fo papa CURS

ae

”>

d

n

taram

DE

Da

-

PASTORALĂ
ÎNTOCMIT

ÎR

SAG

ÎN COMFORMITATE CU PROGRAMA ARLITICĂ ÎN VIGOARE

00

PENTRU

A

3
N

niz

>

SIE

NLI

NA

MII

DE

EconomuL

STAvRoroR

IOAN

GOTCU

„Prof, la Seminariul Veniamin“

din Iași

EDIȚIA ADOUA

Donau:

ra.

„Zeta

Fa

Sa

da

re

Pi

fat N

i

?,o

Tipărită cu cheltuiala“,„Casei Școalelori
a

e
INST, DE ARTE

Tag
GRAFICE
1911

N, V, ȘTEFĂNIU & Ce

|

NL. ci
C13877T

$. 1.
Pastorala ca ştiinţă: scopul ei.
Mântuitorul nostru lisus Hristos a venitîn lume
şi S'a întrupat, pentru ca să curățască omenirea
de păcatul strămoșesc şi să o împace cu Dumnezeu;—iar întreaga Sa activitate n'are alt scop, de
cât de a reda din nou omului fericirea pământească
și cerească, fericire pentru care fusese creat.
lisus Hristos, spre a ajunge acest scop, a învăţat cu cuvântul şi cu fapta pe om, să cunoască
pe Dumnezeu şi toate adevărurile dumnezeeşti ;—
i-a arătat şi

l-a

povăţuit,

cum

să

devină bun și

plăcut lui Dumnezeu şi semenilor săi prin o vieață
morală şi sfântă ;--iar mai pe urmă Pa sfinţit şi.
Ta răscumpărat cu însuș,scump Sângele Siău,..:
cel vărsat pe cruce ;—și astfel dupăce Va înipăcat deplin cu Dumnezeu, îl menţine şi-l conduce cu
Harul său la împărăţia cerească: În aceasta acti-

vitate se cuprinde întreita misiu::-: « “ui lisus Hris-

tos: profetică, arhierească şi împărătească (învățarea, sfințirea şi conducerea).
|
Cei ce au auzit glasul lui lisus şi s'au renăscut

prin apă

şi prin Duh, îmbrăţișând

de bunăvoie

doctrina Sa, alcătuesc Biserica sau Împărăţia Creștină, al cărei cap și împărat este însus întemeetorul ei isus Hristos, care o condnc. aevăzuiîn veci.
Domnul nostru Iisus Hristos, iaţă de c-znirea

pentru care Sa jertfit, a binevoit a se ascmina

m

„ pşi a SCuntit

"e

see Sine *„băstor-

bun“,

căci

zice:

Tu Sunt Păstorul cel bun, păstorul
cel bun Su
Jletul său îşi pune Pentru ot»
(loan N, 11); iar
pe credincioşi îi numește: „(urmă
și ot cuvâulă.:
loare
«

Sfinții

(Fapt. XX,

25; 1 Petr. V, 2),

|
Apostoli numese foarte des pe lisus
Hris-

tos: „păstor de suflete,

mare păstor, păst

or preu
înalt, ai marele păstorilov (
Petr. II. 3; Er.
XIII, 2; 1 Petr. V 1) care-și
chiamă oile sale,
le paşte, le iubeşte şi le dă
vieafă veșnică“ (loan
5,928 ),
„ Fiindcă Dumnezeu voieș
te c a toti oamenii din
toate timpurile și de pr
etutindene să se mântuiască si să vină ] a cunoştinţa
adevărului, de aceia
- Iisus Hristos d upă
ce Ş'a terminat misiunea
sa pământească şi înainte
de a se înalța la ceriu
, a
încredințat înalta misiune,
de a conduce mai departe opera mântuitoare,
ucenicilor și apostolilor
Săi precum Și urmașilor
lor: Episcopilor şi preoților. Pe sceştia i-a îmbr
ăcat cu putered Duhu
lui
Sfânt și li-a d at întreaga
clironomie a Darurilor
Sale, zicându-le: »Pre
ci
„Tatăl și cu z ă tri uu -mva trimis pre mine
mit pre voii - (loan, XX,
„Drept aceia Merg
21-93).
ând învățați toate
neamurile,
botezându-le în
numele
Ți alălui şi al Fiul
Sf, Duh; învățând
ui şi al
u-le să păzasc
ă toate câte
“Poruncit Vouă,
an.
şi ia
lele Până la sfârşi tăcu cu V0i Sunt in toate. zitul ve

acului“ (At. XX
19-20), nCărora veț
V III,
i ierta Păcatele,
se vor erta lor,
şi cărora le veți
ținea, vor fi țin
ute“ (loan XX,
„ Acestor urmași
23).
le dărueşte Mare
le Păstor ac
Putere, pe care
ei
aș
a

asculta SEC pA

i
leapăd
ă (Le. X,X,

avut-o EI singur,
căci le declară

ASeudtă. pre toi, pre
mine mă
se 19)le: apădă de
pîde vozoi
i
de
, . min
mi, ese
19). Aş
a încât ei

devin

mai de-

parte continuatorii operei
şi ocrotirea nevăzută

mântuitoare, sub mâna

a lui

lisus

Hristos,

întăriţi

de Duhul Sfânt, pe care L'a revărsat preste ei.
Aceştia devin propoveduitorii, sfinţitorii şi conducătorii mai departe acelor ce voesc să se mântuiască până la finea veacurilor. lar această însărcinare se numește ]/isiune pustorală.
Misiunea pastorală constă deci în continuarea

şi răspândirea în timp și în loc a operei mântui”
toare, săvâșită

de cătră

însuş lisus

Hristos,

prin

slujitorii aleşi și puşi de Dânsul şi întăriți de Duhul Sfânt, Apostolii şi după ei Episcopii şi Preoţii.
Apostolii, Episcopii și Preoţii moștenind înalta
misiune de a conduce turma cuvântătoare pe calea mântuirei, au moştenit totodată şi frumosul şi
cinstitul nume

de „Păstorii

turmei

lui

Frustost

(Fapt. XX, 28; Efes IV, 11;1 Petru V,1—2). „fu-

gerii bisericilor“ (Ap. ID „Lumina lumei şi sarea pământului“ (Mt. V 13—14— 16) Împreună
lucrători ai lui Dumnezeu

şi meşteri sidirei lui

Dumnezeu (| cort. IN 9—10)
Din cele expuse se vede pe de o parte importanța și măreţia misiunei pastorale, iar pe de alta
și cât este de grea şi gingaşă această misiune
pentru

omul

însărcinat

cu

dânsa. — Pentru

aceia

bărbaţi sfinţi și geniali ca Sf. loan Hrisostomul
Grigorie Teologul şi alţii, cari au înțeles și şau
„dat samă despre sublimitatea acestei misiuni cum
şi de răspunderea legată de ea,—cu toate calitățile şi vrednicia lor, n'au îndrăznir să se apropie
de ea, ci multă vreme au ezitat a o primi.
Dacă pentru săvârşirea oricărei lucrări, fie chiar
un

meșteșug

de

ordin

şi Ştiinţă cu cât mai

cere pentru

material

multă

îndeplinirea

se

cere

pricepere

misiunei

pricepere

Şi ştiinţă se

pastorale, care

,

6
are de scop înbunătățirea sufletelor, înăl
țarea
Şi unirea lor cu Dumnezeu ; şi de aceia
Sf. Gri:

gore Teologul o numește „Arta artel
or şi ştiinţa
ştiinţelor“. Rezultă dar destul de evide
nt, că cel
ce doreşte să îndeplinească această
misiune, trebue

să dobândească

o

pastorale.

cunoştinţă deosebită a

ştiinţei

„Definițiunea pastoralei. .P
astorala este expunerea științifică și sistemat
ică a regulelor, pe
care trebuesă le obser
ve păstorul de suflete, spre
„Ai atinge scopul misi unei, cu
care este învestit,
Această știință se mai numeşte
și „Jeologie
pastorală“, pentrucă regulele,
ce ea ni le'dă,
se întemeiază pe cuvântul
lui Dumnezeu, depus
în Sf. Scriptură şi în Sf. Tradiţ
iune și face parte
din grupa ştiinţe

lor teologice practice.

Scopul pastoralei' este, ca'
prin îndemnurile ce
ea ni le .dă şi regulele ce.
ni le pune înainte, să
aprindă în sufletul preotu
lui focul sfânt al
datoriei pastorale şi să formeze:
păstori pricepuţi şi
vrednici de această sfântă
și
înflăcărați de dragul ei cu aleasă misiune —şi cari
râvnă apostolică să lucreze cu timp şi fără timp, până când
foji zor ajunge la

tiirea crediuţii şi la cunoştinţa
Fiului lui D-zeu,
| dlijloacele de care se
servește păstorul în atinSerea misiunei pastorale, sunt
tot
Sa Servit însuș mai Marele Păstor acelea, de care
ilor, lisus Hristos, $și
anume:

pred,

ica

ori“îy mvăfarea turmei
Contul şi cu Fa
cu
pta —sfinţivea
credincioşilor
„SSsf. Taine şi JeruUr
prin

rsShhii şi în fine cond
: e mai ca Credinci
ucerea ori gu
oşil
Icăca întreita misiun opy spre finta religiunei —aune.
e: pr

Părătească,

ofeteliiccă,ă

preoțească i

1şi Î7
î j-

prool
Metoda şi sistem
)
a p astoralei este ac
zultă din Sc
eia ce reopul ei, C
umși

din

alcătui

omeneşti, cătră care păstorul se adresează spre
a o înbunătăți șia o conduce la limanul mân“
|
tuirei.
păstori
forma
a
a) Scopul pastoralei fiind de
pricepuți şi vrednici de înalta misiune preoțească,
ne va expune în primul loc regulele şi normele,
pe care trebue să le observe atât cel ce doreşte
preoţia,

cât şi

orice

preot,

ca

astfel nu “numai

persoana sa, dar şi casa și familia şi biserica sa,
să insufle păstoriţilor deplină încredere şi respect,—fiind astfel în toate şi pretutindene pildă
vrednică de ascultat şi de imitat, atât ca om, cât
și ca săvârşitor al Tainilor lui Dumnezeu.
b) Turma pe care o conduce preotul este compusă din oameni alcătuiți dintr'o îndoită natură
trupească

şi sufletească

şi cari sunt hotărâți pentru

O îndoită fericire, pământească și cerească.—Pastorala deci, va expune datoriile ce le are preotul
de îndeplinit față de păstoriţii săi, pentru ca ei
să propăşască

atât pe calea

trupească

materială,

cât şi pe cea sufletească, adică religioaso-morală
—asigurându-le astfel atât mulţumirea și fericirea pământească vremelnică, cât şi pe cea cerească
veșnică, —urmând preotul şi întru aceasta exemplul
Marelui Păstor, carele cu drag a îngrijit şi de
trupurile şi de sufletele celor ce-L încunjurau.

" Așa dar Pastorala ţinteşte mai întăi la formarea
personatilății preotului vrednic, şi apoi cum acesta
|
se formeze -pe bunul creștin.
Fiindcă teologia pastorală ne expune sistematic regulele şi normele de purtare, pe care
trebue să le observe preotul în misiunea sa,—

precum și modul de aplicare a acestor regule şi: -norme, cari trebue să devină acte şi fapte reale
în vieaţă potrivit împrejurărilor de loc, de timp, de

$
persoane, ete.
determinat,

— şi fiindcă ea urmărește un scop

de aceia

teologia

pastorală este o Ști-

ință teologică practică Şi independentă.
Importanța ştiinţei pastoralese vede destul de
lămurit din scopul final, ce ca îl urmărește. Căci
dacă ea în întâiul loc ţinteşte să formeze vrednici
urmași ai Marelui Păstor, — apoi aceasta nu
este
decât ca un mijloc spre a ajunge scopul cel mai
înalt, care este conducerea omenirei la mântuire,
scop

pentru

care

însuș

lisus

Hristos,

Fiul

lui

Dumnezeu, S'a întrupat, şi-a petrecut între oameni
învățându-i ce să creadă Şi ce să facă iar
apoi a
pătimit pentru ei.
Așa dar importanța teologiei pastorale
este pe
aceiaş treaptă cu însuşi importanţa întrupării
Fiului
lui Dumnezeu; — iar din aceasta se
vede foarte

bine, câtă băgare

de seamă

trebue să dea

activi-

tății 'pastorale un viitor ȘI actual slujitor
al altarului. Aceasta ne arată îndestul
de lămurit, că
oricari vor fi meritele Şi valoarea
intelectuală a
unui preot, ele nu vor preţui nimic, dacă
preotul
nu va fi pătruns de importanţa
înaltei datorii pastorale,
şi dacă sufletul lui nu va fi încălzit
de

focul sfânt al dragostei lui Hristos și al
dragostei de
binele și fericirea fiilor săi sufleteşti
(păstoriţilor
săi), — şi ne explică, cum unii,
din contra, fără
multă ştiinţă teoretică Șiau atras
merite neperitoare,
prin dragostea

unea

Şi devotamentul

preoțească.

cătră

misi-

Ş 2.
Despre Stat și Biserică din: punc
t

„de vedere pastoral.

Omul din natura sa este ființă

singurătate nu poate

sociabilă.

