuat israeliţii războiul? 
  
Răspuns: După moartea lui Josua urma să se continue războiul contra canaaneienilor, însă, din pricina 
nepăsării poporului, războiul n-a mai continuat. Din această cauza Dumnezeu pedepseşte seminţiile 
neascultătoare, lăsându-le să fie strâmtorate de canaaniţi. 
 
Întrebare: Cum i-a pedepsit Dumnezeu pe israeliţi? 
 
Răspuns: Fiii lui Israel, trăind împreună cu canaaneii, au început să facă rele înaintea Domnului, slujind 
idolilor. Fiindcă au călcat porunca divină, Dumnezeu, ca să-i pedepsească, i-a dat înmâna duşmanilor din 
împrejurimi. 
 
Întrebare: Care a fost primul judecător? 
 
Răspuns: Deoarece israeliţii s-au pocăit, Domnul a trimis ca izbăvitor un frate al lui Caleb. Acesta i-a 
biruit pe duşmani şi ţara a avut pace 40 de ani. După aceea evreii iarăşi au păcătuit. 
 
Întrebare: Cine i-a învins pe madianiţi? 
 
Răspuns: După ce evreii au început să păcătuiască, au fost asupriţi de madianiţi. Dumnezeu le ridică 
judecător pe Ghedeon. Acesta este chemat în chip miraculos la misiunea de a salva poporul. Ghedeon îi 
învinge pe madianiţi şi distruge idolii. Ţara a avut pace 40de ani. 
  
Întrebare: Cât a fost judecător Samson? 



 
Răspuns: Păcătuind din nou, evreii sunt robiţi de filisteni timp de 40 de ani. Atunci Domnul a ridicat 
judecător pe Samson, care a răzbunat toate nedreptăţile şi asupririle făcute de filisteni. Samson a fost 
judecător 20 de ani. 
 
Întrebare: Pe ce idei se axează autorul cărţii Judecătorilor? 
 
Răspuns: Privind în general cartea Judecătorilor, iese în evidenţă istoria luptei dintre monoteismul 
evreilor şi politeismul păgân. De aceea, starea de fericire şi nefericire a poporului ales a depins de 
respectarea legilor Domnului. 
 
 
VIII. CARTEA RUT 
 
 
Întrebare: De ce se numeşte această carte Rut? 
 
Răspuns: Numele cărţii este dat după numele persoanei mai însemnate despre care se tratează în ea. 
Această carte cuprinde patru capitole. Este o scriere mică, dar foarte importantă, pentru că este 
contribuţie la istoria originii lui David. 
 
Întrebare: În ce perioadă se desfăşoară întâmplările relatate în cartea Rut? 
 
Răspuns: Faptele şi întâmplările descrise în cartea Rut s-au petrecut în aceeaşi perioadă în care au 
domnit asupra evreilor judecătorii. 
  
Întrebare: De ce a plecat Elimelec în ţara Moabului? 
 
Răspuns: În zilele când cârmuiau judecătorii, s-a întâmplat o foamete în ţară. Elimelec, din oraşul 
Betleem, împreună cu soţia lui şi cu cei doi fii ai săi, Mahlon şi Chilion, au plecat în ţara Moabului. 
Elimelec, bărbatul Noeminei, moare după puţin timp. 
 
Întrebare: Cu cine se întoarce Noemina în patrie? 
 
Răspuns: Cei doi fii ai lui Elimelec iau în căsătorie două moabitence, pe Ofra şi pe Rut. După câţiva ani 
mor şi cei doi fii, iar Noemina rămâne singură cu cele două nurori. Noemina se reîntoarce în patrie 
împreună cu Rut, care nu vrea să o părăsească. 
 
Întrebare: Pe al cui ogor culegea spice Rut? 
 
Răspuns: Ajunse în patrie, Noemina şi Rut se aşază pe moşia lor. Rut merge pe ogoare să culeagă spice 
de pe urma secerătorilor. Întâmplarea a făcut să nimerească pe ogorul unei rubedenii bogate, cu numele 
Booz. 
 
Întrebare: Ce a sfătuit-o Noemina pe Rut? 
 
Răspuns: Noemina o sfătuieşte pe Rut ca, în baza legăturii de rudenie, să-i ceară lui Booz s-o ia în 
căsătorie. Din căsătoria lui Boz cu Rut s-a născut Obed, care a născut pe Isai, tatăl lui David. 
 
Întrebare: Ce scop a avut scrierea cărţii Rut? 



 
Răspuns: Scopul cărţii este de a arăta că virtuţile alese şi dreapta credinţă sunt răsplătite de 
Dumnezeu, aşa după cum Rut, prin credinţa ei şi strălucitele ei virtuţi, s-a făcut vrednică de a fi înşirată 
în spiţa genealogică a Mântuitorului. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii Rut? 
 
Răspuns: În trecut, cartea lui Rut era socotită ca făcând parte integrantă din cartea Judecătorilor, ca un 
al treilea adaos. Autorul cărţii Judecătorilor este Samuel, decişi această carte a fost scrisă tot de Samuel. 
 
Întrebare: Când a fost scrisă cartea Rut? 
 
Răspuns: Întrucât în cartea Rut se zice: „În zilele când cârmuiau judecătorii“ şi se aminteşte de David 
fără a fi numit rege, suntem îndreptăţiţi să fixăm timpul scrierii în vremea pe când David nu era uns rege 
peste Israel, adică în ultimii ani ai domniei lui Saul. 
 
Întrebare: Ce idee principală se desprinde din cuprinsul cărţii Rut? 
 
Răspuns: Cartea Rut, deşi ca extensiune este mică, are o deosebită valoare în ceea ce priveşte istoria 
mântuirii. Cartea arată că Rut, femeie de alt neam, ajunsă în sânul poporului evreu, s-a făcut vrednică să 
fie înscrisă în genealogia lui David şi, prin el, în genealogia lui Hristos. 
 
 
IX. CARTEA LUI NEEMIA 
 
 
Întrebare: Cine era Neemia? 
 
Răspuns: Cartea, deşi poartă numele lui Neemia, n-a fost scrisă de el. Neemia era fiul lui Hacalia şi 
contemporan cu Ezdra. S-a întors din exil, cu învoirea împăratului Artaxerxe, ca să refacă zidurile 
Ierusalimului şi să restaureze viaţa socială şi politică. 
  
Întrebare: Ce istoriseşte cartea Neemia? 
 
Răspuns: Cartea Neemia are 13 capitole. Ea istoriseşte restaurarea zidurilor cetăţii Ierusalimului şi 
reînnoirea Legământului încheiat cu Dumnezeu. După cuprins, cartea are două părţi. 
 
Întrebare: De ce a plecat Neemia la Ierusalim? 
 
Răspuns: Neemia era paharnic al împăratului perşilor, Artaxerxe. Împăratul îl învoieşte pe Neemia să 
plece la Ierusalim, de unde îi veniseră veşti rele despre conaţionalii săi. El soseşte la Ierusalim şi 
constată că totul era o ruină. 
 
Întrebare: Cine se opune rezidirii Ierusalimului? 
 
Răspuns: Îndeamnă poporul ca fiecare să contribuie la rezidirea cetăţii după puterile sale. La zidirea 
aceasta se angajează şi locuitorii satelor vecine. Samarinenii nu văd cu ochi buni rezidirea Ierusalimului 
şi caută să împiedice refacerea zidurilor. 
 
Întrebare: Cine a încercat să-l ucidă pe Neemia? 



 
Răspuns: Poporul era cuprins de sărăcie şi Neemia îi îndeamnă pe cei înstăriţi să le ierte datoriile, ceea 
ce s-a şi făcut pentru dragostea de patrie şi faţă de aproapele. Satrapul samarinenilor, Sanabal, a căutat 
să-l ucidă pe Neemia, însă n-a reuşit. 
 
Întrebare: În câte zile s-au refăcut zidurile? 
 
Răspuns: Zidurile s-au terminat în 52 de zile. După terminarea zidurilor oraşului urmează restaurarea 
vieţii religioase şi morale. Preotul Ezdra citeşte şi tălmăceşte Legea lui Moise în faţa poporului. Poporul îşi 
mărturiseşte păcatele şi reînnoieşte legământul de observare a Legii. 
 
Întrebare: Ce scop a urmărit scrierea acestei cărţi? 
 
Răspuns: Scopul cărţii este de a arăta biruirea multor piedici cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu , 
potrivit făgăduinţelor Sale, a readus poporul din captivitate şi l-a ajutat să-şi refacă cultul, viaţa naţională 
şi politică. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii Neemia? 
 
Răspuns: Deşi în cartea Neemia se vorbeşte la persoana întâi despre persoana lui Neemia, totuşi nu el 
este autorul acestei scrieri, ci Ezdra, care s-a ocupat cu scrisul, ca unul ce purta titlul de preot şi cărturar. 
 
Întrebare: Când a fost scrisă cartea Neemia? 
 
Răspuns: Se pare că această scriere a fost compusă după anul al 32-lea al domniei lui Artaxerxe, 
împăratul perşilor. În cărţile Noului Testament nu se face nici o aluzie la Ezdra şi Neemia, dar atât evreii, 
cât şi creştinii le socotesc canonice. 
 
Întrebare: Ce învăţătură dă Ezdra prin cartea Neemia? 
 
Răspuns: Urmaşii evreilor trebuiau să înveţe din această carte că Dumnezeu întotdeauna Îşi aduce 
aminte de făgăduinţele sale şi le împlineşte, îndemnând chiar şi pe regii păgâni să ajute ca poporul Său 
să observe Legea. 
 
 
X. CARTEA ESTEREI 
 
 
Întrebare: De ce această carte s-a numit a Esterei? 
 
Răspuns: Evreii rămaşi mai departe în imperiul persan urmau să fie exterminaţi, dar sunt salvaţi prin 
vigilenţa lui Mardoheu şi a nepoatei sale Estera, care devenise împărăteasa lui Artaxerxe. De la această 
eroină s-a dat şi numele cărţii. 
 
Întrebare: De ce şi-a alungat Artaxerxe soţia? 
 
Răspuns: Împăratul perşilor şi mezilor, Artaxerxe, în anul al treilea al domniei sale, a dat un ospăţ în 
cinstea mai marilor ţării sale. Împărăteasa Vasti, soţia sa, refuză să vină, de aceea împăratul o alungă 
din palat. 
 



Întrebare:  Cine a devenit împărăteasă a lui Artaxerxe? 
 
Răspuns: La demnitatea de împărăteasă ajunge Estera, nepoata unui evreu, Mardoheu, a cărui familie 
fusese adusă în exil din Ierusalim, o dată cu regele Iehonia din Iuda. 
 
Întrebare: Ce poruncă a dat Artaxerxe? 
 
Răspuns: Primul demnitar al ţării, Aman, s-a hotărât să-l piardă pe Mardoheu, împreună cu tot poporul 
evreu, deoarece acesta nu se închina în faţa lui. La cererea lui Aman, împăratul dă poruncă ca, într-o 
anumită zi, toţi  evreii din ţară să fie ucişi. 
 
Întrebare: Ce au cerut Estera şi Mardoheu împăratului? 
 
Răspuns: Împărăteasa Estera şi Mardoheu dau pe faţă planul criminal al lui Aman şi cer revocarea 
ordinului dat împotriva evreilor. Aman este spânzurat de stâlpul pe care îl pregătea pentru Mardoheu, iar 
în slujba lui este ridicat Mardoheu. 
 
Întrebare: Ce a făcut Artaxerxe pentru a-i salva pe evrei? 
 
Răspuns: Ordinul nemaiputând fi revocat, s-a dat altul, prin care se arată că evreii au voie să se apere 
împotriva celor ce-i atacă. În amintirea acestui eveniment, Mardoheu şi Estera au instituit sărbătoarea 
naţională Purim pentru zilele de 14 şi 15 Adar (martie). 
 
Întrebare: Cu ce scop a fost scrisă cartea Esterei? 
 
Răspuns: Scopul cărţii este de a arată grija proniei divine pentru poporul evreu. Dumnezeu nu îngăduie 
ca duşmanii să nimicească poporul evreu, dacă acesta îşi pune nădejdea în El. Autorul a voit să arate şi 
motivele instituirii sărbătorii Purim. 
 
Întrebare: Cine a scris această carte? 
 
Răspuns: Autorul nu este Mardoheu, dar el a lăsat note despre cele petrecute în acea vreme, pe care 
apoi le-a folosit un autor necunoscut. Timpul compunerii e pe vremea când încă exista statul persan. 
 
Întrebare: Cartea Esterei este canonică? 
 
Răspuns: Autoritatea canonică a cărţii Estera nu este pusă la îndoială, căci atât tradiţia iudaică, cât şi 
cea creştină, numără cartea Esterei între cărţile canonice ale Vechiului Testament. 
 
Întrebare: Când sărbătoresc evreii sărbătoarea Purim? 
 
Răspuns: Cea mai importantă chestiune istorică ce se pune la această carte este istoricitatea 
evenimentului şi identificarea împăratului Artaxerxe. Critica a stabilit că este unul şi acelaşi cu 
Xerxe.Sărbătoarea Purim, sau a sorţilor, este o sărbătoare istorică şi se sărbătoreşte în fiecare an. 
 
 
XI. PROFETUL ISAIA 
 
Întrebare: Ce ştim despre profetul Isaia? 
 



