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Filosofii si oratorii au cazut in uitare; poporul nici macar nu cunoaste numele imparatilor si ale generalilor lor; dar toata lumea stie numele
martirilor - mai bine decat pe cele ale prietenilor. Teodoret - episcop de Cyr Cuvintele episcopului Teodoret ne prezinta o situatie...
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Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
"Filosofii si oratorii au cazut in uitare; poporul nici macar nu cunoaste numele imparatilor si ale generalilor lor; dar toata lumea stie
numele martirilor, mai bine decat pe cele ale prietenilor".
Teodoret, episcop de Cyr
Cuvintele episcopului Teodoret ne prezinta o situatie care nu s?a schimbat din secolul al V-lea, cand el scria, pana in zilele noastre.
Numele si personalitatea sfintilor sunt o permanenta si astazi, bisericile le poarta numele, icoanele si statuile lor stau la loc de cinste in biserici,
calendarul cuprinde sarbatori legate de viata, moartea sau minunile sfintilor. Cultul sfintilor este atat de inradacinat in religia crestina incat cu
greu ne?o putem imagina fara aceste prezente familiare.
Cine sunt insa aceste personaje stranii, care reusesc sa scape de conditia umana, care capata drepturi si puteri neobisnuite, care
primesc dreptul de intercesiune si care dupa o viata neobisnuita, de marturie pentru Christos, devin un punct de intalnire intre Cer si Pamant?
Aceasta este marea intrebare la care incercam sa gasim un raspuns in lucrarea de fata: cine sunt sfintii, ce inseamna cultul sfintilor, care este
istoria lor?
Anton Caragea
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