EI în

trăi mulțumit- şi nici nu-și

poate atinge scopul : vieții sal
e—se

simte nenoro-

9
cit; pe când în societatea semenilor săi, își poate
satisface

toate

sufleteşti

trebuinţele

şi

trupesti,

propăşeşte, se simte mulțumit și fericit. Spre a se
putea împlini această înclinaţie naturală sau instinct
social al omului, Dumnezeu i-a dăruit şi toate însuşirile necesare

sufleteşti

și trupeşti,

între

aşacă

toate există o desăvârșită armonie.
Statul. Forma cea mai desăvârşită, în care se
manifestă

instinctul social

al omului,

este statul,

care este închegarea mai multor indivizi ori familii, ce trăesc între marginile aceluiaș teritor, sunt
grupate în jurul aceleiaşi autorităţi, au aceleaşi
năzuinţi şi se conduc de aceleaşi legi şi aceiaş
autoritate conducătoare,—chiar dacă

n'au întotdea-

una aceiaș religiune, aceiaș limbă, ori aceiaş naționalitate; cutoatecă şi aceste din urmă condiţiuni sunt foarte importante şi necesare pentru trăinicia unui stat.
Guvernul. După cum orice societate mai mare
sau mai mică,
fără o anumită

totaşa şi statul'nu poate exista
autoritate conducătoare, care să

reprezinte şi să cârmuiască năzuințele obşteşti ale
membrilor societăţei,. autoritate care este învestită
cu puterea dea conlucra la menținerea echilibrului
social şi la asigurarea fericirei personale şi obşteşti.
Această autoritate poartă numirea de guvern, şi
este ca o concretizare a statului.
Guvernul ia diferite forme în diferite state, după
cum se bucură de o putere mai mare ori mai
mică, mai extinsă ori mai restrânsă.
| De oarece Dumnezeu este autorul omului şi a

“ inclinațiunei sale sociale, apoi tot El este indirect
autorul statului precum

ce forme” Sar

regii şi

alcătui

domnitorii

şi a
ele.

guvernelor,
„Pr

împărțesc

ine

ori sub
domnesc

dreptatea,

prin

_10
Mine

dlomutese

domnitorii şi cei

decătorii pământului“

(Prov.

mari,

VIII,—15

toți ju16). „Zot

sufletul să se supună stăpânirilor celor inai înalte,
căci nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu; autoritățile, care există, de la DuimneSeu sunt orânduite, zice sf. Ap. Paul (Rom. XIII, ,).
Biserica. Omul ca ființă sociabilă s'a constituit
în state, spre a'şi înbunătăţi vieaţa trupească şi
spre a'şi asigura propăşirea și fericirea pământească. Dar el fiind” fiinţă corporalo-spirituală,
scopul şi năzuinţile sale nu se mărginesc numai
aici pe pământ, ci ţinteşte și la desăvârşirea morală, la unirea

cu Dumnezeu,

la o

vicaţă

fericită

veșnică în ceriuri,—și de aceia el totdeauna
a făcut
parte în mod :pstiuctiu și firesc şi din o societate religioasă. Adevărata

societate religioasă,

respunde minunat aspiraţiunilor

care

Co-

și dorințelor tru-

pești şi sufleteşti și care pune omului

la îndămână

şi -toate mijloacele de a'şi ajunge scopul său religios, este societatea

ori Biserica

creştină,

înte-

meiată și condusă nevăzut de însuş Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru lisus Hristos.
Scopul bisericii creştine este de a înbunătăţi
“ xieaţa spiritualo-morală a membrilor ei, adică de
a le face cunoscut pe Dumnezeu şi adevărurile
dumnezeeşti, de ari înălța la desăvârşirea reco„mendată de Iisus Hristos prin cuvintele; „Fifi desăvârşiți precum

şi Tatăl vostru

cel din ceriuri

„desăvârşit este“ (Mt. V. 48), de a li înobila inima
şi a-i determina la acte măr eţe pline de dragoste
faţă de Dumnezeu şi față de aproapele. Cu uncuvânt, biserica ţinteşte să asigure fericirea pământească şi cerească a membrilor săi.
"Şi biserica, ca societate cu un scop

are o autoritate și legi conducătoar e, pe

hotărât,

cari fii

Şi

ă,
bisericei, trebue să le respecte şi să li se supun
ca astfel biserica să-şi poată ajunge scopul.
Pe când la constituirea statului D-zeu este au.
tor indirect,—la constituirea Bisericii Dumnezeu
tăţii,
este autorul direct atât al societăţei şi al autori
cum

şi al

de

Jegiuirilor : conducătoare, — şi

aceia

acestea au o influenţă .hotărâtoare şi indiscutabilă
i
asupra membrilor bisericei. e
oarec
De
Legătura dintre stat şi Biseri.ă.
ai
membrii statului sunt în același timp și membri
şi
bisericii şi lucrează ambele pentru buna stare
să
strân
o
ă
exist
fericirea membrilor lor, de aceia
m
legătură între stat şi biserică, întocmai precu
eriexistă între suflet şi trup. Buna stare şi prosp
asutatea unuia influențează în mod favorabil şi

are o situpra celeilalte—și din contra, când una
mai așa,
întoc
aţie critică atunci şi ceialaltă sufere;

şte şi
“după cum, când sufletul sufere, atunci slăbe
folosul
trupul. Pentru aceasta, este în interesul şi spre
obştesc,

ca ambele

aceste

iustituţiuni să

se 'ajute -

statului
şi să se sprijinească reciproc— biserica dând
forța morală,

iar statul

jinul şi ajutorul material.

procurând

bisericei spri-

|

?

şi a păs"Influența binefăcătoare a Bisericei

se întetorilor asupra statului. Puterea pe care
rul
adevă
,
binele
'meiază şi se sprijină statul este :
ui
statul
ii
şi dreptatea. Numai când toţi: membr
nufel,
vor înţelege binele şi adevărul în acelaș
biDar
ui.
statul
l
scopu
mai atunci se va atinge
Cătea
înain
c,
veșni
nele şi adevărul “uniform şi
ută, — este
căruia pleacă toţi, este Fifa absol
a statului să
Dumnezeu. Deci pentru ca autoritate

toţi să
aibă puterea, de atracţiune, în jurul căreia
deaă
rămân
să
ar,
neces
graviteze, este absolut.

pururea sub autoritatea lui Dumnezeu
tul religiozităţii.

şi sub scu-

12

O societate îşi menţine echilibrul pe. (drep
tatea
absolulă şi obicttivă. Dreptatea privită însă
individual şi subiectiv este interesată și egois
tă, încetează de a fi dreptate— şi tocmai aceas
ta produce dezordini ' sociale şi primejduceşte stat
ele.—
Dreptatea absolută şi obiectivă este aceia, pe
care
o statorniceşte şi o propoveduește religiunea
sub
scutul și balanţa lui Dumnezeu, care âste
Judecătorul cel absolut drept şi nemitarnic. Deci
biserica
prin învățăturile sale, pe de oparte menţ
ine dreptatea divină în societate, iar acolo unde s'ar
întâmpla să lipsească, o compensază prin carit
ale, si
astfel aduce pacea şi liniştea în stat.
“Acesta a fos motivul, pentru care state
le în
“totdeauna șau găsit și-și vor găsi sprijinul
şi tăria
în religiozitate.
Biserica este școala cea mai desăvârșită,
cari dă
statului “membri bine pregătiţi. şi bine
formaţi
pentru toate nevoile și împrejurările vieţii
, uşurându-i foarte mult sarcinile.
,
Dacă: statul are nevoie de membri lumin
aţi, apoi
biserica prin învățăturile sale ridic
ă pe om la cunoștinţa adevărurilor celor mai înalte
, la Dumne-

zeu, făcându-l înțelept, prudent şi prev
ăzător.

De-i trebue statului

membri

cinstiți şi .morali,

nimic nu poate influența mai mult
asupra inimii
omeneşti decât divinile învățături
şi exemple ale
Bunului şi blândului lisus,— -numai
ele îndulcesc
caracterile şi înobilează simțirile.

Când statul și patria ar fi în primejdie
şi ar
avea nevoe de apărători devotați, tot
biserica îi
vine

în ajutor, căci ea punând pe fieca
re sub
„Scutul şi protecţiunea lui Dumnezeu
, întăreşte pe
cel slab, încurajază pe cel fricos
şi face din fii săi

stânci de granit, pe cari nu le
poate
loc nici o putere duam

mişca din

19

Când statul doreşte
între membrii

săi,

pacea

internă şi armonia;

biserica este aceia care smulge

din suflete egoismul, mândria și răutatea, transformând pe cel îngâmfat întrun suflet respectuos,
blând şi compătimitor, și face din elemente opuse
—una în Flristos—cu dragoste frățească unul
pe altul iubind şi cu cinste unul pre altul mai
mare făcând (Rom. XII 10).
De are statul nevoie de înflorire şi de desvoltare
economică, de membri muncitori, harnici şi economi ; Biserica prin învăţăturile sale, prin credința
şi nădejdea, ce ea sădește şi aprinde în suflete,
încurajază la muncă şi întreprinderi folositoare,
|
cari aduc bogăţie și prosperitate.
Biserica își exercită influența sa binefăcătoare
asupra tuturor membrilor statului, —căci :— bătrâni,
tineri, barbaţi, femei, saraci, bogaţi,—toţi sunt puși
în armonie desăvârşită şi unii față de alţii, şi
față de stat, în toate momentele şi împrejurările

vieţei prin dragostea cea întru Hristos.

Astfel: Biserica cu Păstorii, reprezentații ei;
au o înaltă și nobilă solie față de stat patrie. .'-Păstorii fiind propoveduitorii religiozităţii şi”
moralității, fiind propoveduitorii adevărului absolut şi a tot ce rezultă din el, fiind săditorii bide
nelui şi 'a tuturor virtuţilor, nu sunt altceva,

-

cât păzitorii ordinei și armoniei sociale, străjerii.
sunt
autorităţii statului, apărătorii binelui comun,

siguranţa fericirei individului, a naţiunei şi a patriei.
Cu

şi mai

cât

deci păstorii

vor fi mai bine pregătiți

conștienți de importanta

menire,

ce o au

în ordinea statului, cu cât vor lucra mai cu dor Și

sarcina
dragîn împlinirea misiunii lor, cu 'atât
conPreotul”
guvernatorilor statului se ușurează.
ŞI
ui
ducând minţile şi inimile pe calea adevărul
/

a

a binelui, întărindu-le în
de

cinste,

le-au fâcut

——_—

dreptate
să

şi în

respecte

dragostea

legile statului,

să se supună de voie şi cu plăcere autorităţilor,
împlinindu-și fiecare datoria cu drag, fără a mai
fi nevoie de mijloace constrângătoare.
Astfel biserica şi -păstorii ei sunt niște puternici factori ai desvoltării intelectuale şi morale

„ai individului, sunt un puternic
sociale şi niște străjeri
statului şi a patriei.

ajutor

neadormiţi

al ordinei

ai siguranţei

CAP. |.

$. 3.
Condiţiuni canonice pentru cel ce se pregătește
la preoție, — fizice și morale.
Preotul fiind în mijlocul poporului reprezentantul

şi propoveduitorul sentimentelor. religioso:morale,
precum şi mijlocitorul între Dumnezeu

este necesar

ca el să fie împodobit

şi

om, —

cu cele mai

frumoase însuşiri. şi calități trupeşti şi sufleteşti,
vrednice de înaltul.şi. sfântul său oficiu,—şi apoi în
tot ce este bun şiplăcut, să fie superior enoriașilor,
şi păstoriţilor săi.—De aceia în totdeauna s'au cerut candidaţilor de preoţie mai multe condițiuni
fiziceși morale.
d) Condiţiuni Jizice. Corpul 6ste organul sufletului, prin care nu numai că se oglindesc dispozițiile sufletești, dar chiar se aduc la îndeplinire,
aceste dispoziţii. Prin mijlocirea corpului. şi orga" nelor corporale se împlinesc şi toate oficiile
pre„oțeşti. Apoi corpul fiind partea văzută a omului,

el este cel ce produce cele întâiu impresiuni

sufletul poporului, de la

cari

impresiuni

în

atârnă

.

Pentru aceste mofoarte mult cele întâiu succese,
se: alegeau pentru
tive încă în vechiul Testămentne, cari nu aveau
slujba Templului acele persoa
nici un defect corporal.
lui: orbul, şchio- |
Nu se primea la-'slujba Templu
prisos în membrele
pul, cel cu nasul turtit sau cu
a frântă, ghebocorpului, cel cu piciorul ori mân
bube pe corp ȘI
sul, cel 'cu albeaţă pe ochi, cu
|
famenii. (Levit XXI, 17—20).
rica nobise
în
şi
Şi tot aceleaşi condițiuni se ceri
ue
ţie treb să aibă
ului Testament. Candidatul de preo
corpului şi să nu-i
în întregime toate membrele
poate fi ptimit la fie alterate simţurile. Aşa, nu
o mână, un picior,
preoţie acela căruia îi Jipseşte
78 Ap.), cel ce nu
văzul, auzul, limba, nasul (C.
suferi

poate

lipsi un deget

vinul

loc

de

mai

ori

sau

tămâia,

rar

cu

de la mâna: dreaptă;

ales

care dă bine-cuvântarea,;

sunt respinşi de

la pre-

22 Ap—C. 1 's.
oţie şi castraţii de bună voie (C. ăți mintale sunt
cei ale cărorifacult
] ec.) precum şi
şi idioţi (C. 79. Ap.)
zdruncinate, cum sunt nebunii
l de preoţie trebue să fie deplin, sănă

Candidatu

boală, .care.Par îmtos şi să nu sufere de vre-o
or sale - preoțești;
pedeca de la împlinirea datoriil
-

tare şi rezisten
se cere încă să aibă o constituţie
imile vremii,
tă spre - - “tea înfrunta toate aspr
unspre

a

putea

oboselile

toate

îndură

şi

neaj

moment. Se .
“ surile, la cari este “expus în fiecare
ca să fie copt
cere asemenea o vârstă matură,

ru a fi hila minte şi la trup, anume: 40 ani pent ani pen:
t şi 25
rotonit Episcop,30 ani pentru preo
tru diacon (C.:14 sin VI ec)-

|

ce este candidat
Se care de asemenea ca cel
putință o faţă şi un
de prevţie să ai” re cât cu
ă, O vorbire . clară
chip plăcut, o statură vutrivit

şi

o voce cât'se poate mai [i

ge:

a.

.

tă

|
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b). Conduţiuni morale. Cu cât sutletul are un preţ
neasămănat mai mai mare de cât trupul, „căci ce da

“da omul schimb pentru sufletu său?“ zice Mântuitorul (Mt. XVI, 17), pe atât şi curăţenia sufletului
şi a vieţii morale a preotului este mai de preţ înaintea lui Dumnezeu șia oamenilor. De aceia atâtsf.
Scriptură, cât și sf. Părinți şi hotărârile sinodale cer
candidatului de preoţie, să fie împodobit cu anumite calități morale și o vrednicie deosebită.
Sf. Ap. Pavel scrie lui Timotei: „Mâinile curând pe nimene să nu-ți pui. . . păzeşte-te
pe iue însuți curat“ (|, Tim. V, 22). Se cuvine Lpiscopului (oricărei trepte preofeşti) să fie fără de
Prihană, bărbăt al unei femei, privishetor, treaz
cuviincios, iubitor de străini, învățător, nu be[iv,
nu Dătiuş, ne doritor de câștis urât, ci blând,
nesfadnic, nelacom“ (1, Tim. IN, 2—3 şi Fit. 1, 7—9).
Sfinţii Părinţi ca Grigorie de la Nazianz, Ion
Hrisostomul, Vasilie cel mare ș.a. 1. înțelegând
cât de înaltă este misiunea preoțască şi ce fel de
însușiri morale

rului, mult
primit'o, de
neîntrecute
mit.preoţia

trebue să aibă un servitor al alta-

timp au fugit de preoție, iar când au
și erau împodobiţi cu calități morale
până în ziua de astăzi, totuș au pricu multă sfieală.
.

„:In special se cere,

ca cel

ce

râvnește

preoţia

să aibă credinţă dreaptă, nădejde tare şi dragoste
nefățarnică cătră Dumnezeu, probate prin vieață cuvioasă

(evlavioasă, şi curăţenia moravurilor.

Şi de

aceia nu sunt primiţi la „preoție persoanele de curând

de

botezate,

boală

(can.

sau acei cari s'au botezat

în

SO

cari

Ap.;,

C.

12

căzut din credință în timpul
sin I ec.), apoi

cei ce

Neoc.),

cei

timp
au

persecuțiilor -(C, 10

s'au -dovedit,

că au. făcut

furtișaguri,că șau călcat jurământul făcut, curvarii,
a.

.*:

sa

.