Răspuns: Despre viaţa proorocului Isaia nu avem cunoştinţe prea bogate în cartea lui, iar ştirile din 
tradiţie nu sunt sigure. Tatăl lui se numea Amos, care era fratele regelui Amosia. Profetul ne spune că 
era căsătorit, avea doi copii şi aminteşte într-un loc de soţia sa, numind-o „profeteasă“, în sensul că era 
soţia profetului. 
 
Întrebare: Între ce ani şi-a desfăşurat Isaia misiunea profetică? 
 
Răspuns: Isaia îşi începe profeţia în anul morţii regelui Ozia (740) şi a profeţit aproape 50 de ani, adică 
până în timpul domniei lui Iezechia. Regele Iezechia a avut o consideraţie deosebită faţă de profetul 
Isaia. 
 
Întrebare: Câte capitole are cartea profetului Isaia? 
 
Răspuns: Cartea profetului Isaia are 66 de capitole, în care se expun profeţii privitoare la cele două 
regate, Israel şi Iuda, cât şi la popoarele păgâne. După cuprins, cartea se împarte în două părţi. 
 
Întrebare: Ce cuprinde partea întâi a cărţii lui Isaia? 
 
Răspuns: Partea întâi descrie o serie de mustrări şi pedepse pe care proorocul Isaia le-a rostit în diferite 
timpuri şi ocazii. Anunţă pedeapsa asupra Ierusalimului şi a lui Iuda venită din cauza conducătorilor. 
 
Întrebare: Ce aflăm din partea a doua a cărţii? 
 
Răspuns: Partea a doua conţine, în general, profeţii de mângâiere, îndemnuri şi încurajare pentru 
poporul care trebuie să se întoarcă din robia babilonică. Vestindu-se mântuirea prin Mesia, proorocul 
zice: „Iată Mântuitorul tău vine.“ 
 
Întrebare: Ce expune ultimul capitol? 
 
Răspuns: Ultimul capitol expune cuprinsul întregii profeţii, din care se vede că Dumnezeu respinge 
jertfele formale şi pregăteşte un nou popor în Ierusalim. Se anunţă că va veni vremea când toate 
popoarele vor aduce prinoase în calea Domnului şi se vor închina lui. 
 
Întrebare: Ce scop a avut scrierea cărţii? 
 
Răspuns: Scopul cărţii este consolator, de a ceea Isaia este denumit profetul „îndurării divine“. Judecata 
şi pedepsele aveau scopul să-i piardă pe cei fără de lege şi să-i mântuiască pe cei ce se pocăiau. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii? 
 
Răspuns: Dup tradiţia veche evreiască şi cea creştină, cartea aparţine în întregime lui Isaia. Pe lângă 
profeţiile sale, Isaia a mai scris şi istoria regilor Ozia şi Iezechia. 
 
Întrebare: În ce limbă a scris proorocul Isaia? 
 
Răspuns: Limba cărţii profetului Isaia este limba ebraică clasică şi se distinge prin puritate, vioiciune şi 
eleganţă. Stilul se caracterizează prin varietatea imaginilor şi prin adâncimea ideilor. 
 
Întrebare: Cum s-a folosit de citate din cartea lui Isaia? 
 



Răspuns: Autoritatea divină a cărţii este mărturisită de Noul Testament în care sunt citate cuvinte de la 
Isaia. Însuşi Mântuitorul Hristos şi apostolii citează din cartea profetului Isaia. Traducerea Septuagentei a 
cunoscut cartea lui Isaia în forma pe care o avem noi astăzi. 
XII. PROFETUL IEREMIA 
 
 
Întrebare: Cine a fost profetul Isaia? 
 
Răspuns: Profetul Ieremia a fost fiul profetului Hilchia. Familia locuia în Anatot, situat la 4 km de 
Ierusalim. Profetul n-a fost căsătorit, căci însuşi Dumnezeu i-a poruncit să nu se căsătorească. 
 
Întrebare: Cât a durat activitatea profetică a lui Ieremia? 
 
Răspuns: El a fost ales pentru misiune profetică înainte de naşterea sa. A fost chemat la profeţie în anul 
al treisprezecelea al domniei regelui Iosua. La început profetul se scuză că este prea tânăr pentru a primi 
sarcina profeţiei. Activitatea sa a durat 40 de ani. 
 
Întrebare: Cum putem împărţi cartea lui Ieremia? 
 
Răspuns: Cartea cuprinde un număr de cuvântări şi preziceri rostite în curs de 40 de ani de activitate 
profetică şi unele informaţii istorice care lămuresc profeţiile. Ea se poate împărţi, după conţinut, în: 
introducere, patru părţi şi un adaus istoric. 
 
Întrebare: Ce cuprinde partea întâi? 
 
Răspuns: Partea întâi cuprinde profeţii de ameninţare. Profetul se ridică împotriva necredinţei şi a lipsei 
de recunoştinţă a poporului evreu, care a păcătuit prin închinare la idoli. 
 
Întrebare: Ce putem afla în partea a doua a cărţii lui Ieremia? 
 
Răspuns: Partea a doua expune profeţiile cu privire la mântuirea mesianică. Se vorbeşte despre 
revenirea lui Israel la starea lui cea dintâi. Profetul arată că Odrasla sau Mlădiţa din neamul lui David va 
domni. Această stare va domni în veci. 
 
Întrebare: Ce scop a avut Ieremia atunci când a scris cartea? 
 
Răspuns: Profetul a compus cartea sa cu scopul de a-i îndemna pe cei exilaţi în Babilon, ca şi pe cei 
refugiaţi în Egipt să se căiască, ştiind că aceştia practică închinarea la idoli. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii? 
 
Răspuns: Din cuprinsul cărţii se vede individualitatea profetului Ieremia şi de aceea cartea i-a fost 
atribuită lui, deşi, la scrierea ei, el l-a folosit şi pe prietenul său Baruh. Compunerea cărţii, în forma de 
azi, s-a făcut între anii 35-70 ai captivităţii babilonice. 
  
Întrebare: În ce limbă a fost scrisă cartea? 
 
Răspuns: Cartea profetului Ieremia ni se înfăţişează ca o naraţiune de profeţii, vedenii, acte simbolice şi 
diferite întâmplări din viaţa profetului. Limba ebraică, influenţată de aramaisme, este mai puţin vioaie 
decât la ceilalţi profeţi. 



 
Întrebare: Este inspirată cartea lui Ieremia? 
 
Răspuns: Autoritatea divină a cărţii lui Ieremia este în afară de orice îndoială, întrucât despre ea găsim 
mărturii în Noul şi Vechiul Testament. Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos foloseşte citate din Ieremia. 
 
Întrebare: Ce rol a avut proorocul Ieremia în timpul activităţii sale? 
 
Răspuns: Profetul Ieremia, ca şi profetul Isaia, a avut, în timpul misiunii sale profetice, un dublu rol: 
religios şi politic. În latura religioasă, prin descoperirile ce le-a avut, a arătat pe Dumnezeu cel adevărat 
şi însuşirile Lui.  
 
 
XIII. PROFETUL IEZEHIIL 
 
 
Întrebare: Cine este al treilea dintre profeţii mari ai Vechiului Testament? 
 
Răspuns: Iezehiil este al treilea profet dintre cei patru profeţi mari. După însemnarea numelui, se pare 
că profetul n-a luat alt nume decât după chemarea la profeţie. Istoria vieţii sale nu se poate preciza 
decât din cartea sa. 
 
Întrebare: Ce misiune a avut profetul Iezehiil? 
 
Răspuns: Iezehiil este chemat la misiunea profetică în anul al cincilea al exilului. Iezehiil a avut 
misiunea să activeze printre evreii din captivitate, pregătindu-i pentru întemeierea unui stat nou. 
 
Întrebare: Câte capitole cuprinde cartea? 
 
Răspuns: Cartea profetului Iezehiil cuprinde 48 de capitole şi constă din preziceri, viziuni şi acte 
simbolice. La înşirarea profeţiilor sale, Iezehiil a avut în vedere cronologie, de aceea profeţiile sale poartă 
întotdeauna data când au fost rostite. 
 
Întrebare: Cum a fost chemat Iezehiil la misiune? 
 
Răspuns: Introducerea cărţii cuprinde chemarea lui Iezehiil la misiunea profetică, printr-o viziune, la 
fluviul Chebar, când slava lui Dumnezeu i s-a arătat deasupra unui car tras de patru fiare cu chip de om. 
 
Întrebare: Ce prezice Iezehiil despre Mesia? 
 
Răspuns: Iezehiil prezice să locul păstorilor celor răi îl va ocupa Păstorul cel Bun, noul Păstor dintre 
urmaşii lui David, când se va încheia un legământ nou. Israel va fi înălţat la o glorie durabilă. 
 
Întrebare: Care era scopul profetului în misiunea sa? 
 
Răspuns: Profetul, prin profeţiile sale, a urmărit să ţină trează conştiinţa religioasă a deportaţilor şi a 
nu-i lăsa să fie absorbiţi de păgânism. El insistă stăruitor printre conaţionali pentru observarea cultului 
mozaic, alături de îndeplinirea legilor morale. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii? 



 
Răspuns: Autorul este însuşi Iezehiil. El vorbeşte şa persoana întâi. În carte nu se găseşte nimic ca 
dovadă că ar putea proveni dintr-o epocă posterioară profetului. 
 
Întrebare: Între ce ani a fost compusă cartea? 
 
Răspuns: Chemarea lui Iezehiil la profeţie are loc în anul al cincilea al deportării sale, adică 592 î.dî.Hr., 
iar ultima lui profeţie datează din anul 27 al deportării, deci timpul compunerii cărţii este 592-570 î.d.Hr. 
 
Întrebare: Ce profeţii despre mesia a avut Iezehiil? 
 
Răspuns: Despre mesia există profeţii la Iezehiil în mai multe viziuni, din care două se citesc în 
Săptămâna Patimilor: viziunea  despre cele patru fiare, apoi viziunea câmpului plin de oase de oameni 
care s-au alcătuit în trupuri. 
 
Întrebare: Cum vede Iezehiil împărăţia mesianică? 
 
Răspuns: Împărăţia mesianică este arătată de profet prin trăsături speciale în sinteza cu care se încheie 
cartea. Împărăţia mesianică este formată din Israel, dar şi din popoarele mesianice convertite. 
 
 
XIV. PROFETUL DANIEL 
 
 
Întrebare: Cum se tâlcuieşte numele lui Daniel? 
 
Răspuns: Profetul Daniel este ultimul dintre cei patru profeţi mari. În evreieşte, numele lui Daniel 
înseamnă: „Judecătorul meu este Dumnezeu.“ Despre viaţa sa nu ştim decât ceea ce a istorisit în cartea 
sa, din care reiese că era din tribul lui Iuda, de viţă regală. 
 
Întrebare: Ce i-a explicat Daniel lui Nabucodonosor? 
 
Răspuns: Daniel, fiind înzestrat de Dumnezeu cu o înţelepciune deosebită, îi explică lui Nabucodonosor 
un vis care l-a tulburat foarte mult, prezicându-i şi viitorul. Pentru aceasta a fost numit de rege locţiitor 
regal. 
 
Întrebare: Când este prăznuit proorocul Daniel? 
 
Răspuns: Despre sfârşitul vieţii lui Daniel nu se ştie nimic. Biserica ortodoxă îl prăznuieşte la 17 
decembrie. Cartea profetului are 12 capitole împărţite în două părţi: una istorică şi alta profetică. 
 
Întrebare: Ce relatează profetul în partea întâi a cărţii? 
 
Răspuns: Partea întâi relatează cum regele Nabucodonosor, în anul al treilea al domniei lui Ioiachim, 
ocupă Ierusalimul şi duce cu sine în captivitate ostatici din poporul iudeu, între care se afla şi Daniel. 
 
Întrebare: Câte viziuni a avut proorocul Daniel? 
 



Răspuns: Partea a doua cuprinde patru viziuni în care se arată că Dumnezeu Îşi manifestă măreţia Sa 
asupra regatelor păgâne. Daniel spune că poporul ales va avea întotdeauna ajutor de la Dumnezeu, deşi 
mulţi vor suferi martiriul. 
 
Întrebare: Care este scopul activităţii profetice a lui Daniel? 
 
Răspuns: Activitatea profetului a vrut să facă cunoscută, printre popoarele păgâne, religia descoperită 
de Dumnezeu: de a ţine trează conştiinţa religioasă printre conaţionali şi de a-i întări în speranţa unui 
viitor Mesia. 
 
Întrebare: Cine este autorul acestei cărţi? 
 
Răspuns: Atât evreii, cât şi creştinii recunosc de autor al acestei cărţi pe însuşi Daniel. În mai multe 
locuri, Daniel istoriseşte singur despre persoana sa că a avut viziuni şi a primit poruncă de la Dumnezeu 
de a le fixa în scris, fiindcă prevedeau viitorul. 
 
Întrebare: Când a fost compusă cartea lui Daniel? 
 
Răspuns: Profetul Iezehiil îl menţionează pe Daniel în cartea sa şi se pare că profetul Daniel şi-a 
compus cartea pe când peste Babilon domnea Cirus, regele perşilor. 
 
Întrebare: În ce limbă a fost scrisă cartea? 
  
Răspuns: Cartea este scrisă parte în limba ebraică, parte în limba aramaică. Pe lângă aceasta, mai 
cuprinde un mic număr de cuvinte greceşti şi persane. Cartea prezintă unele aspecte literare de o rară 
putere de imaginaţie şi un mare talent de expunere. 
 
