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INTRODUCERE
Mulþi cititori vor fi probabil intrigaþi de apariþia unei cãrþi cu acest titlu. Ce
înseamnã mai exact gândirea creºtinã? ªi de ce ar trebui sã fim preocupaþi de
istoria ei? De fapt, am putea spune cã mare parte din doctrina creºtinã se
regãseºte în Biblie, în special în Noul Testament, ºi cã tot ceea ce au fãcut scriitorii creºtini a fost sã le-o explice contemporanilor lor. De ce am studia modurile în care au prezentat ei doctrina creºtinã în trecut?
De fapt, studiul istoriei gândirii creºtine este în aceeaºi mãsurã ºi important
ºi fascinant. Dacã eºti creºtin, atunci cu siguranþã ar trebui sã fii interesat de
motivul pentru care creºtinismul învaþã ceea ce învaþã. Este adevãrat cã esenþa
creºtinismului se gãseºte în Noul Testament, dar modul în care îl citim noi
astãzi este rezultatul a secole de speculaþii ºi elaborare. Iar gândirea celor care
au reflectat asupra credinþei creºtine în trecut rãmâne un tezaur de inspiraþie
pentru cei care fac acelaºi lucru în prezent.
Chiar dacã nu eºti o persoanã religioasã, cunoaºterea istoriei gândirii creºtine tepoate ajuta, ca de altfel oricare alt domeniu important al istoriei.
Oameni precum Augustin, Toma d’Aquino ºi Luther au contribuit chiar la
modelarea fondului societãþii moderne. Chiar dacã mulþi oameni nu mai cred
în ceea ce au fãcut ei, cei mai mulþi dintre noi suntem încã moºtenitorii
Pãrinþilor Bisericii ºi ai gânditorilor medievali; ºi, deoarece creºtinismul s-a
rãspândit în toatã lumea, din America de Sud pânã în Japonia, din Siberia
pânã în Noua Zeelandã, acest lucru nu este valabil doar pentru europeni ºi
nord-americani. ªi mai existã un aspect relevant pe lângã importanþa inerentã
a subiectului – mulþi scriitori creºtini au trãit în perioade istorice din cele mai
tulburi ºi agitate, jucând chiar un rol cheie în epoca lor, iar unele lucruri pe
care le-au spus meritã sã fie auzite, indiferent de credinþa pe care o avem.
Aceastã carte se doreºte a fi o introducere în istoria gândirii creºtine pentru
cei complet neiniþiaţi. Am presupus cã cititorii nu cunosc nici personalitãþile în
cauzã, nici subiectele abordate de ele ºi mi-am propus sã evit orice fel de
jargon tehnic neplãcut care caracterizeazã acest domeniu, ca pe oricare altul.
Existã, de asemenea, ºi un glosar.
Studierea gândirii creştine – a naturii, dezvoltãrii ºi conþinutului sãu –
înseamnã studierea teologiei; iar studiul teologiei implicã, inevitabil, într-un
fel sau altul, interacþiunea cu teologii. Când cineva este numit „teolog“, prin
acest lucru se are în vedere una din urmãtoarele douã situaþii: fie se face
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referire la o persoanã care studiazã teologia, aºa cum un istoric studiazã istoria, fie la o persoanã care contribuie la dezvoltarea domeniului – care reflectã
la semnificaþia credinþei creºtine ºi aºterne pe hârtie aceste gânduri mai mult
sau mai puþin sistematic.
Aceastã carte este, în mare mãsurã, o istorie a teologilor în cel de-al doilea
sens: a unor oameni care au fãcut din istoria gândirii creºtine ceea ce este
astãzi. Ea se focalizeaza asupra vieþilor ºi lucrãrilor lor. Desigur, pe de o parte,
nu putem înþelege cu adevãrat ceea ce au susþinut ei dacã nu cunoaºtem contextul în care au fãcut-o; dar, pe de altã parte, vieþile lor au fost adesea tot atât
de interesante ºi de însufleþitoare ca ºi scrierile lor. Scopul meu a fost sã le readuc personalităþile la viaţã într-un mod care sã ne ajute sã arãtãm de ce au
spus lucrurile pe care le-au spus ºi de ce trebuie sã ne mai aducem aminte de
ei astãzi.