-
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preacurvarii, (C. 25, 61 Ap. C. 9 s. Neoc). ucigașii,
chiar cei fără voie, (Grig. Nis. 5), bătăuşii (C. 27
Ap.), simoniacii (C. 22 sin VI ec.).
Aceste condițiuni morale sunt atât de trebuitoare
candidatului de preoție, în cât, chiar dacă din 'di-

ferite împrejurări ar fi primit hirotonia, şi în urmă s'a dovedit, că a' fost vinovat de “asemenea
păcate, canoanele îl exclud din treapta sa (C. 9
și. 10 sin | Ec).
Prin legea clerului mirean se mai cerși următoarele condiții morale de la cel care este a se hirotoni preot:—Să nu fi fost condamnat pentru
vreo crimă, sau pentru vreunul din: delictele următoare : fals, furt, înșelăciune, abuz de încredere,

mărturie mincinoasă, atentat la bunele

moravuri, -

delapidare de bani publici, mituire şi spargere de
sigiliu, sau la o pedeapsă mai mare de 15 zile închisoare, pentru orice alt delict prevăzut de co-

dul penal“ (Art. 15).
Astfel cel ce se pregăteşte pentru primirea hi-

Totoniei este dator, ca neîncetat să gândească cu
fot dinadinsul asupra înaltei chemări pr coţeşti, ispitindu-se în tot timpul pe sine şi văzându-și nea-

junsurile și slăbăciunile morale, să se silească din
răsputeri. a le înlătură şi a se împodobi cu tot
felul de virtuţi, după cum îndeamnă Ap, Pavel în
epistola cătră Filipini: „Câte sunt adevărate, câte
sunt

cinstite,

câte

sunt

drepte,

câte

sunt

curate,

câte sunt. prea iubite, câte sunt de laudă, orice
zivtute, orice laudă, acestea să gândească (UV, 8).

Iar când ar vedea candidatul de preoție că-i lipsesc
aceste calităţi şi nici nu şi le poate însuși atunci mai demn, mai de cinste și mai folositor este şi pentru sine
și pentru biserică și să-și

vieață potrivită
10259

Ci

caute

o altă

ocupaţie în:

gps
Cagttata

tzivorenacă

sale.

..

1
Ş d.
Vieaţa ireproşabilă a preotului şi curăţenia
|
în căsnicie
Misiunea pastorală este dumnezeească, atât după
origină, cât şi după scop şi mijloace; este un oficiu
în care lucrează

direct mâna

lui Dumnezeu,

este

o servire atât de înaltă încât Îngerii abea îndrăznesc
a privi la ea cu frică şi cu cutremur.—l-a această

dumnezeească slujbă este chiemat preotul spre a fi
ca organ văzut, ca reprezentant a lui Dumnezeu,spre

a sevârsi lucrul Lui şi a vesti adevărul Său. Cel ce
şa luat asupră-și această sfântă și dumnezecască sar”
cină în tot momentul şi pretutindene, trebue să fie
. conştient de aceca ce este şi reprezintă el, necontenit
să-și

amintească,

ției, nu mai este

că odată îmbrăcat cu haina preo-

cel de altădată

şi nici nu mai

este al său ; ci este îmbrăcat întru Hristos, apar

ţinând de

acum

Lui

și Bisericii

Sale,

este

înoit

după chipul Celui ce lau rezidit pe el.
Așadar, cel ce a primit hirotonia e dator ca:
în vorbe, în fapte, în mişcări, în felul de a sepuita
în toate momentele și împrejurările vieţii, să fi
în conformitate cu oficiul şi misiunea ce el repre
zintă. Să se silească ca în totul și pe cât cu pu
tință, să urmeze pe Mai Marele Păstorilor [isu:
Hristos, pe care nimene nu L'a putut vădi (învi

novăţi) de păcat, dându-se preotul singur pe sin
turmei ca model de vieață şi purtare, ca astfel ni

mine să nu-l defaime, după sfatul şi îndemnul AD
„ Pavel, cari zice: „Nimene să nu defaime tinere
- fele. tale, ci te fă pildă credincioșilor, în cuvânt
în petrecere, în dragoste, în duh, în credință îi

curățenie (| Tim. IV, 12) și toți să-i dea mărturi

bună ( Tit. II. To

TIT,
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Numai când vieaţa preotului va fi în totul fără
prihană şi nevinovată ferindu-se de tot ce înjosește

și scandalizază,

şi când

va duce o vieață

cuvioasă

împodobită cu toate virtuțile, atunci va dobândi
stima şi încrederea păstoriților săi, cuvântul îi va

fi cu plăcere ascultat şi sfaturile îndeplnite. Numai atunci oile vor auzi glasul păstorului.
În special pentruca vieaţa preotului să fie fără
prihană, va trebui:
|
'

q) Prin faptele și vorhele sale, să arăte o adâncă
credință în Dumnezeu şi în toate adevărurile

descoperite, — pe care le învață

Sf. Biserică

creş-

tină ortodoxă. — Să aibă în EI fare nădejde că-i

va dărui bunurile ce a făgăduit aleşilor Săi.—și
oricare ar fi necazurile şi durerile, ce ar lovi

în vieață, să nu se întristeze, ca cei ce nau

nă-

dejde. — Să fie adânc pătruns de dragostea

lui

Dumnezeu,

care

se

face “văzută

în

dragostea

pentru Biserică, pentru rugăciune, în dragostea
de misiunea sa și. în dragostea către fiii săi sufleteşti;— iar această dragoste să fie ca şi aceia, pe
care au avut-o lisus Hristos pentru Biserica Sa,.
în „cât şau dat sufletul preț de rescumpărare

pentru ea.
e
b) Este dator preotul să arăte cel mai mare:
respect atât faţă de Biserică cât și faţă de toate
obiectele sfinţite trebuitoare cultului şi ierurgiilor
bisericești. Când aîntrat în Biserică să fie cu deplină evlavie vrednică de casa lui Dumnezeu, şi
servindu-se

de obiectele sfinţite, să umble

cu dân-

sele cu bună-cuviință. Preotul, care nu are destul
respect faţă de „cele sfinte, săvârșeşte un-sacrilegiu

şi dovedeşte

necredință şi înstrăinare

dela Dum- .

nezeu. Orice serviciu religios public ori particular

să-l săvârșească

cu cea.mai

adâncă

cucernicie şi

20
bunăcuviință, cu credință și din inimă, fără grăbire şi fără a îndrăzni să lese ceva din rugăciunile şi formele hotărâte prin tipicul și practica
bisericească. Întreaga fiinţă a preotului în timpul
rugăciunci să inspire şi să întărească convingerea
în credincioşi, că el singur este pătruns în adâncul sufletului de puterea ci şi simte mult tot ceia
ce face. — Cea mai mică ştirbire în serviciile
religioase ori lipsă de evlavie, are cea mai dăunătoare înrâurire asupra sufletului creștin. — Se
mai cere de asemenea, ca preotul să cunoasciă

diferitelor

rânduiala

bine

făcână

greșeli în cetire ori

cumva

nu

ierurgii, ca

să devină

în mișcare,

obiect de râs și de critică.
Evlavia

cătră

cele sfinte să fie curată

și lipsită

de superstiții şi bigotism, să fie sinceră şi nefațarnică, departe de orice ipocrizie şi farisaism,
căci falşitatea se simte imediat şi atunci se distrug
sufletele în loc să fie întărite.
c) Faţă de sine însuşi preotul întotdeauna trebue
să aibă cea mai. mare băgare de samă, considerând persoana sa nu numai ca om şi ca creștin,
dar încă în tot momentul, să-și amintească de înalta
demnitate

preoțească, cu care

este îmbrăcat. Deci

este dator să aibă cel mai desăvârşit respect de
persoana sa, ca astfel să-și poată atrage respect
şi dela enoriașii săi. Respectul de sine se va arăta
atunci, când atât sufletul cât şi trupul preotului

vor

rămâne curate și neîntinate cu gânduri, vorb:
|

ori. fapte necuvioase.
Respectul

de sine se arată

atunci, când

preotul

se sileşte din toate puterile aşi îmbogăţi mintez
_cu-tot felul de cunoştinţi folositoare servirei sale
când înţelepciunea cea de sus îl călăuzeşte

frica Domnului,

care

este începutul

şi cânc

înţelepciunii

i

îl stăpânește. Preotul sc respectă și atunci, când
nu dă loc în inima sa decât la sentimente nobile
şi frumoase, înădușind și alungând pe cele contrare şi neîncetat rugându-se cu psalmistul: « Jin
curată zideşte întru mine Dumnezeule !» — Se
respectă preotul, când doreşte şi lucrează cu stăruință numai ceiace este bun și folositor bisericii,
neamului şi patriei, când preotul se sileşte a deprinde și a-şi întări voia la împlinirea, poruncilor
Domnului şi în legea Lui cugetă siua şi noaptea,

putând zice împreună cu Apostolul neamurilor:
„că întru drepiate şi întru curăția cea Duim“nezeiască, nu întru înțelepciuned trubească, ci

întru Darul lui Dumnezeu

am

petrecut în lu-

mea aceasta“ (Ul Cort. 1, 12). Atunci desigur va
câștiga respect dela păstoriţii săi şi nimeni nu va
îndrăzni a-i impută ceva.
d) Ireproșabilă va fi purtarea preotului, când
va

fi cumpătat în

toate

plăcerile şi

poftele

cor-

porale, privindu-le pe acestea nu ca scop al vieţii,
ci ca pe nişte mijloace a unui scop mai înalt, în
toate păzind o măsură cuviincioasă după învăţătura
Apostolului care zice: «Ori; de mâncaţi, ori de veți,
“sau altceva de faceți, toate spre slava lui Dunm-

nezeu să le faceţi». (| Cort. X, 31).
Necumpătarea preotului în mâncare şi mai ales
în băutură este cea mai josnică pildăîn ochii parohienilor săi și prin aceasta preotul își pierde
stima şi respectul lor. El este dator a se păzi de
aceasta cu atât mai mult, cu cât el are misiunea

de â combate beţia, cel mai

distrugător viciu, ce

omoară pe mulți. Chiar în ocaziunile şi petrecerile
„cele

mai

nevinovate

poate sustrage,
pătat

familiare,

dela

care nu se

preotul încă -e dator, să fie cum-

și cu multă prevedere.
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Deasemenea
în

demnitatea

îmbrăcăminte,

să

preotului

păzască

buna

cere, ca

și

cuviință

și

modestie. Pe cât de necuviincioasă este o îmbrăcăminte murdară şi neîngrijită, pe atât de nepotrivită este o îmbrăcăminte luxoasă şi cu culori
variate. Preotul trebue să știe că frumuseţea sa
nu stă: „În împletiturile părului şi a în făşurăturei aurului sau a înbrăcămintei hainelor, ci
în omul cel ascuns al inimei.... întru nestricăciunea

duhului

celui blând şi lin, care este îna-

intea lui Dumnezeu
de mul! preț“ ( Petru
III, 3-4). Foarte bine se potriveşte preotului şi zicătoarea: «Să se poarte cum — îi vorba şi să uorbească cui —îi portul.»
Cea mai mică neseriozitate din partea preotului
în haine și port îi atrage critica și ridicolul.
„€) Vieaţă ireproşabilă va avea preotul, când în
relațiunile cu ceilalți oameni, se va purta cu bună
cuviință, dând respectul şi cinstea cuvenită fiecăruia: pe cei mai bătrâni tratându-i ca pe nişte
părinți, pe cei de o vârstă, ca pe niște fraţi; iar
pe cei mai tineri, ca pe Ghiar copii săi. Cănd
vine faţă de parohienii şi fii săi sufleteşti, în orice.ocazie preotul să nu aștepte a i se arăta semne de respect, chiar de şi cl le merită, cie
bine ca el mai întăi să-i provoace la aceasta
prin o salutare cuviincioasă, demnă şi plină
de
dragoste,

urmând

pildei

Mântuitorului,

care

în

„totdeauna saluta pe ucenicii și ascultătorii săi, zicăndu-le „pace vouă“,
|
|

J) Pe lângă

cinstea şi onoarea

arătată

altora,

preotul singur e dator, să se silească a'şi agonisi
aceste frumoase însuşiri, careîi sunt atât de trebuitoare, încât'sunt identificate cu preoţia, după cum
se vede din modul de adresă și titulara, cu care
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păstoriţii onorează pe părintele lor sufletesc, numindu-l „cinstite părinte“! „onorabile părinte“ !
Sf, Ap, Pavel zice: „Se cervine Episcopului să
fie cucernic“ | Tim. Il, Tit. Ile. 3).
Cinstea este cununa cea mai prețuită a preoţiei şi cu adevărat Ap. Pavel o consideră mai de
preţ de cât chiar vicaţa aceasta: ,/ai bine, zice

el, îti
mea să
Dacă
un mort

este mie a mutri, de cât lauda (cinstea)
0 facă cineva sădarnică“ (| Cort. IX, -s)
orice om, ce şi-a pierdut cinstea, este ca
între vii, apoi cu atât mai mult un preot

necinstit este obiectul celui
între

păstoriții

Spre

mai înjositor

scandal

săi.

a nu i se putea

face

această
a

grea

şi: ru-

şinoasă imputare,. va trebui ca preotul, în totdeauna
în relaţiunile cu lumea să se poarte cu cea mai mare
curățenie sufletească și sinceritate, să nu ascunză
nici să schimbe adevărul; vorbele şi faptele sale
să .pornească din inimă curată, libere de orice
consideraţiuni personale, de calcule și prejudiţii.
-Să-şi dea cuvântul cu multă chibzuinţă și precumpănire, dar când și l-a dat odată, să. și-l ţină

-cu cea-mai mare-sfințenie,
otul,

care

căci mult pierde pre-

nu se ţine de cuvănt, sau se poartă

ca

o trestie clătită de vânt. În afacerile materiale,
-nimene să nu-i poată imputa vre-o incorectitudine,
ci să fie cinstea personificată, căci numai așa va
aduce mari foloase misiunei sale pastorale.
8) Să

păzască

cea

mai

mare

prudență

în ex-

presiuni şi în purtare față de orice om, dar mai
ales față de persoane de distincţie, sau cu cari nu
are ocaziune

a veni

mai des în contact,

căci cea

mai neînsemnată greșală atrage preotului critici aspre şi ridicolul. În tot momentul să'şi amintească de sfatul Mântuitorului, care zice; „fii
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înţelepţi ca şerpi şi simpli (sincer 2 ca poruiubi: (Alt. Xe).
„I) E necesar ca preotul să fie foarte circumspect, când stă față de femei; şi dacă nu-i şade
bine să întrebuințeze aşa numitele manieri elegante și
cavalerești, ce Par face ridicol,— apoi cu atât
mai mult trebue să se păzască, ca nu cumva prin
vorbe, priviri, gesturi or mișcări nechibzuite, să
dea loc. la presupunerea, că el ar avea oarecare
intenții nepermise, ceia ce ar avea ca rezultat jigni-

rea simțimântului religioso-moral şi deconsiderarea
tutulor preoţilor. Nu-i sunt iertate preotului . nici
aşa numitele glume prietineşti, căci chiar de se
par pentru un moment. plăcute, totuş ele contri:
bue la perderea seriozităţii, ce trebue să caracterizeze

pe

un

1) Pentru
trebui,

preot.

ca preotul să fie scutit de critici. va

ca el încă să se poarte

cu aceiaş

dragoste

față. de toţi fii săi sufleteşti, nefăcând deosebire
de clasă, de avere şi de rang, ci servind pe toţi
deopotrivă cu aceiaş bunăvoință, știind că înaintea lui Dumnezeu: „A este Rudeu, nici Llii,
nu este rob unici slobod, nu. este parte bărbătească nici femeiască, ci toți una întru Ilrisos
Iisus“ (Gal. III, si).
Astfel
purtându-se preotul îsi va atrage respectul şi cinstea din partea enoriașilor săi şi va

împlini dorința Apostolului Pavel: „Ca mimene să
nu defaime tinerețele sale, dându-se pildă crediucioşilor,

în cuvânt,

în "petrecere, în

drasoste,

în

duh, în credință şi în curățenie“ (| Tim. IV, 12)
Continuare.