Întrebare: Ce spune profetul Daniel despre Împărăţia mesianică? 
 
Răspuns: Concepţia mesianică a profetului Daniel se deosebeşte de a celorlaltor profeţi. Profetul Daniel 
pune Împărăţia mesianică în legătură cu marile împărăţii ale lumii, pe când ceilalţi profeţi consideră 
Împărăţia mesianică drept o continuare a celei davidice. 
 
 
XV. PROFETUL ZAHARIA 
 
 
Întrebare: Cum se traduce numele profetului Zaharia? 
 
Răspuns: Numele profetului Zaharia înseamnă în evreieşte „Domnul îşi aduce aminte“. Despre profetul 
Zaharia avem puţine informaţii. Se aminteşte despre el în însăşi cartea lui, că este fiul lui Berechia, fiul lui 
Ido. Zaharia a fost contemporan cu Agheu, care a colaborat la zidirea templului. 
 
Întrebare: Când a fost chemat Zaharia la profeţie? 
 
Răspuns: Introducerea cărţii arată chemarea lui Zaharia la profeţie, în anul al doilea al lui Darius, şi 
continuă cu o scurtă cuvântare de îndemn la pocăinţă. După aceasta urmează viziunile şi adaosul istoric. 
 
Întrebare: Câte viziuni a avut Zaharia? 
 



Răspuns: Zaharia prezintă cele opt viziuni ale sale şi încheie cu un adaos istoric, în care i s-a poruncit să 
ia aurul şi argintul ce au fost aduse de unii din Babilon ca dar pentru templu şi să facă o cunună pentru 
arhiereul Iosua. 
 
Întrebare: Ce cuprinde partea a doua a cărţii? 
 
Răspuns: Partea a doua cuprinde cuvântarea profetului rostită în anul al patrulea al lui Darius, pentru 
pregătirea poporului de a primi promisiunile divine. Profetul mustră neascultarea poporului şi vorbeşte 
despre viitorul mesianic. 
 
Întrebare: Ce spune Zaharia despre Mesia şi împărăţia Sa? 
 
Răspuns: Partea a treia cuprinde profeţii împotriva păgânilor şi profeţii despre timpul mesianic. Se 
descriu suferinţele lui Mesia, pedeapsa duşmanilor Lui şi gloria Sionului, în care va trona Domnul, Care va 
fi Împărat peste tot pământul. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii? 
 
Răspuns: Autorul cărţii este însuşi Zaharia. Autenticitatea cărţii se confirmă prin mărturia sinagogii şi a 
Bisericii creştine. Profetul Zaharia este prăznuit de Biserica Ortodoxă la 5 septembrie şi la 8 februarie. 
 
Întrebare: În ce perioadă a profeţit Zaharia? 
 
Răspuns: Profetul Zaharia a profeţit în acelaşi timp cu profetul Agheu, în anul al doilea al lui Darius 
(520). Prima sa profeţie anunţă că a fot ţinută în luna a opta, iar ultima profeţie a fost în anul al patrulea 
al lui Darius. 
 
Întrebare: În ce limbă a scris profetul Zaharia? 
 
Răspuns: Limba scrierii este ebraică curată şi fără caldeisme. Stilul cărţii este poetic. Din cauza 
viziunilor şi a acţiunilor simbolice, conţinutul cărţii este mai greu de înţeles. 
 
Întrebare: Cine ne confirmă inspiraţia cărţii? 
 
Răspuns: Autoritatea divină a profeţiei lui Zaharia este confirmată de Noul testament. Intrarea 
Mântuitorului în Ierusalim este descrisă ca împlinire a profeţiei lui Zaharia. 
 
Întrebare: Cum este numit de Zaharia împăratul mesianic? 
 
Răspuns: În profeţia lui Zaharia întâlnim mai multe texte care au în vedere ultimele evenimente din 
viaţa şi activitatea Mântuitorului. Împăratul mesianic, la Zaharia, este numit ca la Isaia şi Ieremia, 
„Vlăstar“ din casa lui David. 
 
 
XVI. CARTEA PSALMILOR 
 
 
Întrebare: De ce este considerată importantă Cartea Psalmilor? 
 



Răspuns: În cărţile poetice ale Vechiului Testament, de mare importanţă, atât pentru conţinut şi formă, 
cât şi pentru deasa întrebuinţare în Biserică, la serviciile divine, este Cartea Psalmilor sau Psaltirea. 
 
Întrebare: Câţi psalmi cuprinde Cartea Psalmilor? 
 
Răspuns: Cartea Psalmilor cuprinde 150 de psalmi, care au fost recunoscuţi întotdeauna drept inspiraţi 
sau canonici atât de sinagogă, cât şi de Biserica creştină. Traducerea Septuagintei are în plus şi psalmul 
15Răspuns: 
 
Întrebare: Cum a fost împărţită psaltirea pentru uzul liturgic? 
 
Răspuns: Pentru uzul liturgic în Biserica Ortodoxă, Psaltirea s-a împărţit în 20 de catisme sau şederi. 
Aceste catisme se citesc toate în cursul fiecărei săptămâni în biserică, iar în timpul marelui post se citesc 
de două ori. 
 
Întrebare: După ce criteriu au fost clasificaţi psalmii? 
 
Răspuns: Fiecare psalm îşi are cuprinsul său propriu, trăsăturile specifice, de aceea au fost clasificaţi în 
mod diferit, după cuprinsul lor înrudit. Diferitele clasificări ce s-au făcut psalmilor au avut în vedere tema 
tratată. 
 
Întrebare: La ce se referă titlurile psalmilor? 
 
Răspuns: Psalmii poartă diferite titluri care conţin anumite lămuriri de ordin muzical, liturgic, istoric, 
poetic sau personal. Unele titluri privesc cuprinsul psalmilor, altele se referă la cântăreţul cel mai de 
frunte, iar altele se referă la autorii lor. 
 
Întrebare: Cine a compus psalmii? 
 
Răspuns: După titlurile ce le au psalmii, cea mai mare parte rezultă că sunt compuşi de David. Deşi 
întreaga Psaltire este atribuită lui David de sfinţii şi scriitorii bisericeşti, ea nu aparţine în întregime lui 
David, căci mai sunt şi alţi autori care au compus psalmi. 
 
Întrebare: Când au fost compuşi psalmii? 
 
Răspuns: Timpul compunerii psalmilor variază după autorii care i-au compus, dacă nu depăşesc epoca 
lui Ezdra şi Neemia. Aceşti doi bărbaţi au adnat la un loc toate scrierile vechiului Testament şi, desigur, ei 
au codificat şi psalmii în forma în care îi avem astăzi. 
 
Întrebare: Ce expun psalmii în ideile lor? 
 
Răspuns: Nici o carte din Vechiul Testament nu este atât de bogată şi variată în teme religioase ca 
Psaltirea. S-ar putea spune că psalmii sunt o sinteză a întregului Vechi Testament despre Dumnezeu şi 
opera lui. 
 
Întrebare: Ce cuprind psalmii mesianici? 
  
Răspuns: De o deosebită valoare sunt psalmii care, după natura lor, sunt direct sau indirect mesianici. 
Psalmii cuprind laude aduse Împăratului Mesia şi Împărătesei sub forma alegorică a nunţii. 
 



Întrebare: Psalmii cuprind doar sentimentele religioase ale autorului? 
 
Răspuns: Deşi descriu îndeosebi puterea sentimentelor religioase ale fiilor lui Israel, în aceeaşi măsură 
arată întreaga fire omenească, cu nevoile şi dorinţele ei după Dumnezeu. 
 
 
 
XVII. CARTEA LUI IOV 
 
Întrebare: Cum se traduce numele Iov? 
 
Răspuns: Această carte poartă numele personajului principal. Numele lui Iov înseamnă „potrivnic“, 
duşman. Aici, întrucât oglindeşte istoria vieţii acestei persoane, Iov ar putea să însemne „cel persecutat“. 
 
Întrebare: Ce fel de om era Iov? 
 
Răspuns: Cartea lui Iov are 42 de capitole şi se împarte în trei părţi. Prologul începe istorisirea cu 
descrierea fericirii şi evlaviei lui Iov, om drept, fără prihană, temător de Dumnezeu şi care se ferea de 
rău, aducând regulat jertfe lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: Cum se comportă Iov când este lovit de necaz? 
 
Răspuns: Un şir de nenoroci se abate asupra lui Iov şi el rămâne fără fii şi fiice şi fără avere. Aceste 
încercări grele însă nu-l tulbură. El nu cârteşte, nu plânge şi nu se răzvrăteşte. 
 
Întrebare: Cum a fost răsplătit Iov pentru răbdarea sa? 
 
Răspuns: În epilog se arată că Dumnezeu îi întoarce lui Iov îndoit toate câte avusese mai înainte. Şi a 
mai trăit după aceea încă140 de ani şi şi-a văzut urmaşii până la a patra generaţie. 
 
Întrebare: Ce scop a avut scrierea cărţii lui Iov? 
 
Răspuns: Scopul urmărit de autorul cărţii lui Iov este dezlegarea problemei suferinţei, adică de ce omul 
drept suferă aici pe pământ, iar dacă asupra lui se abat suferinţe, îl oferă pe Iov ca model de răbdare în 
încercările care vin asupra lui, dar fără să cârtească împotriva providenţei divine. 
 
Întrebare: Ne este cunoscut autorul cărţii lui Iov? 
 
Răspuns: Autorul cărţii lui Iov nu este cunoscut. El a fost, însă, un iudeu, care a putut locui chiar în 
Ierusalim, fiind familiarizat cu Legea şi care cunoaşte toată cultura din epoca de înflorire a literaturii şi 
limbii ebraice. 
 
Întrebare: Se cunoaşte timpul compunerii cărţii? 
 
Răspuns: Timpul compunerii cărţii lui Iov este foarte greu de precizat. Unii au crezut că această carte s-
a compus înainte de Moise sau că ar fi fost scrisă chiar de Moise. Aceasta înseamnă, însă, a confunda 
epoca în care trăit autorul cărţii cu epoca în care a trăit Iov. 
 
Întrebare: Cu ce cărţi ale Vechiului Testament seamănă cartea lui Iov? 
 



Răspuns: Ideile din cartea lui Iov au multă asemănare cu ideile din Psalmii lui David şi cu Proverbele lui 
Solomon. Unii exegeţi au susţinut că scrierea cărţii lui Iov trebuie fixată în perioada de înflorire a 
literaturii ebraice din timpul lui Solomon. 
 
Întrebare: Care sunt limba şi stilul de scriere ale cărţii lui Iov? 
 
Răspuns: Limba cărţii lui Iov este limba ebraică poetică, concisă şi clară. Stilul conţine întorsături 
energice de fraze, forma literară este plină de imagini, gândirea este sublimă, tonul este elocvent, încât 
nu pricinuieşte cititorului nici o oboseală. 
 
Întrebare: Cine ne atestă autenticitatea cărţii lui Iov? 
 
Răspuns: Tradiţia veche iudaică şi Biserica creştină au recunoscut întotdeauna cartea lui Iov drept 
canonică, iar persoana lui drept istorică. În traducerea greacă a Vechiului Testament, ea precede Psalmii 
şi urmează imediat după cărţile istorice. 
 
 
XVIII. PROVERBELE LUI SOLOMON 
 
 
Întrebare: Ce conţine cartea Proverbele lui Solomon? 
 
Răspuns: Cuvântul „proverbe“ nu trebuie înţeles în sensul de proverbe obişnuite, luate din înţelepciunea 
populară, ci în sensul de maxime, asemănări, parabole, sentinţe care conţin învăţături scurte. Aşadar, 
cartea este o colecţie de învăţături scurte. 
 
Întrebare: Ce caracterizează Proverbele lui Solomon? 
 
Răspuns: Caracteristica Proverbelor lui Solomon este Legea, cu adevărurile ei religioase şi morale, 
dezvoltate prin profeţie şi prin conducerea dumnezeiască a poporului de către mâna providenţială. 
 
Întrebare: Câte capitole cuprinde cartea? 
 
Răspuns: Cartea Proverbelor lui Solomon conţine 31 de capitole, dintre care ultimele două sunt 
suplimente. Ea se împarte în introducere şi trei părţi distincte, apoi urmează un supliment. Introducerea 
indică titlul cărţii, apoi urmează îndemnurile la înţelepciune. 
 
Întrebare: Ce cuprinde partea întâi a cărţii? 
 
Răspuns: Partea întâi cuprinde diferite reguli pentru comportarea omului în viaţă şi tratează cele mai 
deferite probleme, între care se recomandă căsătoria monogamă drept singura căsătorie adevărată. 
 
Întrebare: Ce aflăm din partea a doua a cărţii? 
 
Răspuns: Partea a doua este un epilog la cele spuse mai sus despre înţelepciune. Se repetă unele 
sfaturi şi se dau altele noi. Se arată primejdia unor păcate ca beţia şi desfrâul. Apoi din nou se aduce 
laudă înţelepciunii şi se combate societatea celor leneşi şi răi. 
 
Întrebare: Ce cuprinde partea a treia? 
 



Răspuns: Partea a treia este o colecţie de proverbe adunate de oamenii lui Iezechia, regele lui Iuda, şi 
conţine sfaturi morale, religioase şi maxime sau sentinţe. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii acestei cărţi? 
 
Răspuns: Scopul cărţii este de a-l îndruma pe om să înveţe înţelepciunea practică a vieţii, aşa cum este 
arătat chiar de la începutul ei, unde se spune că proverbele sunt folositoare pentru cunoaşterea 
înţelepciunii. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii Proverbele lui Solomon? 
 
