
1. Documentele invocate în sprij inul instituț iei 

papale. 

a) –  Donația lui Constantin cu referire la 

posedarea anumitor proprietăț i  de pământ de către 

papă .  

b) - Decrete folosite de papa Nicolae I –  o colectie 

de decrete numita si „Decretele false” sau 

„Decretele” care au fost date de anumiț i  pontifi  ai 

Romei pentru a susț ine supremaț ia papei peste toț i  

conducătorii  ecleziastici , dădea dreptul fiecărui 

episcop să se adreseze direct papei peste capul 

arhiepiscopului său.  

 

REÎNNOIREA BISERICII DE   APUS 

La reînnoirea puterii ecleziastice a 

papei au contribuit câțiva factori: 
a) Donația lui Constantin  

a devenit  

SUPORT LEGAL în 

justificarea posesiei 

 de către papă a unor 

pământuri 

b) Decretele  de la 

mijlocul sec. al IX-lea 

au jucat un rol 

important  în 

pretențiile 

episcopului roman  

la supremația în 

Biserică 



Misionarul Anskar(801-865) din Flandra a raspuns 

chemarii facuta de papa in urma solicitarii regelui danez 

Harold de a le trimite un misionar.  

 In anul 826 si-a inceput activitatea misionara pentru 

urmatorii 36 de ani evanghelizand nordul Europei.  

Danemarca, Norvegia, Suedia si Islanda a fost castigate 

la crestinism in jurul anului 1000, tot ca rezultat al 

evanghelizarii inceputa de Anskar. 

 

2. A CRESCUT NUMĂRUL CONVERTIȚILOR 

LA CREȘTINISM, CREȘTINI CARE SE 

SUPUNEAU BISERICII DE APUS; 

CONVERTIREA SCANDINAVIEI 



 In jurul anului 831 Poschosius Radbersus, staretul 

manastirii de la Corbie a inceput sa propage ideile ca 

substanta painii si vinului era efectiv transformarea in 

trupul si sangele lui Cristos printr-un miracol divin in 

cartea „Despre trupul si sangele Domnului” .   

 

 Aceasta conceptie a intarit puterea preotului si 

superiorului lui in ierarhie, deoarece numai prin el se 

putea face asa ceva. 

 

 Biserica Romana a acceptat doctrina transubstantierii  in 

anul 1215 si a definit-o pe deplin in 1545. 

 

 3.MIRACOLUL (DOCTRINA)  LITURGHIEI 



 Episcopul manastiri i  de la Cluny ( in estul  Frantei,  sec.X; 909-920), vazand 
starea in care au ajuns manastiri le  datorita bogatiei  si  coruptiei  a inceput 
o reforma prin care urmarea scoaterea manastiri i  de sub control secular 
sau episcopal urmand sa se autoguverneze sub protectia papei.   

 Astfel s-au reinfiintat  pana la 70 de manastir i ,  au fost numiti  noi stareti  
care au devenut supusii  lui ,  organizandu-se mai tarziu sub 

”,  care lucra in stransa legatura cu paplitatea. 

 Conducatorii  cluniaci au inceput reforma prin: 
 

 -  Condamnarea simoniei  (practica de cumparare si  de vanzare a slujbelor  
bisericesti )  si  a nepotismului  (practica de a favoriza rudele in numirea de slujbe).  

 -  Interdictia  casatoriei  a clerici lor  (nu aveau voie sa se casatoreasca, nici  sa t ina 
concubine) pentru ca intreaga lor atentie sa se concentreze la problemele 
Biserici i  

 -  El iberarea Biseri i  de sub controlul  din partea regelui ,  imparatului  sau ducelui .   

 -  Crearea de scol i  monastice bune in care sa se invate l imba latina, care a fost  si  
l imba comuna a Evului  Mediu 

 -  Manastir i le  clunice au devenit  centre de misiune 
 

 Ordinul  cluniac a fost  desfi int  in mod legal in 1790. 

4.REFORMA MONASTICĂ 



 In epoca dintre 800 si 1054 multi papi erau corupti si 

incompetenti , dar au fost tousi cativa care au consolidat puterea 

papalitatii . 

 Nicolae I (858-867) a fost unul dintre cei mai capabili  papi. El a 

sustinut puternic suprematia papei in cadrul Bisericii  cat si 

asupra conducatorilor seculari cand se ajungea la problema 

moralei sau religiei.  

 De exemplu: Conducatorul secular Lothair al II - lea s-a casatorit  

cu Teutberga din motive politice apoi s-a indragostit  de Waldrada 

si si-a lasat sotia, divortand. Episcopii i -au recunoscut divortul, 

imparatul s-a casatorit  cu Waldrada, dar cand vestea a ajuns la 

urechile papei, acesta i-a adus pe episcopi sub controlul sau si pe 

Lothair l -a obligat sa o lase pe Waldrada si sa o repuna pe 

Teutberga la locul ei ca sotia lui de drept. 

 PAPA NICOLAE și -a exercitat cu succes puterea si si-a întărit atfel 

autoritatea 

 

5.NUMIREA UNOR CONDUCĂTORI CAPABILI 

ÎN FRUNTEA BISERICII 



 Intre Nicolae I si Leon al IX-lea a fost o lunga epoca de papi 

slabi. Papa Benedict al IX -lea a vandut tronul in schimbul unei 

mari sume de bani unui om care a devenit Grigore al IV-lea. 

 Papa Leon al IX-lea a incheiat sirul de papi slabi, el insusi 

fiind interesat de reforma pe linia platformei cluniace. 

 Sub Nicolae al II - lea, cu ajutorul lui Grigorie al VII -lea, 

alegerea papei a fost luată din mâna populației romane și 

pusă sub controlul Bisericii în colegiul de cardinali din 1059 

 Din acel timp până când papalitatea a ajuns la o culme a 

puterii sub Inocențiu al III - lea, influența papalității asupra 

Europei a crescut încontinuu 

 

 

UN ȘIR DE PESTE 40 DE PAPI SLABI  ÎN 

PERIOADA MEDIEVALĂ  



 Biserica din Răsărit , era lupta pentru a-i opri pe 

 să invadeze Imperiul de Răsărit, era 

 asupra ei și era 

 instalată după uriasa activitate a lui 

 Biserica din Răsărit nu își permitea să se opună ridicării 

episcopului roman la putere seculară și spirituală  

 Antagonismul crescând dintre cele două părți ale Bisericii 

care a apărut din rădăcini istorice a dus la o ruptură, 

numită  

 Odată cu această ruptură au apărut cele două mari 

diviziuni ale religiei creștine și de atunci au avut puține 

contacte oficiale una cu cealaltă  

MAREA SCHISMĂ 