J) . Datoria de căpitenie a preotului de a-şi
păzi
' vieața neprihănită şi de a nu se face obiect
de critică în faţa fiilor săi sufleteşti îi impune; ca
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el să aibă cea mai mare grijă, ca nu cumva să
se încuibeze în sufletul său păcatul mândriei, pe
care Sf. Scriptură îl numeşte „păcatul diavolu-

lui“, şi care constă în nemăsurata preţuire a meritelor sale şi înjosirea și neconsiderarea altora,

în .nechibzuita
ruri şi chiar
trage cel mai

dorinţă

de

slavă deșartă, de ono-

nemeritate. Acest păcat adispreț asupra . oricui lar a-

laude
mare

vea, dar mai ales asupra preotului. Oricâte alte
calități frumoase ar avea un preot, dacă el va fi
mândru şi îngâmfat cu păstoriţii săi, toate acele
calități nu vor .prețui nimic și nici îi vor folosi
la. ceva; iar poporul la rândul său va fi şi el
răce și indiferent față de dânsul, ba chiar îl va
dispreţui. Aici mai mult ca oriunde se aplică
minunat cuvintele Mântuitorului: „Ca ce măsură
veți 1năsura, cu aceia ai se va măsura, cu vărf
|
şi îndesat“ (Mc. IV-a).
Mândria

atrage

nu

numai

disprețul

oamenilor,

dar îndepărtează pe preot şi de la Dumnezeu
şi-l înstrăineasăde Harul său (acob IV, s)..
) Preotul fiind dator a se feri de mândrie,
-trebue să se îmbrace cu virtutea zzilinfei creştine, (smerenia) după îndemnul Mântuitorului care
zice: „Invățaţi-vă de la mine că sunt blând şi
smerit cu inima“ (Nlt. XI, 3). Această virtute o

„dobândește, când. neîncetat va cugeta pe de o
-parte la înalta deranitate la. care e chiemat, iar
pe de altă parte la slăbăciunea şi neputința sa,
neatribuindu-și

sieşi

nici

un merit,

ci Harului lui

Dumnezeu, zicând ca și Apostolul Pavel: «Prin
-Havul lui Dumnezeu sunt, ce sunt» (| Cor. AV
10) Şi imitând

pe acest Apostol, care

cu toate meri-

tele sale extraordinare, totuş se smerește până
a se considera ca nevrednic de a purta numele
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de apostol (IL Cor. XV, 8-9). Apoi umilință

și mo-

destie creştină va arăta preotul, când în relaţiunile
cu oamenii, se va sili sc Poarte nebutințele celor

slabi, lucrând nu spre plăcerea sa, ci spre
plăcerea aproapelui, în bine spre zidire (Rom.
XI,
1-2). „Aimic să nu facă Prin brisonire sau prin
mărire deșartă, ci în smerenie Pe altul socotisul
a fi mai de cinste de cât pe sine.“ (Filip 14,3). Pe cât
însăe de recomendată preotului, umilinţa creştină,
pe
atât de multel trebue să se ferească de slugărnici
e şi înjosirecare atinge însușoficiul sau demnitatea
preoţiei.

de

1) Pentru ca persoana preotului să fie vredn
ică
respect,

apoi

el trebuc,

să

se

caracterizeze

şi prin blândeță. „Se cuvine Îpiscopului
să fie
blând . . „să fie lin cătră toți, Jără de
răutate“
( Tim. II, 3; II:T. II 24). Blândeţa arată o inimă
bună şi îngăduitoare, ea atrage păstorului
iubire şi
respect din partea fiilor săi sufleteşti. Un
suflet
„blând păstrează în totdeauna ȘI cătră
toți, o purtare binevoitoare, prietinească, şi îngăduitoare,
arătând fie-căruia dragoste creștinească. Preotul
blând
trebue să-și păstreze pacea și liniştea sufle
tească,
chiar în împrejurări neplăcute şi supărătoare
; iar
prin aceasta îi va crește meritul. foarte
mult, căci
ȘI Mântuitorul: „Ocărându-Se împotrivă
ira ocărât

ŞI Pătimind 1a îngrozit (|. Petr. II. 23) pe călăi
:
Săi, ci din contra Sarugut pentru dânş
ii.
Preotul e dator a arăta blândeță și linişt
e su-

fletească chiar atunci, când va fi nevoit să
mus-

tre şi să certe greșelile şi nedreptăţile fiilor
săi
sufleteşti, fără însă a da loc mâniei în
inima sa;

„Stiind că mânia

omulu

nu

lucrează dreptatea

lui Dumnezeu“ (Iacob I, 20).
Dacă este o cerință atât de imperioasă
impusă
“preotului de a nu răspunde de cât
cu linişte su-

27
fletească şi blândeţă

celor

chiar

ce-l provocă,

cu

atât mai mult el este dator, să se fereascăca de
foc, să nu provoce pe nimene cu nimic supărător şi jignitor.
1) Deasemenea preotul este dator, să fie cu
cea

se

mai

mare

băgare

de

seamă,

în sufletul

sălășluească

său

ca

cumva

nu

păcatul

să

mâniei,

care întunecă dreapta judecată şi este începutul
şi izvorul tuturor nedreptăţilor şi faptelor criminale. — Tot așa el va trebui să fugă ca de un
mare și păgubitor rău, de discuţii aprinse și înverşunate, de sfezi, de procese şi de tot ce poate
întreținea dușmănia, ştiind că el este servitorul ŞI
urmaşul Celui ce au adus pacea pe pământ.
Cu atât mai mult încă trebue, ca preotul să
se ferească, ca să nu ajungă la înjositoarea stare
de sălbăticie,

de a se bate

cu cineva

sau

a lovi

pe fii săi sufleteşti. Spiritul, de care trebue.să fie
pătruns

preotul

ortodox,

este

de a

bine-cuvânta

şi tămădui neputințele fiilor săi,. iar nu de a lovi
şi de a zdrobi.
Ap. Pavel
Sf.
care
le
pe
În învăţăturile pastora
le dă lui Timotei

şi lui Tit, opreşte

pe Episcop şi

pe prezbiter de a fi mânios, -sfaduic şi bătăuş
Aa
|
( Tim. II, 3, Tit. 1,7...
ismul în
creştin
clădit
sa
care
1) Temelia pe
le,
tea
lume este dragos
cătră aproupe
fără de
care nici dragostea cătră Dumnezeu nu are va;
loare.. Dragostea cătră aproapele însă nu se poate
pricepe fără acte de milostenie sufleteşti şi trupeşti;—şi numai creştinismului îi revine meritul, că
-a. putut tămădui multe rane, de cure suferea
lumea păgână, şi a făcut să înceteze multe dureri
și amărăciuni.

Ai

Preotul fiind propovăduitorul înaltului principiu
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de caritate creştineasciăi, trebue să fie totodată
şi un exemplu viu al celui mai nobil simţimânt;
numai atunci semânța creștină va prinde rădăcină,
numai atunci sfatul său va fi implinit — și nu va
auzi greaua și aspra imputare; „doctore -zindecăile pe

tine“.

Astfel preotul trebue să fie pătruns mai mult
ca oricine de virtutea iubirei de aproapele şi a
compbătimirii. Inima sa să fie simţitoare la toate
nenorocirile şi durerile fiilor săi şi să nu le treacă
cu vederea, precum au făcut preotul şi levitul din
vechiul testament, ci ca samariteanul plin de milă
să aducă din propriele sale mijloace alinare şi îndulcire : suferindului; văduvei, orfanului, băt rânul, neputinciosului, străinului etc; iar când mijloacele sale
nu-i ar fi. îndestulătoare, atunci el să fie începătorul și susținătorul stăruitor a oricăror fapte filantropice particulare ori publice. Atunci va putea zice

preotul ca şi dreptul Iob: „Ochi ai

şi picior şchiopilor;

şilor şi am

fosi orbilor

eu ami lost tatii neputincio-

ajutat orfanului,

jutor (lob, XXIX, 12—16).

carele nu

avea a-

a.

Precum la ajutorarea nevoilor şi durerilor trupești preotul trebue să fie în frunte, tot întâiu trebue să fie el şi la alinarea şi Ja îndulcirea dure-

“rilor

sufleteşti

ale păstoriţilor.

De

la graba

şi

exactitatea, cu care preotul va căută să tămădu„cască acestea, atârnă progresul moral şi religios
al turmei, cum și buna: starea sa materială. Preo“tul deci mai “mult ca oricine, va trebui să mângâe, să sfătuiască, să înveţe, să încurajeze, să în

tărească sufletele
înțristarea.
0) Pentru

cele scârbite

şi să le

alineze

i
să poată răspunde acestor

ca preotul
>

.
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îndatoriri şi să nu-și atragă imputarea năimitului,
“a trebui să fie scutit de patima iubirei de argint şi a câstigului urât, pe care hotărât le opreş-

nu-și

te sf. Ap. Pavel (| Tim. II, 3, Tit. I, 7) să
dea argintul său

cu camătă Și

daruri: necinstite,

să nu râvnească, nici să primească, să se păzească
de patima Jăcomiei şi a avariţiei, care suunt mama
tuturor nedreptăţilor,

furtişagurilor,

impilărilor ȘI

a unei vieți mizerabile, după cum zice Sf. Ap. Pavel:
„Cei ce vor să se îmbogiifească

cad în

ispite şi

în curse şi în multe pofte nebuneşti şi în vălămare... căci iubirea de argint este rădicina luturor răulăților“.(| Tim. VI, 9—10).
Nimic nu atrage

preotului

mai

mult

dispreț

ca

lăcomia și avariţia ; iar. cele mai adânci dezbinări
dintre păstori şi păstorițe au fost provocate de
aceste

patimi.

,

Păzindu-se preotul însă de: aceste patimi, nu-i
este oprit de a se folosi de darurile benevole, ce-i
aduc fii săi sufleteşti din dragoste; şi a face
chiar cuviincioase economii, din care să-și poată
întâmpina nevoile familiare și cele ale par ohienilor săi.

O condiţie esenţială din. partea preotului spre
ași putea împlini datoria dragostei cătră parobhienii săi, este să fie harnic și activ; să nu. se lenevească, nici să pregete în săvârşirea binelui, ci
din contra .singur să caute ocaziunea de: al săvârşi; să fie neadormit şi să lucreze ziua și noaptea, cu timp și fără de timp,—ca astfel să nu audă.
straşnica imputare de la oameni şi de la veşnicul Judecător că a fost slug să , vicleană şi leneşă..
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Curăţenia preotului în căsnicie.
Vieaţa preotului pretutindene şi în toate împrejurările trebue să fie model de cuvioşie, ca astfel
pe.de o parte, să fie scutit de critici, iar pe de
altă parte dând exemplu parohienilor săi, să fie

îndemnul cel mai puternic al îndrumării

lor spre

o vieaţă bună.
Animalitatea şi înverșunarea sexuală a fost în
totdeauna izvorul celor mai mari răle sociale: a

boalelor,

a sărăciei

şi a

distrugerei

familici

și a

neamului. Această patimă este cu atât mai primejdioasă societăţei, cu cât ca pătrunde și-și găseşte
loc în toate păturile sociale.
Astfel în această direcţiune preotul va avea
mult de luptat, dar spre a lupta cu succes, trebue
ca el siigur,

ca

întâi de toate

și

în

alte

model de

direcţiuni,

castitate şi de

trupească.

|

tul

Încă înainte de căsătorie

trebue să-și

lut curate

orice păcat
dispenzabilă
aceeaş

fi

păzit

şi să fi întrat

curățenie

”

şi de

hirotonie, preo-

tinerețele

sale

abso-

în căsătorie virgin de

trupesc,
ceeace
pentru hitotonie

condiţiune-se

să fie mai

este o condiţie in(C, 17 Ap); şi tot

cere şi pentru

soția sa. „Se

cuvine Episcopului (presbiterului) să fie fără de
Brihană barbat al unei femei“, (| Tim- III, 2) zice
Ap. Pavel. lar după căsătorie trebue se trăească
cu soția sa în cumpatare şi moderaţiune
„Srăpănindu-și vasul său întru sfințenie şi cinste,
iar
nu în pofla pătimaşă ca şi păsânii, cari
nu cu„noscpe Dumnescu“,(| Tesl, IV 4-5)
şi având
sope să fie ca cel ce nu are“(|. Cort.
VII, 29).
Deasemenea Și soția preotului trebue întru
toate

31.

să fie credincioasă legăturii conjugale; iar această
datorie este atât de absolută, încât preotul, a cărui
soţie a calcat curăţenia

să se

conjugală, sgu trebue

despartă de ea, sau este depus din demnitatea preo;

țască (C. 8. Neoces).
unui

Dacă

preot

i se

cere

viaţă

cumpatată

însăşi soția sa, cu atât mai multel trebue
serve

cea

mai

desăvârşită

curăţenie

cu

ob-

să

în afară

de

legătura conjugală. Canoanele bisericeşti (C. 25
Ap.; c.4 sin VI ec)caterisesc pe Episcopul, prezbiterul și diaconul întinat cu femei străine, ca pe
niște nevrednici

de dumnezeeasca

servire, la care

Îngerii numai privind se cutremură. |
Chiar în relațiunile sale pastorale preotului i se
cere multă înțelepciune şi prudenţă, când vine
în contact cu feinei şi mai ales cu de aceleaa căror reputaţie este îndoelnică,

ca astfel

nici să fie

presupus de vre-o incorectitudine. „Se cuvine
Episcopului (presbaterulu) să fie neprihănit* (A
Tim. IN, 2; Tit. 1, 8 «şi nimeni să nu dafaime
Hinerețele sale», UI Tim. IL, 22).
"Tot asemenea şi preotul văduv este dator a
păzi cea mai mare curăţenie trupească, ca astfel
să nu fie un obiect de scandal și de dispreț al fiilor săi sufleteşti.

s6
Educaţiune specială, veghere și întărirea voinţei în lupta
cu ispitele..
Însemnătatea misiunii preoțești precum şi caracterul său divin şi veșnic pretind, dela cel ce se devotează acestei chiemări o specială pregătire. şi
educaţiune, potrivit cu' scopul ce urmăreşte această

misiune.
Dacă

e necesară .o pregătire

specială

pentru
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orice fel de ocupaţiuni
caracter

intelectual,

publice ori private, fie cu

moral

ori

material,

cu

atât

mai mult e necesară pregătirea şi educaţiunea Specială pentru preoție. Aici, mai mult ca oriunde,
persoana trebue să fie pătrunsă în adâncul sufletului de importanța și sfințenia misiunei ce are a
îmbrățișa ; să se identifice, așa zicând, cu toate
cele ale preoţiei, să o iubească mai mult ca pe
bunul cel mai înalt şi să simtă mulțămire şi bucurie numai în biserică și cu cele bisericeşti și preoţeşti.