Răspuns: Autorul cărţii, în cea mai mare parte, este Solomon, aşa cum mărturiseşte şi titlul cărţii. 
Rezultă că Solomon a fost cel mai înţelept dintre contemporanii săi, încât nu încape nici o îndoială că el 
este autorul principal al cărţii. 
 
Întrebare: Când a fost compusă cartea? 
 
Răspuns: Timpul compunerii cărţii în forma de acum nu se poate fixa cu precizie. Cartea este alcătuită, 
probabil, prin culegerea de proverbe ale lui Solomon sub domnia regelui Iezechia. 
 
Întrebare: În ce limbă este scrisă cartea Proverbele lui Solomon? 
 
Răspuns: Limba ebraică a Proverbelor lui Solomon este pură, aramaismele sunt foarte puţine. Stilul este 
simplu, pitoresc şi plin de imagini. 
 
 
XIX. ECLESIASTUL 
 
 
Întrebare: Din ce categorie de cărţi face parte Eclesiastul? 
 
Răspuns: După titlul său, cartea este o cuvântare ţinută către popor. Ea se numără printre cărţile 
poetice-didactice, deşi stilul său este prozaic şi inferior. Din cauza mai multor poezii didactice pe care le 
conţine, cartea este socotită printre cărţile poetice ale Vechiului Testament. 
 
Întrebare: Care este tema cărţii? 
 
Răspuns: Tema pe care îşi propune s-o dezvolte în faţa poporului este deşertăciunea. Ce folos are omul 
din toată truda lui? Autorul dezvoltă această temă în 12 capitole, în felul unui vorbitor oriental. 
 
Întrebare: Ce demonstrează Eclesiastul ascultătorilor? 
 
Răspuns: Eclesiastul demonstrează ascultătorilor săi că lucrurile pământeşti sunt pline de deşertăciune. 
Viaţa şi truda omului sunt degeaba, dacă se urmăreşte numai dobândirea fericirii pe pământ. Învăţătura 
şi chiar înţelepciunea îi aduc omului amărăciune.  
 
Întrebare: Ce se spune despre soartă? 
 



Răspuns: Soarta este schimbătoare. Un om sărac şi înţelept poate deveni conducător, iar un rege lipsit 
de înţelepciune îşi pierde domnia. Se dă sfat ca omul să se poarte cuviincios la cultul divin, omul trebuie 
să-L cinstească pe Dumnezeu. 
 
Întrebare: Ce este înţelepciunea? 
 
Răspuns: Eclesiastul dă o serie de sfaturi folositoare ascultătorilor săi pentru viaţă, recomandă 
seriozitatea, răbdarea, calmul, cumpătarea, blândeţea şi înţelepciunea. Înţelepciunea înseamnă a fi cu 
măsură în toate. 
 
Întrebare: Care este suprema datorie a omului? 
 
Răspuns: Epilogul conţine sfârşitul cărţii care se încheie cu ultimele sfaturi ale Eclesiastului: „Teme-te 
de Dumnezeu şi păzeşte poruncile lui.“ Aceasta este suprema datorie a omului. 
 
Întrebare: Ce scop are autorul? 
 
Răspuns: Scopul, după cum se vede din cuprinsul cărţii, este de a-l învăţa pe om cum trebuie să-şi 
orânduiască viaţa ca să ajungă să se bucure de fericirea trecătoare de pe acest pământ. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii? 
 
Răspuns: Tradiţia iudaică veche mărturiseşte că Solomon este autorul cărţii şi aceasta se confirmă şi din 
cartea însăşi. El a scris Cântarea Cântărilor la tinereţe, a scris Proverbele la maturitate, iar la bătrâneţe a 
scris Eclesiastul. 
 
Întrebare: Când a fost scrisă cartea? 
 
Răspuns: Întrucât Solomon dă sfaturi şi îndrumări folositoare, la care urmaşii să fie cu luare-aminte şi 
să păzească poruncile lui Dumnezeu, Eclesiastul a fost compus de Solomon către sfârşitul vieţii sale. 
 
Întrebare: Cartea Eclesiastul este canonică? 
 
Răspuns: Cartea a fost recunoscută întotdeauna drept canonică, atât de evrei, cât şi de creştini. În 
sinagogi se citeşte în fiecare an, la sărbătoarea corturilor. Cartea nu este citate în Noul Testament, dar e 
sigur că întotdeauna a făcut parte din canon. 
 
 
XX. PLÂNGERILE LUI IEREMIA 
 
 
Întrebare: Ce deplânge profetul Ieremia? 
 
Răspuns: Plângerile lui Ieremia este o carte compusă din cinci elegii, în care profetul Ieremia plânge 
căderea regatului Iuda, pustiirea ţării, suferinţele poporului şi ducerea în captivitatea babilonică.  
  
Întrebare: Ce cuprinde cartea? 
 
Răspuns: Cartea cuprinde cinci capitole, care conţin un număr de cinci poezii elegiace, în care se 
deplânge căderea cetăţii Ierusalimului, a templului şi a regatului Iuda. 



 
Întrebare: Cu ce compară Ieremia starea Ierusalimului? 
 
Răspuns: În prima poezie profetul Ieremia descrie starea tristă a cetăţii distruse de invadatori, 
comparând-o cu o femeie văduvă, părăsită şi adusă în stare de sclavie. 
 
Întrebare: Ce expune a doua poezie? 
 
Răspuns: A doua poezie expune rolul lui Dumnezeu în pedepsirea Ierusalimului, îl descrie pe Dumnezeu 
războindu-se cu poporul Său şi dărâmând templul. Elegia se termină cu nu îndemn ca cetatea să se 
roage lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: În ce nădăjduieşte profetul? 
 
Răspuns: În poezia a treia profetul îşi deplânge suferinţele sale personale, precum şi calamităţile 
abătute asupra poporului. El se supune cu smerenie şi nădăjduieşte în îndurările lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: Cine suferă în urma dezastrului cetăţii? 
 
Răspuns: Poezia a patra descrie înfăţişarea exterioară a Ierusalimului dărâmat, sunt arătate diferite 
clase ale poporului care suferă de pe urma dezastrului cetăţii: copii, bogaţi, mame, tineri şi bătrâni. 
 
Întrebare: Ce îl roagă profetul Ieremia pe Dumnezeu? 
 
Răspuns: A cincea poezie este o rugăciune fierbinte a profetului către Dumnezeu, în numele poporului. 
Profetul îl roagă pe Dumnezeu să nu se mânie în veac, ci să se împace cu poporul Său. 
 
Întrebare: Cine este autorul cărţii? 
 
Răspuns: Tradiţia iudaică şi Biserica creştină sunt unanime în a atribui cartea profetului Ieremia. Sfinţii 
părinţi mărturisesc că, pe vremea lui Origen, Plângerile făceau o singură carte cu profeţia lui Ieremia. 
 
Întrebare: În ce limbă a fost scrisă cartea? 
 
Răspuns: Textul original al cărţii este în limba ebraică, totuşi nu o ebraică pură şi absolut clasică, 
deoarece prezintă unele forme neregulate şi caldeisme. 
 
Întrebare: Când a fost compusă cartea Plângerile lui Ieremia? 
 
Răspuns: Cartea Plângerile lui Ieremia a fost compusă îndată după dărâmarea Ierusalimului, circa anul 
588 sau 585 î.d.Hr. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IX. STUDIUL NOULUI TESTAMENT 
(CU UN SCURT COMENTARIU) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religia noastră creştină ortodoxă cuprinde o sumă de cunoştinţe despre Dumnezeu şi lucrările Sale, 
despre actele de cult şi de morală care privesc legătura dintre om şi Creatorul său. Aceste cunoştinţe se 

găsesc în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie. Ele au fost descoperite de Dumnezeu oamenilor în 
decursul vremurilor. 

Descoperirea sau Revelaţia divină s-a făcut printr-o serie de oameni aleşi: profeţi, drepţi şi înţelepţi. 
Aceştia au înţeles prin descoperire voia divină şi învăţăturile dumnezeieşti, le-au predicat şi le-au fixat în 

scris. Din aceste învăţături s-a constituit ceea ce numim Vechiul Testament. 
Domnul Iisus Hristos, prin viaţa, minunile, învăţătura şi patimile Sale, a împărtăşit oamenilor revelaţia 

divină, în mod desăvârşit. Învăţătura sa este perfectă. Ea constituie un nou legământ al omului cu 
Dumnezeu. Învăţătura Domnului Hristos, în tot ce are ea esenţial, a fost fixată în scris de sfinţii Săi 

apostoli şi de ucenicii acestora, inspiraţi fiind de Duhul Sfânt. 
Scrierile canonice ale Noului Testament au fost alcătuite în secolul I. Ele cuprind descoperirea divină 

împărtăşită lumii de Domnul Hristos. Aceste scrieri au luat denumirea de „Cărţile Noului Legământ“, spre 
a se deosebi de cărţile scrise înainte de venirea Domnului Hristos. Noul Testament este o colecţie 

formată din mai multe cărţi, strânse la un loc de către Biserică. Ea este opera mai multor autori inspiraţi 
şi cuprinde un număr de 27 de scrieri, împărţite după cuprins în: cărţi istorice, cărţi   

 didactice şi cărţi profetice. 
Cărţile Noului Testament trebuie citite cu atenţie şi înţelese în adevăratul lor sens, altfel apar 

 neînţelegeri şi rătăciri. 
Cărţile Noului Testament au un conţinut bogat şi înţelesuri adânci. Ele sunt cărţi divino-umane, cu un 
fond revelat, scris sub inspiraţia Duhului Sfânt, îmbrăcat într-o limbă omenească. Conţinutul lor format 
din profeţii, taine, pilde, nu este uşor de înţeles. Scrise de autori diferiţi, cu scopuri deosebite, fiecare 
carte şi fiecare scriitor având o personalitate proprie, scrierile Noului Testament reflectă obiceiurile şi 

stările sociale ale epocii îndepărtate în care au fost redactate. 
 



I. DESPRE EVANGHELIE 
 
 
Întrebare: Cum se numesc primele scrierile Noului Testament?  
 
Răspuns: Primele scrieri ale Noului Testament, care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Hristos, se 
numesc evanghelii. Ele sunt în număr de patru. Noţiunea de evanghelii vine din greceşte şi înseamnă 
vestea cea bună. 
 
Întrebare: Câte evanghelii există? 
 
Răspuns: Evanghelia, după cuprins, este una singură, dar ea a fost fixată în scris de diferiţi autori, ale 
căror nume la poartă până astăzi: Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca 
şi Evanghelia după Ioan. 
 
Întrebare: Câte forme are Evanghelia? 
 
Răspuns: Suprascrierile Evangheliilor canonice (titlurile) au fost stabilita de Biserică la începutul 
secolului al II-lea. Ele vor să arate că Evanghelia cea una după conţinut şi revelaţi are patru forme după 
autorii inspiraţi care au redactat Evangheliile canonice. 
 
Întrebare: Ce istorisiri a consultat Sfântul Evanghelist Luca la scrierea Evangheliei sale? 
 
Răspuns: Sfântul Evanghelist Luca afirmă că atunci când a compus Evanghelia sa, existau şi alte 
istorisiri despre viaţa şi faptele lui Isus pe care le-a consultat. Desigur că era vorba de cele de la Matei şi 
Marcu. 
 
Întrebare: Cu ce sunt puse în legătură prin numărul lor cele patru Evanghelii? 
 
Răspuns: Probabil că au existat şi alte fragmente scrise, dar s-au păstrat numai cele patru pe care le 
avem până astăzi şi care sunt socotite ca singurele inspirate. Sfinţii Părinţi pun numărul lor în legătură cu 
cele patru râuri ale raiului. 
 
Întrebare: Care este ordinea Evangheliilor? 
 
Răspuns: Ordinea Evangheliilor a fost dintru început cea pe care o avem astăzi: Matei, Marcu, Luca şi 
Ioan. Astfel o găsim aproape la toţi Sfinţii Părinţi, în cele mai vechi manuscrise şi în vechile traduceri ale 
Sfintei Scripturi.  
 
Întrebare: Care este criteriul de însuşire a evangheliilor? 
 
Răspuns: Criteriul însuşirii Evangheliilor este vechimea scrierii lor. Astăzi, numeroşi teologi susţin că cea 
mai veche evanghelie este cea după Marcu, lucru care nu este definitiv dovedit. 
 
Întrebare: Ce constituie învăţătura Evangheliilor? 
 
Răspuns: Învăţătura Evangheliilor o constituie în primul rând predica orală a Mântuitorului rostită în faţa 
apostolilor şi a contemporanilor întrupării Sale. 
 
Întrebare: Ce scop a avut scrierea Evangheliilor? 



 
Răspuns: Din anumite nevoi de apărare a adevăratei credinţe şi pentru a rămâne neschimbat ceea ce 
Mântuitorul ne-a împărtăşit, unii martori ai Domnului sau ucenici ai lor au fixat în scris învăţătura şi 
faptele Mântuitorului. 
 
Întrebare: Care este timpul şi limbile în care s-au scris cele patru Evanghelii? 
 
Răspuns: Timpul în care au fost scrise Evangheliile este epoca de la 43-100, adică a doua jumătate a 
secolului I. Limba Evangheliilor a fost aramaica pentru cea de la Matei şi greaca elenistică pentru 
celelalte. 
 
