
Cel mai mic stat din lume. Se spune
cã Vaticanul este cel mai mic ºi, în acelaºi
timp, cel mai mare stat din lume. Într-a-
devãr, teritoriul sãu se întinde pe numai
44 ha, iar numãrul locuitorilor este de
900. Dar dacã luãm în considerare auto-
ritatea papei, ºeful acestui stat, care se
extinde asupra unui numãr de sute de
milioane de credincioºi din diferitele
pãrþi ale globului, dimensiunile lui devin
greu de mãsurat. Sã mai adãugãm atracþia
pe care o exercitã comorile sale de artã
asupra unui numãr enorm de oameni de
diferite confesiuni. 

Colina Vatican. Cetatea Vaticanului
este construitã pe colina omonimã, înãlþa-
tã cu 50 metri deasupra nivelului mãrii.
Numele de Vatican vine probabil de la o
localitate etruscã existentã în aceastã
zonã. În timpul Romei imperiale, aici se
întindeau grãdinile lui Nero, locul de
martiriu al primilor creºtini.

Creºtinismul ajunge la Roma. Pe
vremea când Iisus propovãduia învãþã-
tura creºtinã, Imperiul Roman, ajuns la
culmile mãreþiei sale, era condus de
Împãratul Tiberiu.

Dupã rãstignirea lui Iisus, învãþãtura
creºtinã propovãduitã de apostoli ºi de
ucenicii lor pe întinse teritorii a pus fun-
damentul Bisericii creºtine. La sfârºitul
secolului I au apãrut primele comunitãþi
conduse de episcopi, reprezentanþi ai lui
Christos. Cãtre anul 200, cele mai
importante dintre ele se aflau la Roma,
Cartagina, Alexandria, Efes ºi Antiohia.

Papa. Pe la sfârºitul secolului al II-lea,
episcopul de Roma, urmaº al Sfântului
Petru (din care Iisus a fãcut pivotul
Bisericii) ºi al Sfântului Pavel (unul
dintre cei mai activi propovãduitori ai
învãþãturii creºtine), ºi-a revendicat întâ-

ietatea asupra celorlalþi episcopi. În
primele secole ale creºtinismului, toþi
episcopii erau adeseori denumiþi papa,
din latinescul pater (tatã). Începând din
secolul al VI-lea, acest titlu a început sã
fie rezervat episcopului Romei.

Persecuþiile. La început, noua religie
nu a fost consideratã periculoasã.
Imperiul Roman era un mozaic religios,
ºi apariþia unei noi religii era un fapt cât
se poate de banal. Lucrurile iau însã o
întorsãturã dramaticã atunci când
împãratul Nero ajunge la concluzia cã
religia creºtinã atenteazã la ordinea de
drept a statului roman. Ca urmare,
creºtinii încep a fi arestaþi ºi martirizaþi.
Împãraþii urmãtori (Domiþian, Decius,
Valerian, Diocleþian, Galeriu) au
continuat ºi ei persecuþiile împotriva
creºtinilor, fãrã a putea stãvili
expansiunea credinþei în Christos.

De abia în anul 313, împãratul Con-
stantin, care de altfel s-a ºi creºtinat, a
acordat deplinã libertate religiei creºtine.

Începuturile bisericii romane. Dupã
ce Roma s-a prãbuºit sub atacurile
barbare, Biserica creºtinã a rãmas
singurul bastion al civilizaþiei clasice
europene, afirmându-se ca o incon-
testabilã autoritate moralã într-o lume
profund zdruncinatã.

Dupã cãderea Imperiului Roman de
Apus, Roma a devenit supusa împãratului
bizantin, reprezentat prin exarcul sãu de
la Ravenna.

Biserica romanã ºi-a afirmat viguros
puterea mai întâi prin personalitatea
papei Leon cel Mare (440-461), care l-a
determinat pe Atila, în 452, sã renunþe la
atacarea Romei, ºi apoi prin Grigore cel
Mare (590-604), care a reuºit sã-i
stãvileascã pe lombarzi.
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