Pentru a realiza acest lucru, am privit la problemele cu care s-au confruntat
marii teologi în trecut, precum ºi la modul în care le-au soluþionat. Bineînþeles,
multe dintre problemele cu care s-au confruntat au fost prezentate de alþi
teologi ºi, de aceea, am încercat sã dau un sens naraþiunii ºi progresiei ºi sã arãt
cã mulþi teologi abordeazã probleme sau dezvoltã idei care au fost formulate
pentru prima datã de cãtre predecesorii lor. Constrângerile legate de spaþiu ºi
nevoia de claritate m-au fãcut sã mã focalizez doar asupra celor mai importante sau relevante aspecte ale gândirii umane, evitând încercarea de a face o
prezentare comprehensivã a tot ceea ce au spus ei.
Scopul meu pe parcursul cãrþii a fost unul dublu. În primul rând, acela de
a-i determina pe cititori sã înþeleagã personajele cãrþii ºi sã le simpatizeze –
chiar ºi atunci când sunt într-un dezacord vehement cu ceea ce spun ele. Dacã
putem spera cã înþelegem corect spusele ºi motivaþiile cuiva, atunci nu dãm
dovadã de o prea mare impoliteþe dacã alegem sã nu fim de acord cu persoana
respectivã.
În al doilea rând, l-am încurajat pe cititor sã treacã dincolo de pretenþiile
marilor teologi. Pe parcursul cãrþii, voi face o criticã constructivã a teologilor
puºi în discuþie, pe de o parte, pentru a le explica gândirea în detaliu ºi, pe de
altã parte, pentru a creea o trambulinã spre o perspectivã de ansamblu asupra
problematicii vizate. Aceste elemente sunt menite sã-i ajute pe cititori sã
reflecte pe marginea chestiunilor respective; de aceea, am cãutat sã le prezint
într-un fel cât mai echilibrat şi obiectiv.
Principala linie narativã a cãrþii se ocupã de teologi – de vieþile ºi gândirea
lor – precum ºi de principalele miºcãri din sânul gândirii creºtine, aproximativ
în ordine cronologicã. Rubricile care însoþesc textul principal conþin informaþii
adiþionale cu privire la evenimente, locuri ºi miºcãri care nu se încadreazã
complet în naraþiunea principalã, dar sunt relevante.
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Cartea este formatã din ºase secþiuni, fiecare având ca obiect una dintre
marile epoci ale creºtinismului. Într-o astfel de operã nu a fost posibilã includerea fiecãrui teolog sau a fiecãrei miºcãri creºtine din ultimii 2000 de ani, deºi
am încercat sã fac în aºa fel încât sã fie cât se poate de cuprinzãtoare. Ca o regulã generalã, am inclus acele personaje a cãror contribuþie la gândirea creºtinã
s-a remarcat prin originalitate sau influenþã.
Concret, nu voi începe cu Isus Însuºi ºi cu Noul Testament, ci cu evenimentele imediat urmãtoare. Originea creºtinismului este un subiect fascinant,
însã mult prea vast ºi complex pentru a face obiectul acestei cãrþi. Am presupus cã cititorii sunt familiarizaþi deja cu Isus ºi cu mesajul Noului Testament
despre El; cei care nu sunt, au de recuperat, dar existã multe cãrþi disponibile
care îi pot ajuta!
Cei atenþi vor observa cã am tratat secolul al XX-lea separat de Epoca
Modernã. Acest lucru nu înseamnã cã eu cred cu tãrie cã trãim în era
„post-modernã“, ci pur ºi simplu, cã problemele cu care s-au confruntat
teologii din secolul al XX-lea, precum ºi rãspunsurile pe care le-au dat ei sunt
într-adevãr diferite de cele întâlnite cu douã secole înainte.