 
II. EVANGHELIA DUPĂ MATEI 
 
 
Întrebare: Cine era Sfântul Apostol Matei? 
 
Răspuns: Autorul ei este Sfântul Matei, apostol al Domnului Hristos, originar din Capernaum, unde 
exercita profesiunea de vameş. Era fiul lui Alfeu şi se numea Levi înainte de a deveni apostol, când se va 
numi Matei. 
 
Întrebare: De la cine aflăm că Matei a scris Evanghelia? 
 
Răspuns: Prima mărturie în sprijinul apartenenţei Evangheliei întâi Sfântului Matei este aceea a lui 
Popia, episcop de Serapole, din Frigia. Sfântul Irineu, episcopul Lion-ului, mărturisea că Matei a scris o 
Evanghelie în limba sa proprie. 
 
Întrebare: Cine ne confirmă autenticitatea Evangheliei? 
 
Răspuns: Evanghelia după Matei este recunoscută ca autentică de sinoadele particulare din Laodiceea 
(360) şi confirmată de sinodul ecumenic Trulan (692) şi sinodul VII (787). 
 
Întrebare: În ce limbă a fost scrisă Evanghelia după Matei? 
 
Răspuns: Limba originară a Evangheliei după Matei este aramaica, vorbită de evrei după întoarcerea lor 
din robia babilonică. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă şi în ce an? 
 
Răspuns: Scrisă în Ierusalim pe la anul 43-44, Evanghelia a fost adresată iudeo-creştinilor din Palestina. 
 
Întrebare: Care a fost scopul scrierii Evangheliei? 
 
Răspuns: Scopul evanghelistului a fost să dovedească primilor creştini că Domnul Hristos este Mesia cel 
prezis de profeţi. El a reînnoit Legea Veche. 
 
Întrebare: Cum este împărţită Evanghelia? 
 
Răspuns: Evanghelia cuprinde 28 de capitole care se împart între părţi Partea I (capitolele I-IV), Partea 
a II-a (capitolele V-XVIII), Partea a III-a (capitolele XIX-XXVIII). 



 
Întrebare: Ce cuprinde Partea I a Evangheliei? 
 
Răspuns: Partea I descrie evenimentele dinaintea activităţii publice a Domnului Hristos, adică spiţa 
neamului lui Iisus, naşterea Sa şi unele fapte în legătură cu ea. 
 
Întrebare: Ce cuprind părţile a II-a şi a III-a? 
 
Răspuns: Partea a II-a vorbeşte despre activitatea publică a Mântuitorului în Galileea. Partea a III-a 
expune activitatea Domnului în drum spre Ierusalim, intrarea solemnă în cetatea sfântă, patimile, 
moartea şi învierea Sa. 
 
Întrebare: Cum expune sfântul evanghelist Matei viaţa şi faptele Mântuitorului? 
 
Răspuns: Evanghelistul Matei nu expune viaţa şi faptele Mântuitorului în mod cronologic, ci le grupează 
în pericope compacte după analogiile din ele. 
 
 
III. EVANGHELIA DUPĂ MARCU 
 
 
Întrebare: Care este a doua Evanghelie canonică a Noului Testament? 
 
Răspuns: A doua Evanghelie canonică din Noul Testament este cea Sfântului Marcu. Ea este cea mai 
scurtă dintre Evanghelii, cea mai concisă, dar şi foarte expresivă. 
 
Întrebare: Cine este autorul celei de-a doua Evanghelii? 
 
Răspuns: Autorul celei de-a doua Evanghelii este socotit Marcu, care mai poartă numele de Ioan, fiind 
amintit când cu numele evreiesc de Ian, când cu cel roman de Marcu. El era din Ierusalim. 
 
Întrebare: Când este pomenit de Biserică Sfântul Evanghelist Marcu? 
 
Răspuns: După o veche tradiţie, Marcu ar fi părăsit Roma în timpul persecuţiei lui Nero, plecând în 
Egipt, unde a murit ca martir. Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte numele la 25 aprilie. 
 
Întrebare: Din ce s-a inspirat la scriere Sfântul Evanghelist Marcu? 
 
Răspuns: Ioan Marcu a scris Evanghelia a doua după predica Sfântului Apostol Petru, al cărui ucenic a 
fost. Acest fapt ni-l atestă direct Popia, episcop de apole, pe la anul 140.  
 
Întrebare: În ce limbă a fost scrisă Evanghelia după Marcu? 
 
Răspuns: Limba în care a fost scrisă Evanghelia a doua a fost greaca dialectului comun. Stilul este 
simplu, expresiv, popular, plin de amănunte, iar povestirile şi descrierile sunt captivante. 
 
Întrebare: Când a fost scrisă Evanghelia după Marcu? 
 
Răspuns: Timpul când s-a scris Evanghelia este pe la sfârşitul primei captivităţi a Sfântului Pavel la 
Roma (61-63), când apare şi Sfântul Petru la Roma. 



 
Întrebare: Care este scopul scrierii Evangheliei? 
 
Răspuns: Scopul urmărit de autor a fost să-i convingă pe creştinii proveniţi dintre păgâni că Domnul 
Hristos este fiul lui Dumnezeu. Pentru acest motiv el redă viaţa şi faptele Mântuitorului, în rezumat, aşa 
cum le prezentase Sfântul Petru în predica sa. 
 
Întrebare: Cui îi este adresată Evanghelia după Marcu? 
 
Răspuns: Dovada că Marcu se adresează unor oameni străini de ţara sfântă este faptul că explică 
anumite locuri, anumite expresii aramaice, lămureşte unele expresii referitoare la cultul mozaic. 
 
Întrebare: Cui se adresează Evanghelia lui Marcu? 
 
Răspuns: Datorită faptului că Marcu se adresează creştinilor proveniţi dintre păgânii ce locuiau în Roma 
şi Italia, pe care trebuia să-i convingă de dumnezeirea Mântuitorului, el nu pune accentul pe Vechiul 
Testament. 
 
Întrebare: Câte capitole cuprinde Evanghelia după Marcu? 
 
Răspuns: Evanghelia cuprinde 16 capitole care se împart în două părţi: Partea I — capitolele I-IX, unde 
se descrie activitatea Domnului Hristos în Galileea, şi Partea a II-a — capitolele X-XVI. 
 
 
IV. EVANGHELIA DUPĂ LUCA 
 
 
Întrebare: Care este a treia evanghelie canonică a Noului Testament? 
 
Răspuns: A treia Evanghelie canonică recunoscută de Biserică este Evanghelia după Luca. Evanghelia a 
treia este una din cărţile cele mai frumoase şi mai impresionante ale Noului Testament, căci este scrisă 
de un om instruit şi cult. 
 
Întrebare: Cine era Sfântul Evanghelia Luca? 
 
Răspuns: Lucanus sau, prescurtat, Luca, era originar din Antiohia Siriei, oraş vestit prin şcolile şi cultura 
sa. În tinereţe se ocupă cu filosofia, apoi studiază medicina, potrivit tradiţiei a fost şi pictor. 
 
Întrebare: Unde a predicat Sfântul Evanghelia Luca? 
 
Răspuns: După moartea apostolului Pavel, al cărui ucenic era, Luca a predicat Evanghelia în Dalmaţia, 
Galia, Italia şi Macedonia, şi a murit în A unde a desfăşurat o activitate intensă. 
 
Întrebare: Cine ne atestă autenticitatea Evangheliei a treia? 
 
Răspuns: Autenticitatea Evanghelia a treia este atestată de Sfântul Irineu, care arată legătura dintre 
Luca şi Sfântul Apostol Pavel. 
 
Întrebare: Cum se mai poate dovedi autenticitatea Evangheliei? 
 



Răspuns: Se mai poate dovedi autenticitatea Evangheliei a treia din folosirea şi citarea ei de Părinţii 
Apostolici: Clement romanul, Ignaţiu, Policarp şi Iustin Martirul. 
 
Întrebare: În ce limbă a fost scrisă Evanghelia a treia? 
 
Răspuns: Limba Evangheliei este greaca, dialectul comun, la fel ca toate celelalte Evanghelii. O limbă 
curată, elegantă, înlăturând ebraismele grele. Este un artist al cuvântului. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă Evanghelia după Luca? 
 
Răspuns: Locul unde a fost scrisă Evanghelia a fost Roma. Aceasta o deducem din faptul că ea este 
dedicată lui Teofil, „prea puternicul“ din Roma. 
 
Întrebare: Cine este destinatarul Evanghelia scrise de Luca? 
 
Răspuns: Destinatarul este un oarecare Teofil, patrician roman, trecut de curând la creştinism. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii Evangheliei a treia? 
 
Răspuns: Scopul scrierii este întărirea lui Teofil în credinţa primită, instruirea asupra învăţăturii la care 
aderase. Doreşte să-l convingă că viaţa şi faptele Domnului Hristos sunt adevărate. 
 
Întrebare: Câte capitole are Evanghelia după Luca? 
 
Răspuns: Evanghelia cuprinde 24 de capitole şi se împarte în patru părţi, precedate de un prolog. Planul 
este asemănător, în general, cu al evanghelistului Marcu, cu unele completări şi omisiuni. 
 
 
V. EVANGHELIA DUPĂ IOAN 
 
 
Întrebare: Cine a scris cea de-a patra Evanghelie canonică? 
 
Răspuns: A patra Evanghelie canonică, scrisă mai târziu decât Evangheliile sinoptice şi care le 
completează şi încununează pe acestea, este scrisă de apostolul Mântuitorului, Ioan, fiul lui Zevedeu. 
 
Întrebare: Cine era Ioan? 
 
Răspuns: Ioan era din Betsoida Galileii, tatăl său era pescar, om înstărit. Ioan mai avea un frate cu 
numele Iacov, împreună cu care cunoaşte pe Sfântul Ioan Botezătorul, apoi se alătură Mântuitorului 
Iisus. 
 
Întrebare: Ce a scris Sfântul Ioan în insula Patmos?  
 
Răspuns: După pogorârea Duhului Sfânt, Ioan pune un deosebit zel la înfiinţarea Bisericii creştine. Este 
exilat de împăratul Domiţian (81-96) în insula Patmos, unde compune Apocalipsa şi se reîntoarce la Efes. 
Moare de moarte naturală în jurul anului 100. 
 
Întrebare: Cine ne mărturiseşte autenticitatea acestei Evanghelii? 
 



Răspuns: Autenticitatea Evanghelia a patra este mărturisită de fragmentul Muratori, de Teofil din 
Antiohia şi de Irineu. 
 
Întrebare: Cum expune Ioan învăţătura Mântuitorului? 
 
Răspuns: Evanghelistul Ioan a adâncit învăţătura Mântuitorului, conform cerinţelor mediului cultural al 
vremii sale şi a făcut din Evanghelia sa o carte cercetată de minţile cele mai înalte ale tuturor vremurilor. 
 
Întrebare: În ce limbă a scris Sfântul Evanghelist Ioan? 
 
Răspuns: Limba Evangheliei este cea greacă. Stilul se caracterizează prin repetiţia sentinţelor, a 
afirmaţiilor şi a negaţiilor. El pare simplu  dar este foarte şlefuit. 
 
Întrebare: În ce oraş a fost scrisă Evanghelia după Ioan? 
 
Răspuns: Locul unde a fost scrisă Evanghelia este Efesus, unde apostolul şi-a petrecut ultima parte a 
vieţii sale. Timpul se presupune a fi anul 9Răspuns: 
 
Întrebare: Ce scop a avut scrierea Evanghelia a patra? 
 
Răspuns: Scopul scrierii este de a arăta divinitatea Domnului Hristos şi combaterea ereziilor care se 
iviseră: ebioniţii, adepţii lui rint şi Nicolaiţii. 
 
Întrebare: Cui era adresată Evanghelia lui Ioan? 
 
Răspuns: Destinatarii erau cititorii creştini din provincia Asia şi aceea cărora Ioan nu le putea predica 
învăţătura Mântuitorului prin viu grai. 
 
Întrebare: Cum este împărţită Evanghelia şi ce cuprinde ea? 
 
Răspuns: Evanghelia cuprinde 21 de capitole şi se împarte în două părţi, precedate de un prolog. Se 
istoriseşte viaţa şi activitatea Mântuitorului în Iudeea şi Ierusalim, patimile, moartea şi învierea Sa. 
 
 
VI. FAPTELE APOSTOLILOR 
 
 
Întrebare: Ce descrie Faptele Apostolilor? 
 
Răspuns: Faptele Apostolilor este ultima carte istorică a Noului Testament, în care se descrie înfiinţarea 
Bisericii creştine, începuturile creştinismului prin cei mai însemnaţi apostoli ai Mântuitorului Hristos. 
 
Întrebare: Cine a scris Faptele Apostolilor? 
 
Răspuns: Faptele Apostolilor este scrisă de Evanghelistul Luca, fiind a doua carte a sa, precum se 
deduce din prologul cărţii şi după cum mărturiseşte tradiţia bisericească.  
 
Întrebare: Cine confirmă că Luca a scris Faptele Apostolilor? 
 



Răspuns: Mărturii externe destul de vechi confirmă apartenenţa scrierii lui Luca. Sfântul Irineu (+ 202) 
a atribuit primul Faptele Apostolilor lui Luca.  
 
Întrebare: Când a fost scrisă această carte? 
 
Răspuns: Timpul scrierii se deduc din evenimentele descrise în ea, adică sfârşitul primei captivităţi a 
Sfântului Pavel la Roma, anul 6Răspuns: 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă această carte? 
 