„Aceste simțiminte însă nu se dezvoltă în sufletul viitorului. preot prin mijloace teoretice, ci numai
prin o timpurie şi neîntreruptă obișnuință cu cele
bisericești şi preoțești, prin exemple şi exerciți?
cu acte de cucernicie. De aceia este necesar ca preotul să fi fost, aşa zicând, format în biserică, crescut
în atmosfera bisericească, să fi fost hrănit ŞI să
fi respirat duhul bisericii, ca astfel să poată zice
cu Psalmistul „Râvua casei Tale nvau mâncat

(Duimnezeule:) (68-9)/:

|

Numai o creştere bisericească aprinde
dragostea

și

devotamentul

pentru

în

suflet

misiune

şi a-

ea nu ar fi complectă,

fără

sigură succesul pastoral. Oricât de îngrijită ar
fi educaţiunea și pregătirea preotului din orice
alt

punct

creștere
preot un
niciodată
misiunea

de vedere,

în duhul bisericesc, căci va face din
luminat și corect funcţionar bisericesc,
însă un preot pătruns şi conştient de
sa şi bisericei nu-i trebuesc funcționari

ci misionari şi apostoli.

a

Preotul fiind păstorul unei turme, pe care o va
conduce prin toate împrejurările vieţii, are nevoie

- şi de o creștere şi pregătire

intelectuală.

devărat trebue să fie lumina lumei,

El cua-.

|
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Preotul pentru a. răspunde cu succes tuturor
trebuințelor sociale, se cuvine ca pe lângă cunoştințele teologice speciale, să fie înzestrat şi cu
cunoștinți generale

cât se poate

de complecte, po-

trivit gradului de cultură şi de civilizaţie socială.
El trebuie să aibă cunoştinţă despre evenimentele şi desvoltarea istorică a omenirei, dar mai
ales' a neamului său, ca astfel având înaintea
ochi-

„lor oglinda trecutului, să poată fi un destoinic
îndrumător al poporului cătră idialul său în viitor.—
Trebue să aibă o cât mai desvoltată cunoștință
a
științelor pozitive, care pe deoparte îi lărgesc
orizontul cugetării, iar pe de alta îl pun în poziţiun
e
de a răspunde mai ușor şi tuturor obiecţiun
ilor.
și îndoelilor religioase, stabilind astfel
armonia fi-

rească dintre ştiinţă şi religiune.

Preotul are de asemenea nevoie de cunoștin
ţi
literare şi limbistice, clasice şi moderne
și mai ales
ale limbei materne, ca astfel să poată
avea la îndămână cât mai multe izvoare de
cugetare omenească profană şi religioasă, ce-l ridică
într'o atmosferă mai luminoasă ŞI care are
o înrâurire hotărâtoare asupra încrederei şi ascultărei,
ce trebuie să
inspire fiilor săi sufleteşti.
Nu mai puţin preotul trebuie să
aibă şi o cultură
artistică, care nu numai că are
o profundă înrâ- |
„urire asupra educațiunei sufletulu
i; dar în acelaş
timp prin
aceasta, se pune

în concordanţă

cu ten-..
„dința perpetuă a bisericei
creștine, care întotdeauna a fost promotoarea ŞI
susținătoarea culturei
artistice şi estetice, din toate
punctele de vedere,
pentru înălțarea și inobilarea
sufletelor omeneşti.
“Mai presus însă de toate aceste
cunoştinți, preotul
nu trebuie să fie lipsit de
cunoștințile filozofice,—
căci dacă prima condițiun
e pentru realizarea reli10259
.
.

N
giunci este pogorârea lui Dumnezeu la om, descoperindu-i adevărurile cterne,—apoi a doua condi- .
ţiune asemenea celei dintăi este, ca şi omul să se
înalțe cu gândirea, cu simţirea şi cu voinţa la Dumnezeu căutând să-și explice rostul său pe pământ.
În general preotul are absolută datorie, de a se
sili să [ie deapururea superior mediului-încun jurător,
după cum din punct de vedere moral, aşa şi din
punct: de vedere cultural. Şi de aceia pe lângă o te-

meinică asimilare a cunoștințelor dobândite în şcoală, apoi încă o sfântă datorie are, ca neîncetat în cur-

sul vicţii sale să citească şi să scinstruiască necontenit fiind deapururi în curent cu progresele culturale ce le realizează societatea. — Numai astfel
va putea să se menţină la reputația de ore cu
Palru

ochi

şi se va

impune

cu

stimă

şi respect

tuturor celor ce-l încunjoară.
Preotul fiind însărcinat să povăţuească poporul

său prin toate împrejurările vieţei, trebue să aibă
o minte luminată și îmbogăţită cu conoștinţi variate,
ca să nu fie un conducător orb.
,

Fiind

judecătorul

diferitelor

neînţelegeri

fami-

liare şi sociale, preotul va trebui să aibă o putere

de

judecată

pătrunzătoare, vederi

largi şi să fie

pătruns de duhul dreptăței, ca astfel să liniştească
spiritele, să le împace şi să aducă ordinea şi mulţu-

mirea între ele.
„Preotul va veni
persoane

şi

adesea

autorităţi,

|
în contact cu diferite

cari, fie din necunoştință,

fie din ambiţie deşartă, vor atinge oficiul său ;—și

în asemenea împrejurări preotul trebuie să fie cu
mult tact, înțelepciune şi prudenţă, ca să nu jig-

neascăpe nimeni și nici el să nu .rămână umilit.
Mântuitorul a prevăzut toate împrejurările grele,

„prin

care vor. trece

discipolii Săi şi de aceea le
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zice: „Fiți

înţelepţi

ca șerpii“ (Mt.

X,

16). Iar

Ap. Pavel spune lui Timotei: „Se cade episcoPului (preotului) să fie învățător“ (| Tim. III, 2),
şi despre sine zice: „Zaturor toate man Jăcut,
ca măcar pe unii să-i dobândească“ (| Cort. IX 21)
Din cele zise, se vede lămurit, că preotul are
nevoie şi.de opregătire şi cultivare intelectuală
specială și generală, ca astfel să dobândească : o
imaginaţie vie şi bogată, o memorie şi o Drovedere dezvoliată şi o judecată sănătoasă, păfrunzătoare, dreaptă şi serioasă. Acestea îl vor
ajuta foarte mult și în desvoltarea darului vorbirei,
care este atât de necesar preotului.
" Toate acestea, pe lângă ceea-ce Dumnezeu a dat
fiecăruia în mod natural, se dobândesc ŞI se des- -

voltă prin muncă

stăruitoare şi sirguință în şcoală

şi mai ales în afară de şcoală, în tot cursul vieţii.
II. Cultura viitorului preot e complectă numai,
„când pe lângă instrucţiune, adică pe lângă luminarea și cultivarea minței, i sc dă Și educaţia
necesară special, adică când şi inima este înobilată

și înzestrată cu simţiri alese și -irumoase,. preoţeşti, iar voinţa este întărită prin deprindere din
copilărie la acte potrivite misiunei „preoțești. Numai

cu asemenea condițiune însușirile minţei vor avea
preţ şi efect. Instrucţiunea formează pe omul cult
şi destoinic de multe fapte alcătuite cu meșteșug;

_educațiunea

însă formează pe omul bun și destoinic

de a'şi împlini cinstit şi conştiincios lucrul cel
bun,

ce i sa încredințat.

Aşadar, este cu atât maide trebuință ca viitorului
preot să i se înceapă educaţiunea în direcțiunea
bisericească şi preoțească încă din frageda copilărie.
Este. necesar

dar,

ca

cei ce se pregătesc

pentru

misiunea preoțească, încă din casa părintească
să se deprindă în religiozitate şi moralitate, — să
li se insufle iubirea și respectul de biserică şi cele
bisericeşti,—să fie deprinşi cu rugăciunea cât de
deasă,

cu

postul,

cu

modestia,

cu înfrinarea,

cu

ostenelele, cu răbdarea, cu fapte de dragoste
creştinească şi în fine cu tot felul de fapte bune
și frumoase abătându-i totodată dela cele răle, cum
și de la contactul cu oamenii răi şi înnărăviţi.
Aceste deprinderi cu faptele bune şi morale în
copilărie le însullă părinţii cu cuvântul şi cu fapta:
Aşadar, în mare parte direcțiunea inimei și a voinței pentru preoție, se întipăreşte de cătră părinți,
şi aceasta are mare putere, pentrucă întipăririle
din copilărie rămân pentru toată vieaţa.
Educaţiunea se continuă în școala bisericească,
unde se face şi instrucţiunea și unde se întipăreşte cu
tot dinadinsul caracterul vieţii şi duhului preoţesc.
Astfel aici viitorul preot trebue să se sârgucască
nu numai a întări şi desvolta toate deprinderile

bune și frumoase, dar încă prin supunerea ȘI
ascultarea de educatori, să înlăture orice neajuns
ce ar avea și să devină desăvârşit de destoinic pentru dumnezeeasca misiune: preoțească.
Frica de Dumnezeu, evlavia şi venerația faţă de

cele

sfinte,

respectul

şi buna

cuviință

faţă

de

oameni, supunerea la ordine, împlinirea datoriilor,
îngrijirea cuviincioasă a corpului și a îmbr ăcămintei, ”
ținuta, mişcările, purtarea în școală, şi afară de şcoală,

sunt semnele după care se poate judeca un viitor
preot și dacă va merita săi se spună: „vrediic este“

Voința

şi caracterul.

În activitatea

pastorală

facultăţile intelectuale şi cultivarea lor sunt mijloacele, — educaţia inimei este îndemnul, — iar:
educaţia

voinţei

lizarea scopului

şi formarea caracterului

este

rea-
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Înalta misiune pastorală ţinteşte a face pe om:
ca fiind în corp, să trăiască după spirit, locuind
pe pământ să râvnească ceriul,—fiind înconjurat de
plăceri, să nu fie stăpânit de ele, ci să le stăpânească, să înlăture răul, să nimicească minciuna,
să alunge durerea, să mântue pe om din cursele
celui viclean şi să-l conducă pe calea cea strâmtă

a virtuţii, pe care va găsi mulțumirea şi îndestularea sufletească și trupească, fericirea pămân-

tească şi cerească.

Dar pe cât de folositor și sfânt este scopul acestei 'misiuni, pe atât de strâmtă şi întortochiată este
calea şi tot pe atât de numeroşi sunt dușmanii și
pedicele, ce trebuie a-le înfrunta preotul.
În ajungerea scopului său, preotul se va lupta:
cu poftele și plăcerile trupeşti, cu răutatea ȘI invidia

diavolească

mândria,

şi

omenească,

aroganța și duhul

i se va opune:

veacului

acestuia, se

va lupta cu ispite venite de la diavol și de la lume,

ba se va lupta chiar cu sine însuşi; va avea a
se lupta cu sărăcia, cu elementele naturii Şi cu
nenumărate alte neajunsuri, la cari este expus de
multe şi felurite împrejurări.:
|
În faţa acestor numeroși şi diferiți dușmani, trebuie ca şi preotul să fie întrarmat puternic, ca să:
- poată înfrunta săgețile vicleanului cele aprinse.
Astfel preotul se va întrarma cu:
a) Credința, prin care va putea învinge greutățile cele mai mari și care Sar părea cu neputinţă.
trecut.—Însuș

Mântuitorul

Listis

Hristos la să-

!

de

vârşirea actelor mari și minunate a cerut credință;—
Şi a spus că numai celui credincios îi sunt toate
cu
putinţă. (Mt. XV 11,29). Iar Sf.Evan g&helist lonî
ntreabă;
„Cine este cel ce învinge lumea, fără
numai

-
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cel ce crede, că Jsus este Fiul lui Dumnezeu2“
(| loan

V, 5).

b) Credinţa nestrămutată va trebui să fie însoţita de nădejde tare, că Dumnezeu îi va da ajutorul său, căci cel ce nădăjdueşte nu se ruşinează
nici se întristează (Ps.XNIV, 3.) şi mila Domnului

îi

va încunjura.
.
c) Dorința ferbinte de a aduce binele la înde-plinire, izvorită din dragostea cătră Dumnezeu
şi călră aproapele, căci dragostea toate le sufere,
toate le crede, toate le nădăjiueşte, toate le rabdă şi nici odinioară

nu

cade (| Cort. XIII, 7). Ea

esle veşnică.
|
d) Hlotărîre neslrămulată. Întărit în credința
și nădejdea ajutorului dumnezeesc, preotul după
o matură chibzuinţă hotărîndu-se pentru implinirea unei fapte nobile, să rămână statornic şi nestră-

mutat în această hotărîre, fără a se clăti ca o trestie
bătută de vânt, ci după cum îndeamnă Ap. Pavel:
n Pinându-se d> cuvântul cel credincios al învă-

făturii, ca să fie puternic şi a îndemna prin în
vățătura cea sănătoasă şi a certa pe cei ce grăesu

înpotrivă (Tit. 1, 9).
„€) Sârguință stăruitoare.

|

Îndată ce

preotul a

luat o hotărîre șia început vreun lucru oarecare,
el trebue să-și desfășure toate puterile intelectuale

morale şi fizice, lucrând cu timp şi fără de timp
neîncetat până va ajunge la bun sfârşit şi nimic”
să

nu-l

poată

opri

în

cale:

„Aici

necazul,

nici

strâmiorarea, sau goana sau foamea, muci golătaea, nici nevoia, nici sabia, (Rom VIII, 35),ci să poa-

tă zice împreună cu Apostolul neamurilor :,, Lupta
=

cea bună nam luptat, călătoria am săvârşit,
credința am păsib(Ul Tim IV. 7).
£)! Răbdarea şi statoi nicia. Un preot trebuie

39
să se caracterizeze încă și mai mult prin răbdare, calitate neaparat trebuitoare servirei sale.
Preotul are de întimpinat multe neplăceri și greutăți, ba chiar critici nedrepte și ocări,
— întâmplându-se ca în actele cele mai nobile să găsească împotrivire. Dacă preotul sar aprinde în asemenea
împrejurări şi ar răspunde cu aceiaș măsură, atunci ar perde cauza chiar de la început şi astfel
S'ar expune la ruşine.
În asemenea împrejurări preotul trebue să fie
foarte prudent, să-și păstreze sângele rece și să sufere toate cu răbdare şi resemnațiune, — urmând
exemplul Mântuitorului

şi amintindu-și,

că Ela zis:

„Că numai care va răbda Până în sfârşit,
acela se ta mântui: şi după cum și Ap. Pavel în

deamnă : „Ca în toate puindu-ne înainte ca slujiZori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare în 1te-

cazuri, în nevoi, în, strâmtorări“ (UL Cor. VI, 4)
„Preotul silindu-se a-şi însuși. aceste virtuți, va
ajunge încet şi pe nesimţite să-şi întărească voința
în calea binelui şi să-şi formeze un caracter
tare
Și hotărît; și astfel se va împotrivi şi va rămâne
tare în faţa ispitelor celor mai ademenitoare ȘI va
înfrunta toate piedicele.
E
Prin aceasta:
va putea contribui la dobândirea
acelor rezultate frumoase și măreţe, ce aduc
mul-

țumire în omenire

și o

conduc

pe

calea

progre-

sului şi încă va: putea aștepta cu încredere
mângâitoarele cuvinte'ale mai Marelui păstorilor:
„Bine

slugă bună şi credincioasă . , . intră întru
bucuria Domnului

tău“ Alt. XXV,

21)

|
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Ş. 7.
Buna

dispoziție

a preotului
şi biserică.

cătră

rugăciune

Rugăciunea este înălțarea sufletului nostru cătră Dumnezeu, prin care-l manifestăm: credința
"nădejdea şi dragostea noastră deci rugăciunea este
i exprimarea întregului nostru simțâmânt religios.
În exterior rugăciunea este o convorbire a.
noastră cu Dumnezeu, după ce mai întăi cu spiritul ne-am ridicat și ne-am unit cu El. Este o comuniune de gândire şi simţire cu Divinitatea.
Rugăciunea înălţând pe om de la cele pământeşti la cele cerești, îl. reînsuflețeşte şi-i preface
întreaga sa ființă.
Ea îi luminează mintea deschizându-i un câmp
mai larg de cugetare şi gândire, îl face să înțeleagă mai lesne adevărurile divine cele nepătrunse
şi să le primească mai cu drag. Omul prin ru-

găciune devine mai credincios şi mai evlavios.
Rugăciunea

însuflețând

_ţuiască mai bine valoarea

pe om, îl face
bunurilor

să pre -

cereşti

şi 0-

dată cu aceasta se aprinde în el şi dorul de a le
dobândi, întărindu- seastfel speranța în Cel ce le-a
făgăduit,
Ca o urmare imediată şi necesară a acestora,

se desvoltă în suflet dragostea cătră

Dumnezeu,

care se arată prin fapte bune şi astfel face din
inima noastră unjertfelnic viu,. de pe care se înalță
mirosul cel 'cu bună mireazmă, cătră Cel Prea Înalt.
Pe lângă această înalțare, ce dobândeşte sufletul prin rugăciune, apoi el devine stăpân şi peste
bunurile şi plăcerile trupești şi pământeşti, dând
fiecăruia adevărata sa valoare.

4

Astfel omul devine: mai

îngăduitor şi mai

supus

bun,

voici lui

presus însă de toate omul capătă

blând,

mai

Dumnezeu.

Mai

mai

prin rugăciune

cel mai puternic sprijin contra primejdiilor de tot
felul, cel.mai puternic scut contra ispitelor, cum

şi medicamentul cel mai sigur pentru alinarea şi
tămăduirea tuturor durerilor şi amărăciunilor, ce ne
pot lovi în lumea aceasta şi de care nimeni nu
este scutit, precum

n'a fost scutit nici

chiar Mân-

tuitorul nostru Iisus Hristos.
Însuș lisus Hristos sa rugat Părintelui

în tot

cursul vieţei sale pământeşti, dar mai ales în momente extraordinare, pentru ca să ne arate va

loarea şi folosul rugăciunei (Le. VI, 12; loan XVII).
El deasemenea a îndemnat pe ucenicii și urmaşii săi să se roage (loan XVI, 23, 21) fagăduin"du-le, că tot ce vor cere vor dobândi.
„ Apoștolii în adevăr că au recunoscut valoarea
rugăciunei

și necontenit sau

rugat

în

toate

oca-

XXI, 5; Rom. I, 10; Etes 1, 16 17; 11 Cort.

XIII,

ziunile: Jar moi voi petrece în rugăciune şi în
Slujba cuvântului (Fapt. VI, 4; 24-31; XX, 3%:
9; Iacob V. 14). Iar Ap. Pavel o recomandă expres lui Timotei (| Tim. II, 1-3).
Preotulca slujitor al altarului şi mijlocitor între Dumnezeu şi om, ca cel ce este chemat, să
aprindă şi să mențină religiozitatea în suflete
Şi
să conducă pe păstoriți printre valurile acestei
vieţi, ește dator mai mult ca oricine,
ca întăi
el să se hrănească

ciunei.

Ziua

cu

ŞI noaptea,

plăcutele

seara

fructe

ale Tugă-

şi dimineața şi a-

mează-zi, în toate momentele Şi împrejurările
vieței

preotul e dator, să se roage lui Dumnezeu
neînsee e Spent sine și ai săi cât Şi pentru
toate
ŞU ȘI trupeşti ale păstoriţilor săi.

Dragostea sa pentru rugăciune să fie atât de
- puternică, în cât nimic să nu-l poată detrage de
la dânsa.
În rugăciunile publice și private, pentru ca în
adevăr rugăciunea, ce el face să fie folositoare,
pentru ca să pătrundă sufletul creștinului, ce o
ascultă, şi să străbată ceriurile până la Tronul
Celui Prea Inalt, preotul are cea mai sfântă datorie, să facă rugăciunea cu cea mai mare evlavie.
“Rugăciunea deasă, săvârșită de preot cu multă
evlavie, nu numai că aprinde
.în sufletul său credința, nădejdea și dragostea, îndrumându-l pe
calea unei vieţi bune şi sfinte; — dar totodată,
întărește şi înoeşte într'nsul Harul Duhului Sfânt
“Şi face să se strângă şi mai mult acea legătură

tainică între ființa sa şi între misiunea preoțească. Pe lângă dragostea de rugăciune, de care tre
buie să fie pătruns sufletul preotului, el mai trebuie să aibă şi o deosebită bună dispoziţie şi dra-

goste pentru

biserică și serviciile bisericeşti,

în

care se întrunesc şi se arată toate simţirile şi gândirile religioase ale preotului.
_
„Numai acel cari găseşte mulţumire și plăcere
în biserică şi în serviciile bisericești, îmbrăţişând
„preoţia cu adevărată dragoste, se poate numi cu
„dreptul servitor al altarului, iar cel cari par
simţi

această

mulțămire,

va

face

cu

mult

mai.

bine, nici să nu se mai îmbrace cu o astfel
de
haină.
|
Un preot, cari pătruns în adâncul sufletului
său de dragostea aprinsă pentru biserică şi cele bisericeşti, în totdeauna va merge cu drag-la biseTrică şi la vremea

hotărâtă,

şi niciodată nu va

târzia, făcând să fie așteptat de

“sau de credincioşi,

ceilalți

în-:

servitori

și nici :nu va lăsa serviciul

.
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așa fel toate
nefacut. El va şti să-şi chibzuiească
e gospodăreşti
ocupațiile sale pastorale şi personal
rânduială.
încât să poată săvârși-pe toate în bună
odată ce Adevăratul preot al Celui Prea Inalt,
în el se om;
alt
a, călcat pragul bisericii, devine un
e cele
toat
prefac gândirile şi simţirile aşa fel, că
nu-l mai
lumești pentru dânsul rămân străine,—și
eptate
stăpânesc de cât gândirile şi simţirile deşt
În săc.
ees
nez
dum
l
iciu
de locul cel sfânt şi de serv
găt
preo
inea
vârşirea slujbei dumnezeeşti un asem
aşnu
t
seşte atâta mângâere şi mulțămire, încâ
simte
teaptă cu nerăbdare sfârşitul ei, ci din contra
preot însă,
părere de rău, când se termină. Un bun

Vrednici mare când să se gândească la aceasta.

'nicul

slujitor

al

altariului

şi

credinciosul

urmaş

frual Marelui Archipăstor va cugeta numai la
îl
tea
museţile serviciilor bisericeşti şi numai aces
vor stăpâni—şi

se va sil a le da o cât

maimare

cu. psalpompă şi strălucire, pentru a putea zice
mistul:

„Râuna

casei

tale nvau

mâncat,

(Dum

nezeule)“ (psl. 68, 9), şi să poată aduce jertfă plăII 5).
cută lui Dumnezeu prin lisus Hristos (| Petr.

fi pătruns
Preotul, care din nenorocire nu .va
de aceste sfinte dispoziţii şi va necinsti prin. ne-

păsare şi lipsă

riceşti, va primi

de respect biserica şi cele biseaceiaș

imputare,

pe

care

Mân-

Dumtuitorul a făcuto celor ce prefăcuse casa lui

nezeu în peşteră tălharilor; — iar partea unui
cu
asftel de preot în adevăr că va fi cu furii şi
tălharii.

|
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$. 8.
Însemnătatea acestor dispoziţii pentru vieaţa pastorală.
Multă înriurire

are

purtarea preotului

fiilor săi sufleteşti în afară

asupra

de biserică,—multă

în-

fac fără să bage de 'seamă, ori că nu le fac

din

râurire şi putere au asupra lor sfaturile și învăţăturile preotului; dar toate împreună nu pot pătrunde mai ptiternic şi mai adânc sufletele credin:
cioșilor și nici nu pot înrâuri mai mult asupra lor,
fie în bine ori în rău, de cât purtarea preotului în rugăciune și în biserică.
"Creştinul vine la rugăciune Şi la biserică cu
multă evlavie, şi chiar dacă se observă câteodată
şi acte de puţină evlavie,—cei mai mulți din creştini le săvârşesc, ori din o deprindere rea şi le
gând rău, Cu toate acestea chiar Şi cei neevlavioşi
şi plini de răutate, privesc pe preot așa cum este
el;—adică ca pe un slujitor al lui Dumnezeu, ca
pe trimisul și mijlocitorul între om şi Dumnezeu.
De aceia, toate mişcările lui, vorbele, felul cum le
pronunţă şi întreaga lui ființă trupească şi sufletească sunt cu multă

şi cu multă scumpătate
cătră toţi

cei din

băgare

de samă

observate

cântărite şi măsurate

biserică.

de

Când purtarea pre-

otului este vrednică şi potrivită cu timpul şi
lo-

cul

cel sfânt,

trunși până

în

atunci

adâncul

toți cei

de

sufletului

„Zugrăvită în fața și în mişcările

față
lor

sunt

pă-

de evlavia

preotului;

aprinde focul: sfânt al religiozităţei şi a respecli se
tului pentru rugăciune, biserică şi
cele sfinte, —

„chiar neevlavioşii se închină și se
pleacă
pect înaintea: unui asemenea preot.
Pe când din contra,

dacă

un preot,

şi

cu res”
|

din neno-
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înaltă darocire, nu-şi înțălege această sfântă şi
şi de mântorie şi face rugăciunea cu răceală
viincios şi
necu
tuială, iar în biserică se poartă
se umple
fără respect—atunci bunilor creştini li
văsufletul de amărăciune și li sângerează inima
sfânt
mai
cel
în
zându-se loviți tocmai de preot
ea;
simţimânt al lor, şi astfel slăbeşte religiozitat
sau
-iar cei răi sau îşi îndreptățesc purtarea lor,
găsesc prilej de a'şi bate joc de cele sfinte.
Cucernicia şi evlavia sinceră şi curată a preotului în rugăciune şi în biserică este ca o putere
magică, care în mod tainic, nepriceput şi fără să
se simtă pătrunde sufletele credincioşilor şi le stăpăneşte.—Şi nu puţine cazuri s'au văzut, când ne-:
credincioşi și indeferenţi, cari nau putut fi convinși prin argumente ştiinţifice, li s'au deschis sufletul şi s'au lipit de Dumnezeu şi legea Sa numai
prin o ast-fel de înrâurire binetăcătoare. .
Cât de puternică înrîurire are asupra succesului

pastoral al preotului
rugăciune şi biserică,
pectul, venerațiunea şi
cură un preot evlavios
dincioşilor nu numai

buna sa dispoziţie pentru
se vede lămurit din resdragostea, de care se buşi cucernic, în faţa cre-

din parohia

tele îndepărtate —precum

sa, ci

şi din credința

cu care vin creştinii la el, îi

şi din

al-

adâncă,

destăinuesc păsurile

ruşi nevoile lor şi-i cer cu credinţă şi evlavios

|
_găciunile și binecuvântările sale.
i,
preoț
nilor
bătrâ
nicia
Privind la evlavia şi cucer

oricine se încredințază pe deplin de acest adevăr.
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CAP. II.
Vieaţa

casnică

a Preotului.

$. 9.
Cuvioșia vieții, observarea și cultivarea obiceiurilor
bune în casa lui.

Preotul ca păstor trebue să fie model turmei
nu numai prin virtuțile personale, ci și prin vieaţa
sa familiară.
Casa

sa este un centru,

cătră

care se îndreaptă

toate privirile şi de aceia trebuie, să [ie ca o şcoală,
unde parohienii să vadă şi de unde să se înveţe

toate virtuțile casnice şi familiare. Pentru aceasta

Ap.

Pavel

zice:

»Presbiterului se cuvine

a-și di-

vigu) bine casa sa“ (| Tim. III, 4).
„Casa preotului îi serveşte ca o şcoală chiar lui,
căci el aici își exercită mai întăi activitatea pastorală în mic şi se învaţă, cum să-şi conducă pa-

rohia sa, şi de aceia Sf. Ap. Pavel spune: „Că cel

ce nu știe a-şi dirigin bine casa Sa, cum va pu iea îngriji de Biserica lui Dumnezeu ?* (|. c.).
Numai acel preot va avea o înrâurire bine-făcătoare asupra păstoriților, în a cărui familie se
vor practica numai virtuți și în casa căruia se vor
vedea bune şi frumoase obiceiuri,

1. Casa preotului trebue

să fie casă cuaioasă,

Şi toți ai casei sale trebue, să ducă vieața cea mai
cucernică. Însuș Dumnezeu a ordonat,
prin Moisi,
fiecărui cap de familie ca să-și crească pe fiii săi
în poruncile Sale: „Să:4i vorbească
despre ele
Pururea, şezând acasă, sau mergând
în cale,
„culcându-se şi „Sculându-se, precum şi a
le scrie
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er
pe pragurile casei sale şi ale porților sale“ (Deut

cere
VI, 6-9) şi deci cu atât mai mult preotului ce

împlinirea acestei datorii.
Astfel se impune:
- a) Ca toţi casnicii preotului, atât soția şi fiii,
cât şi servitorii să fie creştini ortodocşi.
V) Preotul e dator, să observe ca. toți membrii
familiei să respecteze şi să împlinească cu multă
exactitate toate poruncile Bisericii cum sânt: păzirea şi respectarea sărbătorilor, mergerea regu- lată la biserică în Duminici şi sărbători, păzirea
posturilor, Mărturisirea şi Împărtăşirea cu Sfânta
Eubaristie s. a. |.
c) Toţi casnicii preotului în zilele, când sunt
scutiți de celelalte ocupaţiuni gospodărești să se
ocupe cu cetirea Sf. Scripturi şi a altor scrieri
„morale şi întăritoare de suflet, să se îndeletnicească cu săvârşirea de fapte evlavioase şi filantropice, aşa încât, casa preotului să fie o adevărată școală de obiceiuri frumoase.
d) Soţia preotului, pe care poporulo cinsteşte cu
frumosul nume de pană, să se silească prin felul
ă
vieţii și a deprinderilor sale, ca să conrespund
acestui nume. Fiind tovarăşșa de vieaţă a preotului
să-i fie un adevărat ajutor şi în misiunea pastorală
prin exemplele și manierile sale creştineşti, care

au o înrâurire puternică asupra parohienilor.

e) Preotul şi. soţia sa sunt datori

a avea foarte

multă grijă pentru creşterea şi educarea copiilor
Sa le insufle
lor în evlavie şi frica de Dumnezeu.
şi cele . sfinte.
dragostea şi respectul de biserică
cu ordiSă-i deprindă cu: modestia, cu curăţenie,

şi
nea şi disciplina, -să li se înrădăcineze dragoste
frumoase,
plăcere pentru studiu şi alte ocupaţiuni
şi să-i

şi folositoare, ca astfel să slujască de pildă

- urmeze şi alţi fii ai parohienilor.