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Istoria noastrã începe în plinã dezvoltare a Imperiului Roman. La mijlocul
secolului al II-lea d.H., mãreþul Imperiu se întindea din Britania pânã în
Palestina, din Germania pânã în Africa de Nord. Milioane de oameni se
plecau în faþa a ceea ce pãrea a fi puterea eternã a Romei. Totuºi, Imperiul era
mult mai fragil decât lãsa sã se înþeleagã. Dupã secolul al II-lea, graniþele sale
au încetat sã se mai extindã. Ele se restrângeau, forþate de valuri succesive de
invadatori din nord ºi est: barbarii. Slãbit de conflicte interne, de certurile
dintre împãraþi ºi de o decadenþã generalizatã, Imperiul Roman urma sã intre
într-o perioadã lungã ºi fatalã de declin.
Totuºi, pentru Bisericã, aceasta a fost perioada unei incredibile creºteri. Isus
Însuºi a trãit pe vremea marelui Cezar August, omul care, mai mult decât
oricine, a clãdit mãreþia Imperiului Roman. La sfârºitul secolului I d.H. marea
parte a Noului Testament era deja scrisã, iar doctrinele de baza ale creºtinilor
erau, mai mult sau mai puþin, definitivate: ei credeau în Dumnezeu, Îl urmau
pe Isus ºi nãdãjduiau într-un fel de înviere. Dar dincolo de toate acestea exista
suficient spaþiu pentru neînþelegeri, ºi era încã mult de lucru înainte ca toþi sã
se punã de acord în privinþa a ceea ce credeau exact creºtinii ºi de ce. De aceea
este perioada Pãrinþilor Bisericii – a primilor teologi, care au încercat sã defineascã doctrinele de bazã ale creºtinismului – atât de captivantã. Este o vreme
a descoperirilor intelectuale ºi spirituale, când liniile urmau sã fie trasate, iar
precedentele create. E posibil ca marilor personaje ale acestei perioade sã le fi
lipsit uneori sofisticarea ºi acea putere a unei gândiri echilibrate care i-a caracterizat pe descendenþii lor spirituali, dar cu siguranþã nu le lipsea vitalitatea.

Filosofia greacã

Creştinismul a apãrut prima datã ca o extensie a iudaismului. Primele probleme pe care aveau sã le rezolve primii creºtini erau legate de relaþia noii
credinþe cu religia mamã – cel mai cunoscut exemplu fiind controversa legatã
de circumcizie descrisã în Epistola lui Pavel cãtre galateni.
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Totuºi, în timp ce se rãspândea, creºtinismul trebuia sã ajungã la o
înþelegere cu miºcãrile religioase ºi intelectuale din întreaga lume – lucru pe
care l-a fãcut de atunci încoace. Pe parcursul primelor secole, teologii au fost
nevoiþi sã evalueze miºcãrile rivale ºi sã încerce sã stabileascã locul propriei
credinþe în relaþie cu ele. Trebuia oare sã se opunã categoric oricãrui element
necreºtin sau sã încerce sã preia ideile cele mai bune ale rivalilor?

Filosofii
Miºcãrile cu cea mai mare influenþã asupra creºtinismului timpuriu au fost
ºcolile filosofice greceºti. În zilele noastre, filosofia este o disciplinã academicã
înþeleasã numai de specialiºti. Totuºi, în antichitate era mult mai accesibilã.
Filosofia era preocupatã de lucruri pe care noi le-am asocia în mod normal în
zilele noastre cu ºtiinþa: natura lumii, compoziþia ºi originile ei. De asemenea,
se preocupa de ceea ce noi am considera chestiuni religioase: existenþa ºi natura lui Dumnezeu, natura sufletului, viaþa de dincolo, suferinþa ºi mântuirea.