Răspuns: Faptele Apostolilor este a doua carte adresată lui Teofil şi a fost scrisă la Roma, de unde era 
Teofil. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii? 
 
Răspuns: Scopul scrieri nu se deosebeşte prea mult de cel al Evangheliei. Se urmăreşte întărirea în 
credinţă a lui Teofil. 
 
Întrebare:  Cum este împărţită cartea? 
 
Răspuns: Cartea cuprinde 28 de capitole şi se împarte în două mari părţi, precedate de u prolog şi 
introducere. 
 
Întrebare: Ce prezintă prologul şi introducerea? 
 
Răspuns: Prologul şi introducerea cuprind scopul scrierii, arătările Mântuitorului înviat Apostolilor şi 
înălţarea Sa la cer. 
 
Întrebare: Ce relatează în partea I? 
 
Răspuns: Partea I descrie începuturile creştinismului în Ierusalim şi răspândirea sa în afara 
Ierusalimului. 
 
Întrebare: Unde a fost captiv Sfântul Apostol Pavel ? 
 
Răspuns: Partea a II-a istoriseşte răspândirea creştinismului în cuprinsul imperiului roman prin 
călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel şi captivităţile sale în Cezareea Palestinei şi Roma. 
 
 
VII. VIAŢA ŞI ACTIVITATEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 
 
 
Întrebare: Ce a făcut Sfântului Apostol Pavel? 
 
Răspuns: Cel care a interpretat, a sistematizat şi a aplicat învăţătura Domnului Hristos la relaţiile 
sociale, răspândind-o în lume a fost Sfântului Apostol Pavel. 
 
Întrebare: Unde s-a născut făcut Sfântului Apostol Pavel? 
 



Răspuns: Sfântul Pavel s-a născut în Tors, capitala Ciliciei. Tatăl său era fariseu din tribul lui Veniomin şi 
era cetăţean roman. 
 
Întrebare: Împotriva cui lupta Seul? 
 
Răspuns: Foarte bine instruit Soul se alătură conaţionalilor săi din Ierusalim şi începe o intensă 
activitate de apărare a legii iudaice, împotriva creştinismului. 
 
Întrebare: Cine l-a botezat pe Saul? 
 
Răspuns: Pe când călătorea spre Damasc, lui Saul i se arrată Hristos care îl orbeşte. Anania îl botează 
pe Saul şi îi redă vederea.  
 
Întrebare: Unde studiază Pavel? 
 
Răspuns: Sf. Apostol Pavel merge la Tors unde îşi desăvârşeşte formaţia sa teologică şi culturală, îşi 
însuşeşte elenistica şi înţelege noua religie creştină ca o religie universalistă. 
 
Întrebare: Unde propovăduia Barnaba Evanghelia? 
 
Răspuns: Barnaba îl invită pe . Sf. Apostol Pavel în antiohia Siriei, unde propovăduiesc împreună un an 
de zile. 
 
Întrebare: Între ce ani a făcut Sf. Apostol Pavel prima călătorie misionară? 
 
Răspuns: Prima sa călătorie misionară o efectuează între anii 45-48, plecând din Antiohia Siriei, trece 
prin Cipru, predică la Pofos, apoi trece în Asia Mică.  
 
Întrebare: Unde a fost Sf. Apostol Pavel în a doua călătorie misionară? 
 
Răspuns: Sf. Apostol Pavel pleacă împreună cu Sila în a doua călătorie misionară (51-54). Merge în 
Cilicia, Derbe şi Listro, apoi în Iconiu, Tesalonic şi Corint. 
 
Întrebare: Cât a stat Sf. Apostol Pavel în Efes? 
 
Răspuns: A treia călătorie misionară a avut loc între anii 54-5Răspuns: Sf. Apostol Pavel merge în 
capodochia, Galatia şi Frigia apoi în Efes unde activează trei ani. 
 
Întrebare: Cum a murit Sf. Apostol Pavel? 
 
Răspuns: Soldaţii lui Nero îi taie capul Sf. Apostol Pavel. Astfel, se stinge cel mai mare geniu al 
creştinismului, cel mai mare Apostol al Domnului Hristos, cel mai autentic interpret al creştinismului. 
 
 
VIII. EPISTOLELE SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 
 
 
Întrebare: Ce sunt epistolele pauline? 
 



Răspuns: Epistolele pauline sunt scrieri ocazionale, care au trebuit să răspundă unor nevoi presante, 
unor probleme care aşteptau răspuns grebnic, scrise sub imperiul momentului. 
 
Întrebare: Câte epistole a scris Sfântul Apostol Pavel? 
 
Răspuns: Numărul epistolelor pauline pe care le cuprinde Noul Testament este 1Răspuns: Însă ele au 
fost mai multe dar unele s-au pierdut. 
 
Întrebare: În ce limbă au fost scrise epistolele? 
 
Răspuns: Limba în care au fost scrise epistolele este limba greacă elenistică. Evanghelistul Luca şi 
Sfântul Pavel au vocabularul cel mai variat dintre toţi scriitorii Noului Testament. 
 
Întrebare: Cui erau adresate epistolele? 
 
Răspuns: Epistolele pauline nu sunt scrieri strict  personale, ci epistole adresate unor comunităţi, care 
dezbat probleme de interes general. 
 
Întrebare: Cum se împarte cuprinsul epistolelor pauline? 
 
Răspuns: Cuprinsul epistolelor se împarte în două părţi:  
a) partea doctrinară, unde se expun învăţături de credinţă 
b) partea de învăţături morale pe care trebuie să le urmeze credincioşii. 
 
Întrebare: În câte grupe sunt împărţite epistolele pauline? 
 
Răspuns: Cele 14 epistole pauline au fost împărţite de exegeţi în diferite grupe: 
a) Epistolele mari; 
b) Epistolele captivităţii; 
c) Epistolele patorale. 
 
Întrebare: Care este cea mai importantă epistolă a Sfântului Apostol Pavel? 
 
Răspuns: Epistola cea mai însemnată a Sfântului Apostol Pavel şi care este situată în fruntea Epistolelor 
sale, este Epistola către Romani. Ea este cea mai mare dintre toate cărţile didactice ale Noullui 
testament. 
 
Întrebare: Când a fost scrisă Epistola către Romani? 
 
Răspuns: Epistola către Romani a fost scrisă în Corint, în a teia călătorie misionară a Sfântului Apostol 
Pavel, la sfârşitul anului 5Răspuns: Aceste date reies din însişi cuprinsul epistolei. 
 
Întrebare: Ce scop a avut Epistola către Romani? 
 
Răspuns: Epistola are un scop personal-misionar, de a pregăti terenul pe care Apostolul voia să-l 
viziteze şi de a întări comunitatea din Roma. 
 
Întrebare: Cum trebuies citite epistolele? 
 



Răspuns: Citirea cu atenţie şi evlavie a epistolelor Sf. Apostol Pavel ne poate da o instrucţie creştină şi 
adevărate norme de conduită în viaţă. 
 
 
IX. EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI 
 
 
Întrebare: Cine a scris Epistola I către Corinteni? 
 
Răspuns: Una dintre epistolele importante ale Sfântului Apostol Pavel este Epistola I către Corinteni. Ea 
se încadrează între cele patru mari epistole pauline care au o valoare deosebită. 
 
Întrebare: Este Epistola I către Corinteni autentică? 
 
Răspuns: Aautenticitatea Epistolei I către Corinteni se sprijină pe mărturii externe şi interne puternice. 
Despre ea ne vorbeşte Clement Romanul, Policarp al  Smirnei şi fragmentul Muratori. 
 
Întrebare: Cum era adresată Epistola I către Corinteni? 
 
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel adresează epistola sa în numele său şi al colaboratorului său, Sostene, 
Bisericii din Corint. 
 
Întrebare: În ce an merge Sfântul Apostol Pavel la Corint? 
 
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel merge la Corint în a doua călătorie misionară, în anul 61, plecând din 
Atena şi după oarecare timp îşi găseşte gazdă la Acvila şi Priscila. 
 
Întrebare: Unde predica Sfântul Apostol Pavel în Corint? 
 
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel predica la sinagoga iudaică existentă în localitate, susţinând că Domnul 
Hristos este Mesia cel prezis de profeţi. Mulţi iudei şi prozeliţi se botează. 
 
Întrebare: Ce l-a determinat pe  Sfântul Apostol Pavel să scrie această epistolă? 
 
Răspuns: Situaţia delicată a Bisericii din Corint, problmele ridicate de creştinii de acolo, ca şi unele 
chestiuni doctrinare pe care unii vroiau să le înţeleagă cu raţiunea , îl determină pe Apostol să scrie 
corintenilor o epistolă. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii epistolei? 
 
Răspuns: Scopul epistolelor este de a înlătura dezbinarea din sânul bisericii corintene, de a curma 
desfrânarea şi de a lămuri unele chestiuni de morală, de cult şi doctrinare. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă Epistola I către Corinteni? 
 
Răspuns: Epistola a fost scrisă în Efes în timpul călătoriei a treia misionară, în cursul anului 56-
5Răspuns: 
 
Întrebare: În ce limbă a fost scrisă epistola? 
 



Răspuns: Limba în care este scrisă epistola este cea greacă a dialectului comun. Limba din această 
epistolă este clară şi bogată în figuri, cu o logică foarte strânsă. 
 
Întrebare: Cum se împarte epistola? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde 16 capitole. Nu are o temă centrală, nu tratează un singur subiect, ci 
cuprinde idei şi subiecte diferite. Se împarte în două părţi precedate de un prolog. 
 
 
X. EPISTOLA CĂTRE GALATENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 
 
 
Întrebare: Cine a scris Epistola către Galateni? 
 
Răspuns:O altă epistolă doctrinră de primă improtanţă a Sfântului Apostol Pavel este epistola către 
Galateni. Epistola sa dă o serie de informaţii asupra biografiei Sfântului Apostol Pavel. 
 
Întrebare: Cui este adresată epistola? 
 
Răspuns: Epistol este destinată bisericilor din Galatia, adică bisericilor din Bistria, Pont, Capadocio, 
Frigia şi Lecosia. 
 
Întrebare: În ce an predică Sfântul Pavel în Galatia? 
 
Răspuns: Sfântul Pavel a predicat creştinismul la Galateni în călătoria a doua misionară, prin anul 51-
5Răspuns: Era în trecere prin Frigia şi Galatia, îndreptânu-se spre Troa. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii epistolei? 
 
Răspuns: Scopul epistolei a fost de a lămuri pe creştini asupra mântuirii despre care le predicase şi 
asupra apostoliei sale. Spre a le arăta că mântuirea se obţine numai prin credinţă, fără obligativitatea 
legii iudaice. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă Epistola către Galateni? 
 
Răspuns: Epistola către Galateni este scrisă în timpul călătoriei a treia misionare a Sfântului Apostol 
Pavel, pae la anul 54-55, din oraşul Efes. 
 
Întrebare: Câte capitole cuprinde epistola? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde şase capitole şi se împarte în trei părţi: partea apologetică, partea 
dostrinară sau dogmatică şi partea morală care cuprinde o serie de sfaturi practice.  
 
Întrebare: Ce îi sfătuieşte Sf. Pavel pe Galateni? 
 
Răspuns: Apostotul îndeamnă pe cei tari în credinţă să ajute pe cei slabi în credinţă, însă fără a se 
mândri cu aceste fapte, fiind atenţi spre a nu cădea ei înşişi în acele păcate. 
 
Întrebare: Care este importanţa epistolei? 
 



Răspuns: Epistola către galateni este o confruntare între legea iudaică şi cea creştină şi o eliberare de 
sub jugul iudaismului. Epistola este socotită un preţios docunebt al emancipării spirituale. 
 
Întrebare: Ce spune Sfântul Apostol Pavel despre circumciziune? 
 
Răspuns: Apostolul spune că pentru mntuirea adusă de Hristos nu se socoteşte circumciziunea, ci 
numai credinţa care dă roade prin fapte bune, credinţa lucrătoare prin dragoste. 
 
Întrebare: Care este cea mai mare poruncă a Evangheliei? 
 
Răspuns: legea libertăţii creştine nu înseamnă a da frâu liber patimilor trupeşti, ci trebuie să pună în 
practică cea mai mare poruncă a Evangheliei: iubirea de aproapele. 
 
 
XI. EPISTOLA CĂTRE EFESENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 
 
Întrebare: Ce fel de epistolă este cea către Efeseni? 
 
Răspuns:Din grupul de epistole numite „ale captivităţii“, cea mai importantă, din punctul de vedere 
doctrinar, este Epistola către Efeseni. Este o epistolă eclesiologică. Învăţătura ei se referă la raportul 
dintre Biserică şi Hristos. 
 
Întrebare: Cine a scris Epistola către Efeseni? 
 
Răspuns: Epistola aparţine Sfântului Pavel, căci autorul se numeşte cu numele şi calitatra sa chiar de la 
început: „Pavel apostol al lui Iisus Hristos“. 
 
Întrebare: Cui era adresată epistola? 
 
Răspuns: Epistola este adresată Bisericii din Efes. Oraşul Efes era aşezat pe marea arteră ce lega Roma 
de ţinuturile Siriei şi râul Indului. Era capitala rovinciei romane Asia. 
 
Întrebare: Ce fel de oraş era Efesul? 
 