Să-i ferească de
A

O

—
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contactul oamenilor, dela cari ar pute
a căpăta deprinderi răle,
4) In casa preotului trebue, să domneasc
ă pacea
“ŞI armonia, iar acestea vor avea
loc, când toţi ai

familiei se vor conduce de dragoste sinc
eră și curată

unul cătră altul. Aceasta dragoste
se arată
prin îngrijirea plină de bunăvoință
unul de altul,
prin îngăduirea slăbiciunilor, prin
îndreptarea cu
blândeță
a

greşalelor

și

neajunsurilor

îndepăr-

tându-se astfel orice neînţelegeri şi sfezi
Z80motoase ori bătălii, care ar produce
cea mai nenorocită pildă asupra păstoriților
.

$ 19.
Ingrijirea preotului de a se perf
ecționa în
pricina intelectuală şi morală.

Nu este de ajuns ca preotul să fie înzes
trat numai dela natură cu însuşiri intelectua
le şi morale

ŞI nici sunt îndestulătoare'

unui preot

cuno

ștințele
dobândite în școală, oricât de teme
inic le-ar fi făcut,
căci în şcoală

se dobândesc

numai

cunoş

tinți
elementare și generale, care îndrumea
ză pe preot
Cătră o cultură mai întinsă şi
mai amănunțită. ,
”* Preotul trebue să fie deapurur
ea făclie luminoasă și

conducătoare ; și dacă după
hirotonie, nu
se va sili, ca Cunoştinţile
dobândite în școală, să
și le înmulțească și să le
dezvolte, atunci va deveni cu totu

l

nevrednic

de

misiunea

sa,

căci un
aseminea preot v a perde
şi cunoștințele dobândite
în şcoală,
|
Un tânăr preot merg ând
în mijlocul păstoriţilor
Săi, va găsi perso ane
cu cunoștinți

întinse şi va-

p__
riate, și de aceia e necesar
totul

străin

de

aceste

ca şi “el, să nu fie cu

cunoștinți.

căci

neştiința

și

nepriceperea sa ar face o rea impresie. Între
parohienii săi va avea şi de aceia, cari nu au
nici cele mai simple cunoștinți, deci pe aceştia
preotul trebue să i conducă

de mână

(așa zicând)

ca pe nişte copii, ceiace nu va putea face, dacă
el singur nu se va sili, să-şi înmulțească cunoștinţele.
Dumnezeu

a sădit în firea omului dorul de știință

deschizându-i astfel calea propăşirii—iar Mântuitorul lisus Hristos a zis: „Fifi desăvârşiți precun
şi Tatăl vostru cel din Ceriuri desăvârşit este“.
(Mt. V, 48). Astfel

dar preotul

e dator să nu în-

ceteze nici un moment studiul, ci să se silească
a-și îmbogăţi cunoştinţile sale intelectuale, din ce
în ce mai

Va

mult

prin

trebui deci,

cunoștințelor

studii

neîntrerupte.

ca preotul

dobândite

pe lângă

repeţirea

în. școală, să se sârguiască

cu multă stăruință la cetirea Sf. Scripturi, -care
este o vistierie nesecată de ştiinţă și de înțelepciune,
silindu-se a-și agonisi în minte

textual şi după în-

ţeles cât mai multe locuri scripturistice, ca astfel
să aibă la îndămână un depozit cât mai mare
și bogat, spre a-l întrebuință în toate împrejurările

şi în toate ocaziunile.

„Să. citească

din bogatele
care

mult

și să

culeagă

scrieri Și lucrări

se găsesc

idei

și cunoștinți

|
ca albina mierea

ale Sf. Părinţi, î
folositoare. pre

tului pentru toate.nevoile pastorale.

De oarece preotul e dator de a purta grijă Şi
a parohienilor
„de partea trupească şi materială
ele necesare,
cunoştinţ
aibă
săi, apoi el trebuie să
ecţie.
dir
această
în
îndestulătoare şi
și
Va trebui deci” să citească scrieri de higienă
10259

5

.

9)
de medicină, ca astfel sa poată feri pe parohicnii
săi de boalele trupeşti, iar când acestea lovesc pe
cineva, preotul să-i poată da imediat primul aju-.
tor, până la venirea medicului.
,

Poporul deşi în genere e muncitor,

dar e lipsit

însă în mare parte de cunoştinţele unei munci
chibzuite şi cu folos, mai ales în agricultură;
deci preotul trebuie să fie în curent cu progresul
săvârşit în toate direcțiunile,

ca

astfel

prin aceste

cunoștinți să folosească parohienilor săi, facândui
să propăşască materialiceşte. Tot aşa preotul va
trebui să-și înmulțească cunoştinţele în toate ra-

murile economice.-Este foarte necesar, ca

preotul

noștinți cât mai

limbelor

întinse a

să

aibă

şi cu-

clasice şi mo-

derne, cari îi ajută foarte mult la desvoltarea
cunoştinţelor sale, după cum s'a arătat şi mai înainte.
Pentru ca preotul să poată răspunde acestei

* datorii de căpetenie, va trebui să se silească ași
forma o bibliotecă cât mai bogată; va trebui să
se aboneze la cât mai multe reviste: teologice,
științifice şi enciclopedice;

va trebui

nu numai

Să

citească, dar să şi cugete asupra diferitelor chestiuni de interes pentru

popor,

să le pătrundă şi si

caute a instrui. şi pe alţii, fie înscris, fie oral, înființând şi susținând cercuri culturale şi şcoli de a
dulți;—ştiind că cine caută să instruească pe alții
se instrueşte pe sine însuși.
|
Tot astfel e dator preotul, să se silească a se

desăvârşi şi pe calea morală, ba încă această datorie este cu mult mai de nevoie în vieaţa păstorului, pentrucă rolul său mai mult este de a în:
bunătăți natura omenească, de cât de a o instrui,
- ȘI apoi reuşita misiunei pastorale atârnă mai mult:
de curăţenia sufletească şi trupească a preotului;
—
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de gradul său de moralitate,—de cât de cultura
sa intelectuală. Oricare ar fi inteligenţa și știința
preotului, nu-i vor! folosi la nimic, dacă el va fi
pătat cu imoralităţi. Pe

cu un

înalt

grad de

când

din contra,

moralitate

și

un preot

cu

o vieaţă

sfântă, de ar fi chiar mai puţin învăţat, totuş se
va bucura de mai.multă stimă şi veneraţiune, căci

o conduită morală şi evlavioasă întrece cu prisos

multe lipsuri intelectuale și ştiinţifice.

Progresul

împrejurări,

întelectual a
pe când

cuiva

atârnă

de multe :

vieața sfântă şi morală atâr-

nă de voinţa şi silința personală (pe

lângă Harul

divin necesar la toate), şi de aceia meritul preotului în primul loc atârnă de vieața sa morală. Nu
toată lumea te poate cunoaște şi aprecia ceiace

ştii, dar însă toţi te văd şi te judecă,

după ceia-

ce ești şi cum te porți. Predispoziţia de a săvârși fapte nobile și fru
moase se dobândește prin neîncetat. exerciţiu în o

vieaţă virtuoasă şi prin cercetarea neîntreruptă a
conștiinței.

Astfel preotul pentru a pr opăşi pe calea morală este dator, ca cu plăcere şi cu grăbire, să săvârşească orice faptă bună, de câte ori i se prezintă

ocaziunea,

ba

încă

singur

să

caute

aseme-

nea ocaziuni;—să-și cerceteze conştiinţa cât mai
des, chiar în fiecare zi, şi să vadă dacă nu cumva e întinată

cu

oarecare

fapte

nepotrivite ser-

virei sale, pe care aflându-le, să le înlăture şi să le”
înlocugască cu fapte creșştineşti şi preoțești, cu
care să se poată

prezenta “mulțumit

cugetul în faţa fiilor săi sufletești

şi

împăcat

cu

și înaintea tro-

nului Celui Prea Înalt. E dator preotul ca necontenit
să cugete la vieaţa și faptele Mântuitorului şi ale
sfinților, precum şi la înalta şi nobila sa misiune.
"* Cu cât preotul se va, sili mai mult, să înainteze

=)

şi intelectuală şi va lucra aşa fel,

pe calea morală

. încât propăşirea sa întru acestea să fie «pre folosul
sufltesc şi trupesc al parohienilor săi, cu atât mai
mult

adevărata sa valoare şi se va Încun-

va creşte

nilor sai, dar

a poporă-

nu numai

jura de stima și recunoştinţa

chiar şi a neamului

întreg.

Oricare ar fi însă progresul pe calea intelectuala şi morală, la care va ajunge preotul, bunul
simţ şi învăţătura creştină cer, ca cl să nu Se
exagereze

faţă de

ința prin” vorbe

lume,

căutând

să-şi

arate ști

ori dân-

şi propoziţiuni ştiinţifice,

du-şi acre de om str aşnie, Accasta lar face neinţeles ori ridicol şi i-ar nimici efectul celor mal
bune intenţiuni. Deasemenea şi în celace "priveşte
partea morală să se fercască de a cădea în pă
catul fariseului lăudăros şi îngâmfat. Modestia ȘI

umilința creştină îl vor înălță.
Sil,
Îngrijirea pentru moralitatea casnicilor preotului.

Preotul pe lângă datoria ce are de a se sili, că
personal

să propăşească pe calea.

morală, apoi tot

atât este

de dator,

intelectuală
ca

şi

să se În -

grijească şi de moralitatea casnicilor săi.
Astfel preotul se.va îngriji: şi va stărui ca S0ţia şi fiii săi să aibă o vieaţă în totul morală $și
„neprihănită, să fie cins i în toate afacerile şi re”
laţiunile lor cu lumea,—
nu fie lacomi şi râvnr

tori de bunuri străine, să “iubeasca pacea în toate
împrejurările, să fie milostivi și compătimitori, în
cât la casa preotului,
„mângâere

să nu

și alinare

în totdeauna 'să se găsascătuturor

se. depărteze rușinat

foari te băgător

de.

seamă

suierințelor

“și nimeni

și. înfruntat.
preotul,

ca

Să

fie

nu cumvă-

5,
Li >

nai

«

În: A miti
săi să se dedea. la patimi
“reunul din casnicii Ag.
„Rat
.
..
e

desfrânări,

jositoare ca:

furtișaguri,

beţii,

critici aspre

ş.a. |. care

atrag

pe poporăni,

aducându-și

aminte

bătălii

scandalizează, .. a..

şi

neîncetat

de po-

runca sf. Ap. Pavel, care zice: „Se cuiine prezvitevrului a avea fii credincoşi, cu toată cucernicia,
mt întru ocară de curine sau neascultători ; feeile aşişderea să fie cucernice, necleveliloare,
nelimbute,

toate.

în

credincioase

treze,

III, 4, 11— Tit. 1, 6).
Preotul e dator să fie cu atâta grijă în

(| Tim.

ceeace

priveşte conduita morală a casnicilor săi, în cât.
se cuvine ca aceştia nici să nu fie bănuiţi de vreo

:
prihănire, ori faptă imorală.
nu se
să
ca
Preotul mai este dator a priveghia,
oploşească în casa sa persoane străine, a căror
moralitate ar fi îndoelnică ;— şi nici a îngădui pe-.
treceri sgomotoase, care prin natura lor ar putea
să ajungă la fapte necuviincioase.
Tot aşa de

are

datorie

mare

preotul

de a se

celorîngriji şi de starea morală a servitorilor și
lalţi 'oameni de casă ai săi. Se va sârgui deci ca
să-i

obicinuească

Sf.

Ap. Pavel

a

duce

o

vieaţă

morală,

ob-

băservându-i să nu fie: beţivi, tâlhari, sfadnici,
învole
să
tăuși, criticători, risipitori, etc, şi nici
|
cască contactul cu asemenea oameni..
Datoria preotului de a se îngriji de moralitatea
ele
casnicilor săi se vede şi mai lămurit din cuvint
cari

zice:

„Ci

dacă

cineva

(cu,

ă de a:
atât mai mult preotul) nu poartă grij
s'a. lepădat
Săi, şi mai vârtos de ai casei sale,
cel necredin-.
de credință şi este mni rău de cât

cios. (| Tim. V,

8).

a

_ Ma

12,
Raportul preotului cu membrii familiei sale. cu
slugile şi cu vecinii.
Cele mai apropiate și mai scumpe fiinţi, după Dum„nezeu, pentru şufletul oricărui cap de familie, aici pe
pământ trebuie să fic soţia și copiii; — pentru ei
trebuie să trăiască, în ciși

prin

ci

să-și wăsească

toate mulţumirile și toate mângâerile. Aceasta 0
cere atât legea naturală cât şi legea divină.
Cu atât mai mult un preot trebuie să fi pătruns
de acest simţimânt şi de această datorie.
|

De aceea preotul este dator să-și iubească soția
cu toată sinceritatea şi puterea sufletului său, să
_0 stimeze și cu bunăvoință să o susțină în toate
'slăbăciunile ei, şi numai astfel și eâ la rândul ei
va avea pentru dânsul dragoste, stimă și respect,
fiindu-i ajutor credincios prin toate greutăţile vieţii.
Pe copii de asemenea e dator, să-i trateze cu
toată

dragostea

şi bunăvoința,

păzind

însă marsI

nile dreptei judecăţi şi a înţelepciunei, ca astfel să
nu ajungă la extrem și să fie subjugat de dragostea lor până la slăbăciune.
Dragostea pentru soţie Şi copii însă, să nu coârşească niciodată dragostea şi datoriile, ce are
preotul .faţă de slujba sa preoțească, care este lucrul lui Dumnezeu.
|

Nu e permis, preotului

pru şi hursuz,

de a se purta cu ei as-

căci o asemenea

manieră

în loc de

a-i înduplecă spre o vieaţă bună și cătră împlinirea datoriilor lor, din contra îi va îndărătnici
ŞI-I

va face, să-şi piardă respectul și stima, ce-i datoresc: pĂu: întărâtaţi. pe fii voştri“, zice Sf. Ap.
Pavel.