Termenul filosofie avea înþelesul pe care îl folosim încã în zilele noastre când
vorbim despre filosofia de viaþã a cuiva, în sensul de perspectivã spiritualã ºi
moralã proprie asupra vieþii ca întreg. Nu ne referim aici doar la exerciþii intelectuale, ci la un mod de viaþã.
De fapt, viaþa dedicatã filosofiei a fost consideratã – de cãtre filosofi, dupã
toate standardele – drept viaþa cea mai vrednicã pe care o poate duce cineva;
era o viaþã de iluminare ºi contemplare, de virtute ºi de tânjire dupã divinitate
– foarte asemãnãtoare cu viaþa cãlugãrilor din secolele urmãtoare. Nu este de
mirare cã ºi creºtinii au început sã îºi perceapã credinþa ca pe o ºcoalã filosoficã
rivalã ºi i-au întrecut pe filosofi la propriul joc.
Aºadar, care sunt aceste miºcãri?
Platonismul. Probabil curentul cel mai provocator la adresa creºtinismului a
fost platonismul. El s-a dezvoltat din gândirea lui Platon, marele filosof care a
trãit în secolul al IV-lea î.H. Platon credea cã lumea materialã, care este pieritoare ºi într-o permanentã schimbare, nu poate fi realitatea adevaratã, perfectã. Ea este, în schimb, o reflecþie a unui tãrâm superior, o lume imaterialã, idealã. Obiectele materiale sunt umbre palide, trecãtoare, ale corespondentelor
lor eterne, neschimbãtoare – Formele – din lumea superioarã. Pentru Platon,
scopul filosofiei este acela de a te învãþa cum sã te îndepãrtezi de lumea materialã ºi sã ajungi la contemplarea frumuseþii eterne, spirituale, a lumii ideale.
Lucrãrile lui Platon, care, pe lângã importanþa lor filosoficã, sunt opere literare clasice foarte bine scrise ºi citite cu plãcere, sunt dialoguri în care diferite
personaje discutã variate chestiuni ºi încearcã sã ajungã la o concluzie. Deºi
deseori este clar cu care personaj din dialog este de acord Platon, uneori este
greu de spus; ºi, de cele mai multe ori nu se ajunge la o concluzie clarã.
Importantã este cãutarea, nu rãspunsul final. Totuºi, dupã moartea lui Platon,
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urmaºii au abandonat stilul interogator ºi au elaborat un sistem mai dogmatic
în jurul ideilor extrase din dialogurile lui Platon, cele mai multe cu caracter
fragmentar. În particular, ei au dezvoltat pe baza unora dintre dialoguri ideea
unui „Suflet al Lumii“ coexistent în lumea idealã cu Formele, care modeleazã
ºi susþine lumea fizicã. Sufletul Lumii era, deci, un fel de dumnezeu; dar platonicienii credeau ºi într-un Dumnezeu superior, care exista deasupra lumii
Formelor ºi a Sufletului Lumii. Acest Dumnezeu superior era cauza ultimã a
Universului. Ideea celor doi dumnezei, unul superior ºi unul inferior, va avea
o foarte mare influenþã asupra creºtinismului.
Stoicismul. O ºcoalã filosoficã mult mai rãspânditã a fost stoicismul. Aceasta a
fost înfiinþatã de Zeno care a trãit la puþin timp dupã Platon ºi care învãþa lângã
Stoa, porticul imens din centrul Atenei. Adepþii lui erau cunoscuþi pentru sistemul lor etic extrem de riguros ºi bine organizat. Ei credeau cã adevãrata fericire derivã din virtute, iar o persoanã virtuoasã nu poate fi fãcutã nefericitã de
împrejurãrile exterioare pentru cã lucruri precum banii, sãnãtatea ºi plãcerea
fizicã nu sunt cu adevãrat importante. Iatã de ce cuvântul „stoic“ desemneazã
astãzi o persoanã ce înfruntã greutãþile ºi termenul „filosof“ este folosit pentru a
descrie o persoanã care nu se mânie nejustificat din cauza pierderii unor lucruri
materiale. Viaþa cu adevãrat fericitã, virtuoasã, este cea guvernatã de raþiune, nu
de emoþie sau pasiune; iar stoicii au cãutat sã atingã o stare a minþii fărã dorinþe.