Răspuns: Efesul era important centru cultural şi religios, aici au vieţuit şi activat filozofii Parmenide, 
Zenon şi Democrit. Aici au înflorit ştiinţele oculte şi au mişunat superstiţiile. 
 
Întrebare: Când merge Sfântul Apostol Pavel la Ierusalim? 
 
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel merge la Efes la sfârşitul călătoriei a doua misionare, împreună cu 
Acvila şi Priscila, a vorbit într-o sinagogă şi a plecat spre terusalim. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii epistolei? 
 
Răspuns: Scopul epistolei este larg, el pleacă din dorinţa de a combate influenţele păgubitoare ale 
păgânismului corupt şi ale iudaizanţilor, precum şi acela de a înviora conştiinţa creştină. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă Epistola către Efeseni? 
 



Răspuns: Locul scrierii  este Roma, fapt ce se observă din însuşi cuprinsul epistolei, unde se spune că 
Apostolul era „în lanţuri“ şi „legat“. 
 
Întrebare: Câte părţi are Epistola către Efeseni? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde şase capitole şi se împarte în două părţi: partea I doctrinară, precedată de 
un prolog, şi partea a doua morală ce cuprinde o serie de sfaturi. 
 
Întrebare: Ce fel de oameni erau Efesenii? 
 
Răspuns: Efesenii erau cufundaţi în păcate prin influenţa diavoluluisau a lumii şi vinovaţi în faţa lui 
Dumnezeu. Însă Părintele ceresc din milă şi dregoste le-a oferit mântuirea. 
 
Întrebare: Ce îi sfătuieşte Sfântul Apostol Pavel pe Efeseni? 
 
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel îi roagă pe efeseni să se comporte fiecare în situaţia sa cu smerenie, 
răbdare şi iubire, îdepărtând dezbinarea. 
 
 
XII. EPISTOLA I CĂTRE TESALONIENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 
 
 
Întrebare: Ce fel de epistolă este Epistola I către Tesalonieni? 
 
Răspuns: În ordine cronologică, prima epistolă a Sfântului Apostol Pavel este Epistola I către 
Tesalonieni. Ea face parte dintre epistolele numite eshatologice.  
 
Întrebare: Cine a scris Epistola I către Tesalonieni? 
 
Răspuns: Epistola este scrisă de Sfântul Apostol Pavel , după cum mărturiseşte vechea tradiţie  
creştină şi exegeza contemporană. 
 
Întrebare: Cine susţine canonicitatea epistolei? 
 
Răspuns: Fragmentul Muratori o numără printre cărţile caonice. De asemenea o confirmă ca autentică 
Irineu, Clement de Alexandria, Ciprian şi vechile traduceri ale Scripturii. 
 
Întrebare: Când a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Epistola a fost scrisă în momentul când Sfântul Pavel împreună cu colaboratorii, Timotei şi 
Sila, se aflau într-un răgaz mai îndelungat în Corint. 
 
Întrebare: Cui era adresată epistola? 
 
Răspuns: Destinatarii epistolelor erau creştinii din Tesalonic de curând creştinaţi de Pavel, în a doua 
călătorie misionară a sa, după ce predică în Filipi. 
 
Întrebare: Despre ce a predicat Sf. Apostol Pavel la Tesalonic? 
 



Răspuns: Mergând la Tesalonic, Sfântul Pavel a predicat trei sâmbete de-a rândul, anunţând despre 
Mesia, învăţătura Sa şi minunile Sale. 
 
Întrebare: Care este motivul scrierii epistolei? 
 
Răspuns: În Biserica din tesalonic existau unele neînţelegeri în privinţa unor chestiuni doctrinare, 
problema celei de-a doua veniri Mântuitorului, asupra soartei celor adormiţidintre ei, care nu se vor 
bucura de venirea Domnului. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii epistolei? 
 
Răspuns: Sfâtul Apostol Pavel scrie tesalionicenilor cu scopul de a-i întări în credinţa predicată de el, ca 
şi în viaţa morală şi disciplinară; de a-şi apăra personalitatea ca apostol. 
 
Întrebare: Câte părţi are epistola? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde cinci capitole şi se împarte în două părţi: partea istorico-apologetică şi 
partea dogmatico-practică. În sfârşit îi îndeamnă să asculte de conducătorii lor bisericeşti şi să stăruiască 
în rugăciune. 
 
Întrebare: Cum se poartă Sf. Apostol Pavel cu creştinii din Tesalonic? 
 
Răspuns: Ca Apostol, Pavel putea folosi autoritatea, totuşi vorbeşte blând cu tesalonicenii, ca o doică cu 
fii ei, îndemnânu-i să se poarte corect, spre a moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 
 
 
XIII. EPISTOLA I CĂTRE TIMOTEI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 
 
 
Întrebare: Care este prima epistolă pastorală a Sf. Pavel? 
 
Răspuns:Epistola I către Timotei este este prima epistolă pastorală a Sfântului Apostol Pavel şi este 
adresată ucenicului său Timotei. Acesta era origianr din Listra. 
 
Întrebare: Când s-a botezat Timotei? 
 
Răspuns: Tmotei s-a născut dintr-un tată grec şi o mamă evreică. Ei şi familia sa s-au borezat în prima 
călătorie misionară a Apostolului Pavel. Timotei însoţeşte pe Apostol în a doua călătorie misionară.  
 
Întrebare: Unde a fost hirotonit episcop Timotei? 
 
Răspuns: Într-o vizită în Efes, Sfântul Apostol Pavel hirotoneşte ca episcop în oraş pe Timotei. Acesta 
păstoreşte aici cu puteri depline şi pentru totdeauna. 
 
Întrebare: Când este pomenit Timotei de Biserică? 
 
Răspuns: Eusebiu al Cezareei spune că Timotei a fost primul episcop al Efesului şi a murit de moarte 
martirică. Biserica îl pomeneşte în ziua de 25 ianuarie. 
 
Întrebare: Ce ne arată autenticitatea epistolei? 



 
Răspuns: Autenticitatea epistolei este arătată atât de mărturii externe cât şi de cele interne, deduse din 
însuşi cuprinsul scrierii. Învăţătura cuprinsă în învăţăturile pastorale nu diferă de doctrina ce se află în 
celelalte epistole pauline. 
 
Întrebare: Care este motivul scrierii epistolei? 
 
Răspuns: Plecând din Efes şi ştiind vârsta încă tânără a lui Timotei şi sarcina sa grea precum şi faptul că 
autoritatea sa i-ar putea fi contestată, Sfântul Apostol Pavel scrie o epistolă. 
 
Întrebare: Care este scopul epistolei? 
 
Răspuns: Scopul ei este de a întări autoritatea episcopatului lui Timotei şi de a-i servi drept garanţie în 
faţa celor ce i-ar refuza-o; de a-i da sfaturi n conducerea turmei. 
 
Întrebare: În ce an a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Locul unde Sfântul Apostol Pavel a scris epistola pare a fi undeva în Macedonia, mai sigur 
Filipi, iar data pe la anul 6Răspuns: 
 
Întrebare: Câte capitole are epistola? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde şase capitole şi se împarte în două părţi: partea pastorală (cuprinde 
învăţături referitoare la păstrarea credinţei adevărate) şi partea morarlă (conţine sfaturi practice privind 
lupta contra ereticilor). 
 
Întrebare: Ce valoare are epistola? 
 
Răspuns:Epistola I către Timotei este cel mai valoros manual de pastorală care trebuie citit de multe ori 
de preoţi, punând în practică normele din ea.  
 
 
XIV. EPISTOLA CĂTRE EVREI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 
 
 
Întrebare: Din ce grup de epistole afce parte Epistola către Evrei? 
 
Răspuns:Epistola către Evrei face parte din epistolele mari doctrinare ale Sfântului Apostol Pavel. Ca 
fond, ea urmează imediat după epistola către Romani. 
 
Întrebare: Prin ce se deosebeşte Epistola către Evrei? 
 
Răspuns: Epistola către Evrei se deosebeşte de celelalte epistole pauline pentru că nu are o introducere 
în care de obicei Apostolul îşi spune calitatea sa oficială şi numele. 
 
Întrebare: Ce spun exegeţii despre epistolă? 
 
Răspuns: Epistola intră de-a dreptul în tratare, fără nici o pregătire. De aceea mulţi au mulţi au spus că 
ea este mai mult un tratat doctrinar decât o epistolă. 
 



Întrebare: Cum este limba scrierii? 
 
Răspuns: Epistola către Evrei se mai deosebeşte de celelalte epistole pauline prin limba sa, care-i mai 
clară, mai clasică decât în celelalte epistole. 
 
Întrebare: Cui aparţine Epistola către Evrei? 
 
Răspuns: Cu toate deosebirile, epistola aparţine Sfântului Apostol Pavel. Acest fapt îl mărturiseşte 
tradiţia bisericii noastre prin reprezentanţii ei cei mai de seamă: Ponten, Clement Alexandrinul şi Origen. 
 
Întrebare: Cui se adresează epistola? 
 
Răspuns: În privinţa adresanţilor, epistola a dat naştere la discuţii, pentru că numele de evrei este 
foarte larg. Din epistolă se poate deduce că se adresează acelor creştini care au auzit evanghelia din 
gura Mântuitorului. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Epistola a fost scrisă la Roma sau undeva în Italia, după moartea Sfântului Iacov care a fost 
în anul 62, după eliberarea din prima captivitate a Sfântului Apostol Pavel, adică în anul 6Răspuns:  
 
Întrebare: În ce limbă a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Limba în care a fost scrisă epistola este limba greacă, elenistică. Limbă clară şi elegantă, ce 
presupune un bun cunoscător al ei. 
 
Întrebare: Care este motivul şi scopul scrierii? 
 
Răspuns: Scopul epistolei se poate deduce din împrejurările istorice. Persecuţiile pe care le sufereau 
creştinii îl deetrmină pe Apostol să le scrie conaţionalilor săi o epistolă, să-i sfătuiască să se împace şi să 
convieţuiască uniţi. 
 
Întrebare: Câte capitole are Epistola către Evrei? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde 13 capitole şi se împarte în două părţi: doctrinarăşi morală. Cuprinde o serie 
de sfaturi practice, care decurg din partea doctrinară, ca obligaţii pentru viaţa credincioşilor. 
 
 
XV. EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IACOV 
 
 
Întrebare: Prin ce se aseamănă cele şapte epistole soborniceşti? 
 
Răspuns: Epistola Sfântului Iacov face parte dintre cele şapte epistole numite soborniceşti sau catolice. 
Ele sunt scrisori generale. Se aseamănă între ele prin caracterul lor practic. 
 
Întrebare: Cine este autorul epistolei? 
 
Răspuns: Epistola Sfântului Iacov este cea mai cuprinzătoare şi mai bogată în învăţături morale, dintre 
toate epistolele soborniceşti. Autorul ei este Sfântul Iacov, ruda Domnului. 



 
Întrebare: Ce fel de om era Sfântul Iacov? 
 
Răspuns: Sfântul Iacov este socotit unul dintre stâlpii bisericii din Ierusalim. Era drept, corect, cu o 
viaţă virtuoasă, iubitor al slujbelor de la templu, eta stimat şi de iudei. 
 
Întrebare: Cum a murit Sfântul Iacov? 
 
Răspuns: Iacov şi-a săvârşit viaţa ca martir, în anul 62, fiind condamnat la moarte de Senedriu şi ucis 
cu pietre. 
 
Întrebare: Cine confirmă autenticitatea epistolei? 
 
Răspuns: Autenticitatea epistolelor este confirmată de Sf. Petru, Clement Romanul, Ignaţiu de Antiohia, 
Policarp al Smirnei, Origen, Irineu şi Tertulion. 
 
Întrebare: Care erau motivele scrierii? 
 
Răspuns: Creştinii din afara Palestinei suportau greu suferinţele cauzate de duşmanii creştinismului şi 
nici viaţa lor nu se desfăşura conform învăţăturii Domnului Hristos. 
 
Întrebare: Care este scopul epistolei? 
 
Răspuns: Apostolul, cunoscând greutăţile, le scrie epistola cu scopul de a-i încuraja în suferinţele lor ca 
mărturisitori ai Mântuitorului Hristos. 
 
Întrebare: Cui era adresată epistola? 
 
Răspuns: Epistola Sfântului Iacov este adresată celor douăsprezece seminţii din împrăştiere, adică 
creştinilor din afara Palestinei. 
 
Întrebare: Care este locul scrierii? 
 
Răspuns: Epistola este scrisă din Ierusalim, sediul Apostolului, care a fost până la sfârşitul vieţii episcop 
al bisericii din Ierusalim. Timpul nu poate fi altul decât puţin înainte de moartea sa. 
 
Întrebare: Câte capitole are Epistola sobornicească a Sfântului Iacov? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde cinci capitole, de sine stătătoare, fără vreo împărţire oarecare. Totuşi, din 
conţinutul ei se desprind două teme principale: se laudă cei săraci şi se mustră bogaţii. 
 
 
XVI. EPISTOLA I SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU 
 
 
Întrebare: Ce învăţături cuprinde epistola? 
 
Răspuns: O altă importantă epistolă sobornicească este epistola I a Sfântului Apostol Petru. Cu un 
conţinut practic, ea cuprinde şi unele învăţături doctrinare inserate nesistematic printre învăţăturile 
morale. 



 
Întrebare: Ce îi îndeamnă autorul pe creştini? 
 
Răspuns: Epistola este un cald şi părintesc îndemn de la un bătrân cu experienţă, care îndeamnă pe fiii 
săi duhovniceşti să se menţină în credinţă, cu toate neaczurile şi suferinţele ce le întâmpină. 
 