Spre deosebire de platonicieni, stoicii negau existenþa oricãrui lucru care nu
este material. Totuºi, credeau în ceva ce se asemãna cu conceptul platonician de
Suflet al Lumii, pe care îl numeau Logos – un termen cu sensul de „raþiune“,
„cuvânt“ sau „principiu“. Logosul este material, fiind o substanþã gazoasã rãspânditã prin Univers, însã care susþine ºi animã lumea în acelaºi fel ca Sufletul Lumii.

Filosofia ºi creºtinismul timpuriu
Ideea Logosului sau a Sufletului Lumii a influenþat descrierile evreieºti ale
Înþelepciunii lui Dumnezeu. În scrierile târzii ale Vechiului Testament ºi în literatura apãrutã între cele douã Testamente, Înþelepciunea divinã a fost gânditã
ca o entitate semiindependentã, responsabilã pentru crearea ºi susþinerea
lumii, la fel ca platonicianul Suflet al Lumii care era separat de dumnezeul
superior, dar conectat cu el. Unii dintre primii creºtini au folosit aceastã idee,
împreunã cu cele ale Sufletului Lumii ºi Logosului, pentru a descrie relaþia lui
Isus cu Dumnezeu. Faimoasa introducere din Evanghelia dupã Ioan, în care
Isus este descris ca Logosul care a fost la început cu Dumnezeu ºi prin care
toate lucrurile au fost fãcute, este cel mai timpuriu exemplu. Dar abia în secolul al II-lea, s-au arãtat dornici teologii creºtini sã discute aceste idei cu filosofii pãgâni în termenii lor, ceea ce a fãcut ca pentru prima datã creºtinismul
sã fie considerat ºcoalã filosoficã rivalã. Conducãtorul lor ºi primul teolog adevãrat care a apãrut dupã scrierea Noului Testament a fost Iustin Martirul.
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Iustin Martirul

Viaþa ºi lucrarea lui Iustin Martirul, primul Pãrinte adevãrat al Bisericii, anunþa
o direcþie nouã ºi cu totul spectaculoasã pentru gândirea creºtinã. Practic
într-o manierã unilateralã, el a dat startul pentru dialogul creºtin cu filosofiile
rivale, ºi a îndreptat Biserica pe drumul spre o prezentare coerentã din punct
de vedere intelectual a credinþei.

Viaþa
Iustin s-a nãscut pãgân, probabil în jurul anului 100 d.H., în Palestina. Trebuie
sã fi primit o educaþie bunã de vreme ce, în tinereþe, s-a hotãrât sã ducã o viaþã
de filosof – chiar dacã i-a luat destul de mult timp pânã sã se decidã care este
filosofia de care era atras. În al doilea capitol al lucrãrii sale, Dialog cu iudeul
Trifon, el descrie propria cãutare a unei filosofii corecte, precum ºi experienþele
nefericite pe care le-a avut cu unii dintre filosofi. Prima datã a studiat cu un
profesor stoic, dar l-a pãrãsit dupã ce a descoperit cã stoicii nu îl pot învãþa
nimic despre Dumnezeu. Apoi a încercat cu un discipol al lui Aristotel, dar
când profesorul i-a cerut plata în avans, Iustin a ajuns la concluzia cã acesta
„nu era nicidecum filosof“, ºi l-a abandonat rapid. Norocul nu i-a surâs nici
când a întâlnit un filosof pitagorician care i-a pretins sã studieze muzica,
geometria ºi astronomia, lucruri despre care Iustin nu ºtia nimic ºi nici nu era
pregãtit sã le aloce timp. Cãutând cu disperare o filosofie potrivitã, a apelat la
un faimos platonician ºi, în sfârºit, a gãsit o filosofie care i-a plãcut. De fapt, el
credea cã platonismul i-a arãtat calea spre Dumnezeu:
Viziunea unor lucruri imateriale m-a umplut de putere, iar contemplarea
Formelor a dat aripi minþii mele, astfel încât, în scurt timp, am crezut cã am
devenit înþelept; dar eram de fapt atât de naiv, încât am crezut cã am sã Îl vãd
pe Dumnezeu curând, pentru cã scopul filosofiei lui Platon chiar acesta este.
Dialog cu iudeul Trifon, cap. 2.

Dar Iustin nu îºi încheiase cãutarea dupã adevãr. Într-o zi, în timp ce se
plimba pe þãrmul mãrii contemplând Formele eterne, s-a întâmplat sã întâlneascã un bãtrân misterios. Dupã o discuþie despre Dumnezeu ºi filosofie,
bătrânul i-a spus cã filosofii moderni ºtiu mai puþine lucruri despre
Dumnezeu decât anumiþi profeþi din vechime ale cãror lucrãri mai puteau fi
încã studiate. Intrigat de toate acestea, Iustin s-a dus ºi le-a citit operele:
Imediat mi s-a aprins o flacãrã în suflet; am fost urmãrit de dragostea profeþilor ºi a acelora care se chemau prietenii lui Cristos. ªi, în timp ce cuvintele
lui îmi pãtrundeau în minte, am descoperit cã numai aceastã filosofie este
sigurã ºi meritorie. Iatã de ce mã numesc filosof.
Dialog cu iudeul Trifon, cap. 4.
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Povestea lui Iustin despre misteriosul bãtrân este puþin credibilã; s-ar putea ca
el sã fi dorit sã le arate cititorilor cã s-a convertit la creºtinism printr-un raþionament sãnãtos ºi logic, ºi nu printr-un impuls nebunesc. Important este cã el
considera creºtinismul un tip de filosofie, la fel ca stoicismul, platonismul ºi
altele; ºi cã a devenit creºtin pentru cã s-a convins cã aceasta este cea mai bunã
dintre toate opþiunile. Aproape la fel de important este faptul cã, dintre toate
opþiunile accesibile, Iustin a fost convins cã platonismul este cel mai bun. Aºa
cum vom vedea, concepþia lui despre creºtinism derivã în mare parte din trecutul sãu platonician.
Ca ºi creºtin, Iustin a purtat veºmântul distinctiv al filosofilor ºi a devenit în
felul sãu un învãþãtor care le prezenta ascultãtorilor sãi filosofia creºtinã.
Lucru important, el ºi-a aºternut învãþãturile în scris. A cãutat sã apere creºtinismul împotriva numeroºilor ºi diverºilor lui duºmani.
Creºtinii, la acea vreme, erau discriminaþi pe scarã largã. Intelectualii
priveau aceastã „filosofie barbarã“ cu dispreþ; în particular, platonicienii considerau hilar faptul cã închinarea creºtinilor avea în centru o fiinþã umanã
realã ºi nu un Dumnezeu imaterial. Ei considerau doctrina creºtinã a sfârºitului vremurilor, când toþi credincioºii vor fi înviaþi în trup, o parodie trunchiatã ºi ridicolã a doctrinei lor despre nemurirea sufletului. Mai rãu, religia
aceasta nu era recunoscutã de stat, iar unii împãraþi au cãutat sã o striveascã,
persecutându-i adepþii. Creºtinii erau cunoscuþi pentru refuzul lor de a-i
cinsti pe zeii tradiþionali ai Romei, pe care îi lãudau pânã ºi filosofii care erau
consideraþi atei. Zvonurile tendenþioase despre creºtini erau deosebit de rãspândite; se credea în popor cã aceºtia participau la orgii incestuoase ºi jertfeau
copii. Pentru mulþi, inclusiv pentru cei care se aflau în poziþii de conducere,
simplul fapt cã te numeai creºtin însemna cã admiteai asemenea practici.