Întrebare: Cine este autorul epistolei? 
 
Răspuns: Autorul epistolei este Sfântul Apostol Petru. El era fiul lui Iona şi fratele mai mare al lui Andrei 
din Betsaida Galileei. 
 
Întrebare: Ce meserie avea Sfântul Apostol Petru? 
 
Răspuns: De meserie pescar pe locul Ghenizaretului, Petru aştepza timpurile mesianice, devine ucenic 
al Sf. Ioan Botezătorul, apoi se ataşează de Mântuitorul, care-i schimbă numele din Simon în Petru. 
 
Întrebare: Unde a predicat creştinismul Sfântul Apostol Petru? 
 
Răspuns: După pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Petru are o parte foarte activă în opera de 
răspândire a Evangheliei. Predică creştinismul în Roma şi în provinciile Pont, Galatea, Capadochia, Asia şi 
Betania. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii epistolei? 
 
Răspuns: Apostolul scrie epistola cu scopul de a-i încuraja pe creştini în persecuţii,să-i mângâie în 
suferinţe, arătându-le  marile binecuvântări primite prin creştibnism şi răslata ce o vor obţine, persistând 
în credinţă. 
 
Întrebare: Cui este adresată epistola? 
 
Răspuns: Epistola este adresată către „cei aleşi îmtrăştiaţi printre străini“ din Pont, Galatea, 
Capadochia, Asia şi Betania. Adică creştinii din provinciile amintite. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Locul scrierii este amintit de Apostol ca fiind Babilon. Sfântul Petru a predicat creştinismul în 
Babilon şi a organizat aici Biserica. 
 
Întrebare: În ce an a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Timpul scrierii se deduce din situaţia grea de suferunţe şi persecuţii a creştinilor, adică anul 
64, după arderea Romwi, când situaţia creştinilorse înrăutăţeşte. 
 
Întrebare: Câte capitole are Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Petru? 
 
Răspuns: Depistola cuprinde cinci capitole şi se împarte în trei părţi care cuprind laude aduse lui 
Dumnezeu, sfaturi pentru o viaţă creştină şi supunere faţă de autorităţi. 
 
 
XVII. A DOUA EPISTOLĂ SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU 



 
 
Întrebare: Când a scris Sf. Apostol Petru a II-a Epistolă sobornicească? 
 
Răspuns: Cu puţin timp înainte de a muri, Sfântului Apostol Petru scrie o a doua epistolă sobornicească 
fiilor săi duhovniceşti, dându-le utimele sale sfaturi. 
 
Întrebare: Care este motivul scrierii epistolei? 
 
Răspuns: Din cuprinsul epistolei se vede că Apostolul, având previziunea că în curând va tebui să 
părăsească această viaţă, scrie o epistolă arătând falsele învăţături şp viaţa imorală a învăţătorilor 
mincinişi. 
 
Întrebare: Ce scop a avut scrierea epistolei? 
 
Răspuns: Scopul scrierii este arătarea mincinoaselor învăţături ale ereticilor, care vor apărea, mai ales 
cu privire la Parusia Domnului. 
 
Întrebare: Cui a adresat Sf. Apostol Petru cea de-a II-a Epistolă sobornicească? 
 
Răspuns: Destinatarii epistolei sunt aceiaşi din epistola I, căci Apostolul le spune că aceasta este a doua 
epistolă pe care le-o scrie. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Locul scrierii nu mai este Babilon, ci Roma, unde Apostolul a fost aproape de sfârşitul vieţii 
sale. Deci este scrisă în Roma, în vara anului 6Răspuns: 
 
Întrebare: Câte capitole are epistola? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde trei capitole şi se împarte în trei părţi: unde se vorbeşte despre necesitatea 
păstrării credinţei creştine, se descriu practicile ereticilor şi se arată realitatea Parusiei şi unele şi unele 
învăţături în legătură cu sfârşitul lumii. 
 
Întrebare: Ce sfaturi dă Apostolul? 
 
Răspuns: Apostolul îi sfătuieşte să se sârguiască pentru a cunoaşte pe Dumnezeu şo să vieţuiască în 
înfrânare, în dregoste şi evlavie. Căci Părintele ceresc, le-a dăruit o serie de binefaceri. 
 
Întrebare: Ce spune Sfântul Apostol Petru despre profeţi? 
 
Răspuns: Sfântul Petru spune că profeţii sunt preţioase lumini pentru creştini, căci ei au fost inspiraţi de 
Duhul Sfânt cînd s-a scris Scriptura. 
 
Întrebare: Cum sunt descrişi învăătorii mincinoşi? 
 
Răspuns: Învăţătorii mincinoşi sunt imorali şi îngâmfaţi, dispreţuiesc autoritatea Domnlui Hristos şi 
hulesc pe îngerii buni. Ei sunt lacomi, dornici de plăceri şi amăgesc pe mulţi. 
 
Întrebare: Care este esenţa învăţăturii epistolei? 



 
Răspuns: A II-a Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru cuprinde o completare a încăţăturii 
exhatologice creştine şi oferă scurte norme de ferire de păcate şi vieţuire creştină. 
 
 
XVIII. EPISTOLA ÎNTÂI SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN 
 
 
Întrebare: Care este cea mai importantă epistolă a Sfântului Apostol Ioan? 
 
Răspuns: Printre epistolele soborniceşti se numără şi trei epistole scrise de Sfântului Apostol şi 
Evanghelist Ioan, fiul lui Zevedeu. Prima sa epistolă este cea mai mare şi cea mai importantă. 
 
Întrebare: Cine a scris această epistolă? 
 
Răspuns: În epistolă nu se face menţiune şi nici nu se aminteşte expres numele autorului, însă, prin 
mărtrii externe şi interne se confirmă că aparţine Sfântului Ioan, apostolul. 
 
Întrebare: Cine ne atestă autenticitatea epistolei? 
 
Răspuns: Tradiţia bisericească prin reprezentanţii ei cei mai vechi o recunosc ca autentică. Clement 
Romanul şi Policarp al Smirnei s-au folosit de epistolă. 
 
Întrebare: Care este motivul scrierii? 
 
Răspuns: Apostolul Ioan, aflând de existenţa oamenilor eretici care atacau dumnezeirea lui Hristos, 
scrie această epistolă combătându-i. 
 
Întrebare: Ce scop a urmărit Sfântul Ioan prin scrierea epistolei? 
 
Răspuns: Scopul epistolei este de a combate pe eretici şi învăţăturile lo greşite, reabilitând dreapta 
credinţă şi învăţătura morală ameninţată de ei. 
 
Întrebare: Cui era adresată epistola? 
 
Răspuns: Destinatarii epistolei nu sunt anunţaţi expres în scriere. Ei pot fi deduşi din cuprinsul ei, care 
vizează o serie de pericole ce pun în pericol dreapta credinţă a fiilor lui duhovniceşti. Epistola este 
destinată unor comunităţi din întraga provincie a Asiei, este o epistolă generală. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Locul unde este scrisă epistola nu poate fi altul decât sediul permanent al Apostolului, adică 
Efesul. 
 
Întrebare: În ce an a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan a fost scrisă după evanghelia a IV-a, pe care 
o presupune cunoscută, adică între anii 95-100. 
 
Întrebare: Care sunt temele principale ale epistolei? 



 
Răspuns: Eepistola cuprinde cinci capitole precedate de un prolog şi urmate de un epilog. Temele 
principale ale celor două părţi sunt: I. „Dumnezeu este lumină“ şi II „Dumnezeu este iubire“. 
 
Întrebare: Ce importanţă are epistola? 
 
Răspuns: Asemănătoare cu Evanghelia a IV-a, epistola cuprinde aceleaşi înalte învăţături dogmaticeşi 
percepte sublime de vieţuire creştică. Prin atente şi repetate lecturi, epistola este un nepreţuit 
îndrumător sufletesc. 
 
 
XIX. EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI IUDA 
 
Întrebare: Care este ultima epistolă sobornicească? 
 
Răspuns: Ultima dintre epistolele soborniceşti în ordinea însemnătăţii autorilor lor este epistola Sfântului 
Iuda. 
Întrebare: Cine este autorul epistolei? 
 
Răspuns: Din cupinsul ei se constată că autorul era o persoană binecunoscută de generaţia apostolică 
deoarece se numeşte simplu: Iuda. 
 
Întrebare: Cui era adresată epistola? 
 
Răspuns: Destinatarii epistolei sunt aceia care fiind iubiţi de Dumnezeu au fost aleşi ş făcuţi 
proprietatea Domnului Hristos. Din aceast s-ar părea că ea cuprinde toţi creşticii. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii? 
 
Răspuns: Autorul văzând că în comunităţile din Palestina s-au infiltrat o serie de învăţători mincinoşi, le 
scrie epistola, cu scopul de a-i feri de influenţa acestora. 
 
Întrebare: Unde a fost scrisă epistola? 
 
Răspuns: Epistola este scrisă înaintea epistolei a II-a a Sf. Petru, o putem deci situa între anii 64-
6Răspuns: Ea a fost scrisă în Ierusalim sau altă localitate din Palestina. 
 
Întrebare: Câte versete are epistola? 
 
Răspuns: Epistola cuprinde 25 de versete. În ea se prezice condamnarea ereticilor, contra cărora scrie 
sfătuind pe cititori să-şi menţină dreapta credinţă şi să nu se lase influenţaţi. 
 
Întrebare: Cum se autonumeşte autorul? 
 
Răspuns: Apostolul începe epistola, nmindu-se şi subliniind că este slujitor al Mântuitorului şi frate cu 
Iacov, episcopul Ierusalimului. 
 
Întrebare: Cum sunt descrişi ereticii? 
 



Răspuns: Ereticii descrişi la fel cu păcătorşii, practicând aceleaşi păcate: ca şi sodomiţii, simulează 
profeţii mincinoase; nu ascultă de Domnul Hristos şi hulesc puterea îngerilor buni. 
 
Întrebare: Ce idei dogmatice cuprinde epistola? 
 
Răspuns: Ca idei dogmatice desprindem: existenţa îngerilor răi, despre judecata obştească la ziua 
Parusiei; Dmnul Hristos este singurul răscumpărător. 
 
Întrebare: Care este importanţa epistolei? 
 
Răspuns: Epistola Sfântului Iuda a fost comparată cu scrisoarea unui profet. Ea este scurtă, viguroasă, 
cu un stil viu. În ea se comdamnă egoismul şi materialismul. 
 
XX. APOCALIPSA SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL 
 
Întrebare: Care este ultima carte a Noululi Testament? 
 
Răspuns: Ultima carte a Noului Testament este o carte cu conţinut profetic, numită Apocalipsa Sfântului 
Apostol şi Evanghelist Ioan. 
 
Întrebare: Ce tratează Apocalipsa? 
 
Răspuns: „Apocalipsa Sfântului Ioan“ este scrierea în care se arată descoperirea Mântuitorului Hristos 
făcută Apostolului Ioan spre a o face cunoscută creştinilor. 
 
Întrebare: Cine este autorul Apocalipsei? 
 
Răspuns: Atorul cărţii este Apostolul Domnului Hristos, Ioan fiul lui Zevedeu. Autorul se numeşte chiar 
de la începutul cărţii sub numele de Ioan robul lui Hristos, înţelegându-se prin aceasta Apostolul şi 
Evanghelistul Ioan. 
 
Întrebare: Unde a fost exilat Sf. Ioan? 
 
Răspuns: Apostolul Ioan este exilat în insula Patmos din Marea Egee. În această situaţie el are o 
descoperire cerească asupra situaţiei Bisericii în lume, cu obligaţia de a le scrie şi trimite celor şapte 
Biserici din Asia. 
 
Întrebare: Care este scopul scrierii? 
 
Răspuns: Scopul scrierii este de a încuraja şi întări în credinţă pe cei slabi, de a mustra pe cei rătăciţi şi 
de a ameninţa cu pedeapsa dumnezeiască pe adversarii bisericii. 
 
Întrebare: Cui este adresată Apocalipsa? 
 
Răspuns: Destinatarii epistolei sunt conducătorii bisericilor din Efes, Smirma, Pergom, localităţi din jurul 
efesului situat în Asia proconsulară. Scrierea este adresată întregii creştinătăţi. 
 
Întrebare: Care sunt locul şi timpul scrierii? 
 



Răspuns: Locul scrierii, după părerea majorităţii exegeţilor este cel indicat în ea, insulele Patmos, iar 
timpul către sfârşitul domniei lui Domiţian 95-9Răspuns: 
 
Întrebare: Ce fel de scriere are Apocalipsa? 
 
Răspuns: Apocalipsa fiind o carte profetică are o limbă şi un stil deosebit, care trebuie avute în vedere, 
pentru aflarea sensului ei just. Aici abundă simbolul, metafoa, parabola şi alegoria . 
 
Întrebare: Cum este împărţită Apocalipsa? 
 
Răspuns: Apocalipsa cuprinde 22 de capitole şi se împarte în două părţi precedate de un prolog. 
 
Întrebare: Care este importanţa Apocalipsei? 
 
Răspuns: Această ultimă carte este o scriere profetică şi din aceste motive prezintă greutăţi de 
interpretare. Totuşi, ea cuprinde însemnate învăţături referitoare la hristologie şi eshatologie. Prin citirea 
ei, dobândim respect şi veneraţie pentru martiri şi sfinţi. 
 
 