De aceea, Iustin a încercat sã apere creºtinismul împotriva acestor acuzaþii
de naturã moralã ºi intelectualã. În jurul anului 155 d.H., el i-a trimis împãratului Antonin o lucrare numitã Prima apologie („apologie“ înseamnã aici
„apãrare“). În cuprinsul ei, Iustin îºi exprimã cu amãrãciune nemulþumirea
provocatã de nedreptãþile fãcute creºtinilor doar datoritã numelui lor ºi argumenteazã – pe bunã dreptate – cã o persoanã ar trebui sã fie judecatã pe baza
a ceea ce a fãcut, nu pe baza numelui pe care îl poartã. El respinge cu putere
acuzaþiile de ateism ºi imoralitate, argumentând cã de fapt creºtinii sunt mult
mai virtuoºi decât pãgânii. ªi mai semnificativ este faptul cã el apãrã – ca un
filosof care se adreseazã altor filosofi – coerenþa logicã a creºtinismului.
A doua apologie, care continuã subiectele din prima, a urmat curând dupã
aceea, împreunã cu alte lucrãri diferite. Din pãcate, singura dintre acestea care
a supravieþuit este Dialog cu iudeul Trifon, o lucrare vastã ºi obositoare. Ea oferã,
totuºi, o fascinantã imitaþie a Apologiilor. Lucrarea este un dialog, dupã
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modelul lui Platon, între Iustin însuºi ºi Trifon, un filosof evreu. Scriind o carte
în stilul lui Platon, creionând o discuþie calmã, raþionalã între doi cãutãtori de
adevãr, Iustin a intenþionat sã prezinte creºtinismul ca pe o filosofie la fel de
raþionalã ºi de coerentã ca oricare alta.
Întreaga lucrare se remarcã prin maniera prietenoasã în care interlocutorii
se adreseazã unul altuia ºi prin respectul pe care îl aratã fiecare faþã de pãrerea
celuilalt. Trifon nu este o pãpuºã de paie pe care Iustin o ridiculizeazã, ci o persoanã sensibilã care are propriile argumente puternice – argumente pe care
Iustin le-a auzit probabil în conversaþiile cotidiene cu evreii ºi pe care el le-a
luat în serios. De fapt, lui Iustin îi lipseºte cu desãvârºire aciditatea ºi dispreþul
faþã de oponenþi, în special faþã de evrei, elemente care se vor regãsi la alþi

ROMA

Roma a fost cel mai mare oraº al Imperiului Roman, capitala lui anticã,
sediul guvernãrii. Chiar ºi mai târziu, când conducerea s-a mutat în alte
locuri ºi alte oraºe o eclipsau, Roma a rãmas centrul simbolic al civilizaþiei. Creºtinismul, creaþia cea mai durabilã a Imperiului, a avut întotdeauna un loc special în inima lui pentru Cetatea Eternã.
Se presupune cã Roma a fost fondatã în 753 î.H. de cãtre un personaj
controversat numit Romulus care, împreunã cu fratele lui, Remus, fusese abandonat de mic ºi crescut de o lupoaicã. Romulus ºi-a ucis
fratele, împiedicând astfel ca oraºul sã fie numit Rema, dar creând un
precedent pentru viitorul sãu sângeros.

Încã din secolul al III-lea î.H., Roma, acum republicã, a purces la
cucerirea sistematicã a vecinilor sãi, incluzând Cartagina, Macedonia ºi
Siria, ºi s-a constituit într-o putere dominantã în lumea mediteraneanã. În
27 î.H., dupã cucerirea Egiptului condus de regina Cleopatra, Cezar
August s-a proclamat „împãrat“, domnind împreunã cu Senatul. Aºa s-a
nãscut Imperiul Roman, iar puterea lui s-a întins din Britania, în Vest,
până în Palestina, în Est. Centrul metropolei a fost cel mai mare din
Apus, cu peste un milion de locuitori ºi 85 km de strãzi înguste, labirintice. În 64 d.H. o mare parte a oraºului a ars într-un incendiu care s-a presupus cã a fost provocat de împãratul Nero, care se spune cã a fost atât
de detaºat de dezastru încât cânta la vioarã în timp ce oraºul ardea. Cu
toate acestea, incendiul a fãcut posibilã regenerarea urbanã la o scarã
impresionantã, iar oraºul a fost reproiectat ºi reconstruit din temelii.
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scriitori creºtini. Într-un loc el afirmã cã ar fi incorect sã îi evitãm pe creºtinii
care continuã sã respecte Legea iudaicã, chiar dacã el crede cã este greºit ceea
ce fac ei. Aceastã atitudine tolerantã faþã de cei cu teologii diferite contrasteazã
puternic cu atitudinea tranºantã faþã de „eretici“ adoptatã de cei mai mulþi
creºtini din primele secole ale Bisericii.
Încã înveºmântat ca un filosof ºi trãind la Roma, Iustin s-a lansat în dezbateri filosofice care priveau viaþa de zi cu zi cu diverºi oponenþi, inclusiv cu
un binecunoscut filosof pãgân numit Crescens. Se spune cã pierzând dezbaterea, Crescens li s-a plâns autoritãþilor. Oricare ar fi realitatea, în anul 165,
Iustin a fost arestat pentru cã a propovãduit o religie interzisã ºi a fost adus în
faþa lui Rusticus, prefectul roman.

Spre deosebire de Atena, echivalentul sãu grecesc, Roma nu s-a remarcat
prin realizãri culturale sau intelectuale. ªi, spre deosebire de Alexandria, nu
a dat niciun teolog important. A fost însã o locaþie centralã pentru dezvoltarea creºtinismului chiar de la începuturile sale. Epistola lui Pavel
cãtre romani, spre deosebire de celelalte epistole care s-au pãstrat,
adoptã o atitudine aproape distinctivã faþã de destinatarii sãi. Ignaþiu al
Antiohiei, un episcop vestit care a fost adus la Roma pentru a fi executat
în 107 d.H. – o soartã pe care o aºtepta cu nerãbdare – laudã biserica
de acolo folosind un limbaj bogat.

Roma a fost singurul oraº din jumãtatea apuseanã a Imperiului Roman
care putea susþine cã biserica ei a fost înfiinþatã de un apostol – ºi nu
de unul oarecare, ci chiar de Petru. Acesta a fost unul dintre motivele
pentru care, secole mai târziu, episcopul Romei a devenit din ce în ce
mai puternic în Apus: aºa cum vom vedea, primii teologi au pus un
accent foarte mare pe originea apostolicã a bisericilor ca o garanþie a
corectitudinii lor doctrinare. Prin contrast, Rãsãritul a avut puþini episcopi
care sã poatã pretinde cã provin din apostoli ºi, de aceea, ei nu au elaborat o structurã organizatoricã atât de centralizatã.
Cu toate acestea, statutul Romei în Biserica Primarã a fost mai degrabã
simbolic decât real. Marii teologi, incluzându-i pe Iustin Martirul ºi
Tertulian, au locuit acolo, dar nu au fost romani prin origine. Chiar ºi în
Evul Mediu, când Roma va deveni centrul incontestabil al creºtinismului
european, oraºul nu va fi nicidecum un centru al activitãþii teologice.
Roma a fost întotdeauna scaunul puterii, niciodatã al cercetãrii.