Pa

8

O datorie de căpitenie a preotului este, ca şi cu
Jelalte rude şi membri ai familiei, fie de sânge,

u-prin alianță,
ăcute

în cele mai bune Şi

trăiască

să

bun

relaţiuni, căci „ce este mai

şi ce este

ai [ru IN0S „fără tumai a locu fr ați împreună?
„ai

sale

soţiei

se

ales

și mai

Pe cei mai bătrâni

cuvine,

să-i

pe

părinții

respecteze

săi

Și să-i

noreze ca un fiu (chiar de ar fi ei laici); pe cei
e o vârstă să-i trateze cu dragoste sinceră ; iar
e cei mai tineri ca pe înșişi fiii săi. Să fie gata
le veni

întotdeauna

în

ajutor

la toate

trebuin-

le sufletești și trupești.
Cel mai urât și mai înjositor exemplu ar dă
reotul, care s'ar arătă rece şi indiferent ori mândru,

aţă de rudele sale mai sărace, ori mai înapoiate
i cultură ; — și încă cu atât mai nedemn și. vredic de ocară va fi preotul, care şi-ar dispreţui sau

i-ar deconsidera pe părinţii ori fraţii săi, rămaşi
e o treaptă de cultură inferioară ori mai sărăci.
În asemenea preot nu ar merită, să mai poarte
sumele de părinte al poporului.

poarte cu.
De asemenea e dator preotul să se
cătră orfanii
lragoste, cu milă și cu compătimire

amiliei, iar dacă sar întâmplă, să aibă de aceştia
n casa

sa,

e dator

să-i

trateze

cu

bunăvoință

și

fiilor săi.
să li dea o creştere îngrijită întocmai ca

Faţă de servitori

preotul e dator, să păzească

in totdeauna o ţinută foarte demnă dar totodată
și familiară ; să-i trateze cu dragoste creștinească
faptă ne
și să nu le învoiască nici cea mai mică
a
ferească
se
să
singur
cuviincioasă ; iar mai ales

vreunei porunci
nu le da exemplu de călcarea
:
morale, căci aceasta nu num ai că le-ar zăruncina
rile sale
Simţul moral, dar şi-ar expune chiar bunu

a fi neglijate,
+

ori amenințate.

-

50
Mare datorie are

de a fi foarte corect

preotul

Și în ce priveşte plata lefei servitorilor. Nu i se
cuvine nici a-i amână, şi nici a le opri din dreptul

lor, sub felurite pretexte, ci din contra, să li întreacă dela dânsul ; şi prin aceasta, pe,de o parte
leva căpătă dragostea și îi va dispuncla o muncă
mai conştiincioasă şi cu folos, iar pe de altă parte,
va fi'scutit de critici şi vorbire de rău, ceeace

este foarte dăunător pentru bunul nume al preotului.
O

altă

datorie

nu

mai

puţin importantă

bune

tului este să trăiască în

relaţiuni,

a preo-

în

Con-

cordie şi pace cu vecinii, căci pe lângă că vecinul
în multe împrejurări este de mare folos, dar apoi
preotul: prin - purtarea
un nume foarte frumos
_contribue foarte mult
Preotul încă trebuie

bună cu vecinii, îşi câştisă .
printre enoriașii săi, ceeace
la succesele sale pastori ale.
să aibă multă grijă, ca Și

"casnicii săi, să se poarte cu,cea mai mare bună Cu„viință cătră vecini, îndemnându-i şi impunându-le“chiar ca să treacă cu vederea micile neajunsuri,
Şi liniştind el singur cu înţelepciune, cu prudență

şi cu răbdare chiar. cele mai grele neînţelegeri,
ce sar ivi între unii și alţii;—fiind bine încredințat preotul, că lăsând de la sine şi având cât de
multă răbdare, niciodată nu
din contra va câştig a mult.

va

fi în

pagubă,

ci
|

$ 13.
Ordinea și curăţenia în casa preotului.
Preotul

ca conducător

al poporului,

fie dascăl cu cuvântul şi cu fapta, nu
cele religioase şi morale,

N

dar şi

trebuie să

numai în

în cele tr upeşti

şi materiale. — EI va: reuşi să îndrumeze
pe paro-

57
economice numai

ienii săi pe calea prosperității

tunci, când

pe

el singur se va sili să meargă

a-

econoseastă cale. Năzuinţa cătră prosperitatea
ca
deoparte,
pe
mică este îngăduită preotului,
pe
iar
săi,
să dea exemplu şi îndemn poporănilor
ajutor cede altă parte, ca să poată fi sprijin şi
apoi înlor lipsiţi și nenorociţi. Pe lângă acestea
ai săi să
săşi demnitatea preotului cere ca el şi
aibă o bună poziţiune materială.
hărnicie şi
Gradul de cultură, de moralitate, de
pe exteriorul
de bun simţ a cuivă se cunoaşte de
ordinea 'şi
gospodăriei sale mai ales la ţară; iar
atârnă de cecaprosperitatea gospodăriei sătenilor
și gospodăria
ce văd lu casa preotului, căci casa

și modeacestuia este şcoala cea mai instructivă
Jul de imitat al poporului. |
la casa preoCeeace vede şi cum vede săteanul
tului,

aceea

va năzui şi

el

sa

facă.

şi

să

aibă,

nu atărnă
căci ordinea şi curăţenia în gospodărie
de starea materială,

ci din contra

prosperitatea şi

dintâi.
buna stare materială decurge din cea

Preotul este deci

dator a se sili să fie model

gospodăria sa; așa
de ordine şi de curăţenie în
de departe să-i inspire
fel ca oricine va vedea-o,

|
plăcere.
bine
şi
curată
fie
să
Casa preotului ca clădire
şi pe dinafară,
îngrijită atât:pe dinlăuntru, cât condițiuni higieîn
să fie construită şi întreţinută

de a fi luxoasă,
„mice; iar mobila din ea, departe.
Este o dasă fie curată şi cu bun gust orânduită.

mândrie naţională pentru
torie de cinste şi de
casei lor să
preot și soţia sa, ca îmbrăcămintea
naţionale, lucrate în
fie cât mai mult din ţesături
Chiar casa lor.
menea în
Dependinţele

casei preotului

sa fie ase

'

deplină curăţenie şi ordinea să
tindene.
Curtea -să fie curată

şi bine

domnească
|

pretu,

înprejmuită, surile

şi grajdurile pentru vite şi celelalte trebuinți gos-

podăreşti să fie în bună stare,

la locuri și în poziţiuni potrivite.
Să nu lipsească de lângă casa

vadă

cu pomi

cultivată,

fructiferi,

precum

bine

şi o grădină

curate și aşezate
|
preotului

îngrijită
de

și. bine

legume

zavaturi, pe care singur să le cultive cu
şi după

regulele

cele mai

ca astfel să tragă

și el

ştiinţifice și

folos,

|
o li-

şi

zar-

plăcere

raţionale;

iar mai

ales să

dea pildă şi să dezvolte și în popor gustul şi
interesul acestor culturi productive şi folositoare.

“Trebuie

ca preotul să se îngrijească

aproape de bună
ința vitelor sale,

foloasele împătrite

și încincite ce

la vitele bine întreținute,

muncă

de întreținere.

Conducerea

foarte

de

starea, curăţenia, hrana ŞI locuarătând și explicând poporului

unei

dobândește

cu aceiaş

gospodării

de

cheltueală

este

şi

_
o

artă,

în

realizarea căreea au rol toate facultăţile sufletului

omenesc.
— În activitatea - gospodărească pentru
a ieşi toate bune şi la vremea lor, se cere nu nu-

mai "voinţă.și activitate, dar
dire, judecată, chibzuinţă,
frumoase, bun gust, etc.

încă mai

cumpăneală,

ales,

gân-

sentimente.

Condiţia de căpitenie pentru buna ordine

şi pros-

peritatea unei gospodării, nu este ca cineva să muncească mult, dar să muncească
cu rândui ală şi cu
chibzuinţă, calculând tim pul
cu multă scumpătate.
Poporul nostru de la țară e destul
de muncitor,
dacă însă cej m ai mulți trăese
în sărăcie, apol
una din ce auze este și lipsa unei
educaţiuni gospodăreşti,

9

Așadar
arte

datori, să

fie:

scamăîn ceiace

priveşte

or-

veni

imediat

preotul şi soţia
de

băgători

sa sunt

cum şi asupra
nea şi curăţenia casei lor, pre
acestea. Să se:
ndiţiilor prin care se întrețin
casei lu ordine.
ească ca să deprindă pe toți ai
iar

curăţenie,

răsplata

va

din

a casei lor,
florirea şi prosperitatea materială
hienilor, cari
din dragostea și respectul paro
u aşa de (frumos.
> vor. folosi şi ei dintr'un exempl

Ş 13.
|

Îmbrăcămintea Preotului.

scă ordine, curăDupă cum trebuie să domnea
podăria
enie şi bună-cuviință în casa şi în gos
tea

uință aces
sreotului, deasemenea se cer cu stăr
i în îmbrăcămintea lui; căci în mare parte atârnă

»una reputaţie şi respectul preotului

brăcămintea

sa.

şi de la im-

Sa

multă grijă
Se impune deci, ca preotul să aibă
cioasă şi în forma
de îmbrăcămintea sa, să fie cuviin
cerută de datină şi de regulamentul Sf. Sinod asupra costumului preoţesc, să „fie făcută din o mar:
terie de culoare

închisă,

mai ales

neagră

(să nu

fie de culori deosebite) şi să se îngrijească, ca nu
cumva

să

îmbrace

haina murdară

sau ruptă.

lux.
a se tferişi dedecondatorie esenţială are preopetul câtde dez
gus
căci
,
nțe
ămi
în îmbrăc
dară, pe
sideraţie

atrage

preotului

o

haină

mur

atât de nepotrivit cu chemareaaratăpreoțe
lonă ă Sser€£te
puţiasc
care
ști,
lume
lile
găte
şi
l
luxu
+]
atie:
uşur
-pe omul fru
zitate şi carâcterizează
mos şi ludabil.
da
r
vo
sa
ia
soţ
şi
tul
Preo
și recunoştinţii
exemplu, care le va atrage stima

-

0
neamului,

când

și

în

îmbrăcăminte,

atât

ci

cât

și cei ai casei lor vor întrebuința stofe ţesute
în casă, dând exemplu poporului și contribuind
la dezvoltarea industriei naţionale, atât de neglijată în timpurile

din urmă ; deasemenea

tribui şi la dezvoltarea

gustului

port naţional, ce face podoaba
rului românesc.

vor

con-

pentru frumosul
neamului şi a popo-

$ 15.
Fapte și plăceri nepotrivite cu chemarea

preotului.

Caracterul de sfinţenie şi de cuvioşiea misiunei
preoțești impune celui ce s'a îmbracat cu această
demnitate, ca în toate împrejurările şi momentele

vieţii, să ţină foarte mult seamă, nu numai de
ceeace este şi reprezintă el, dar şi de ceeace
lumea creştină voiește să pretindă și să ceară de
la

el,

ca

reprezentant

al

prea

bunului

și

prea

blândului lisus.
— De aceea preotului nu-i este
slobod să săvârşească orice fapte, sau să se bucure de orice plăceri fie acestea chiar îngăduite
celorlalți oameni. Lumea judecă și apreciează pe
preot

nu

ca

pe

orice

om,

ci

ca

pe un

slujitor

al Altarului, ca pe un trimis al lui Dumnezeu,
care trebuie să fie model de cumpatare şi de

cuvioşie în toate. Biserica prin canoanele diferite“lor sinoade nu numai opreşte anumite fapte ȘI
plăceri nepotrivite misiunii preoțești, dar şi pedepseşte pe cei neascultători.

Va

trebui deci

ca

preotul

să

nu fie prea de-

dat la munca fizică peste măsură, cu scop de a
se îmbogăţi

neglijing astfel datoriile sale

preoțești,

căci zice sf. ap, „Petru: «Nu se cuvine ca lăsând

Gl

servit INeselor.: Iar
vântul lui Dumnezeu să
slujba cuvântului
i întru rusăciune şi întru
IL petrece» (Fapt, VI, 2.)
(ind expus A
Nu-i

este

iertat

a

fi negustor,

însă a-şi vinde
dreptăți, îi este slobod

produsul

uncei sale.

de averi şi de mosii
Nu poate fi administrator
sau a ocupă funcțiuni
răine (vataf ori vichil),
(ie cârciumar,

se cuvine să
vile ori militare. Nu
pentru preot de a fibeţiv
âci este o mare înjosire
și totodată e dator să
au a întra în cârciumă
cea mai” mare energie,
ombată acest viciu cu

ţinând . crâşmă.
ceace nu va putea faceo...
astfel
i nici a (i garant, ca
lu
tu
N
eo
pr
od
ob
sl
ce
Nu
cu parohienii săi —ŞI cu
ă fie scutit de discordii
cămâtar.
cade ca singur să fie
atât mai mult nu se
preotul
t misiunii sale, <a
lu„Este cu totul nepotrivi
cântăreţ de cântice
r,
ato
lam
dec
distracsă fie actor,
ce alte ocupaţiuni.
meşti, sau să aibă ori
"
țioase publice.
preopotrivit cu misiunea
Deasemenea nu este
care
lui să facă politică, otul
aru
alt
l
oru
jit
slu
ca
țască
ritele. Pre
și înduşmănește spi
tre fiii .
adesea înăspreşte
fr
pacea şi ăţia în
a
ic
ed
pr
a
de
cuare datoria
ă privinţă se
st
ea
ac
în
ci
de
tecă în luptele
săi sufletești, și
ă, fara ase ames
rv
ze
re
ra
st
pa
a
vine
ejurări critice
ce. Ba încă la împr
ti
li
po
e
el
id
rt
pa
patimei podintre
fi expusă urei şi
ar
sa
na
oa
rs
r de arecând pe
petru preot chia
t
en
ud
pr
i
ma
te
litice es
u de vot.
când .
nunţa la dreptul să
, că atunci
lă
iâ
do
în
«
o
i
nic
să
triei
„Nu există în
rului ori ale pa
po
po
ale
re
oa
dator, Să
interesele superi
l este ce] dintăi

preotu
sunt în primejdie,ru binele
se sacrifice pent

ȘI a patriei.

fi . mântuirea

. neamului

62
Este oprit ca' preotul să se” ducă prin localuri
publice precum sunt: cârciume, cafenele, cazinuri
Şi alte locuri de petrecere, unde se aţâță poftele
şi pasiunile omeneşti.
Nu
să

este potrivit cu demnitatea preotului, ca el
meargă la teatre şi la privelişti cu caracter

“lumesc și distracțios. Este permis însă preotului
a asista la piese teatrale cu caracter național
Și în adevăr moralizatoare şi înălțătoare de suflet.
Nu se cuvine ca preotul să fie vânător, sau să
ia parte activă la baluri şi petreceri sgomotoase.
Sunt de asemenea oprite: dansurile, jocurile de
noroc, gâcirea norocului, jocurile
table ș. a. 1, pe bani.

în cărți, biliard,

Cap. III

Preotul ca îngrijitor al bisericei.
$ 16.
Datoria de a înfrumuseţa biserica şi cimitirele.
_Biserica
"Dumnezeu

(templul)

este

şi cultului Său.

clădirea

afierosită

Aici se adună

lui

creştinii.

în numele Domnului spre a-și ridică sufletele cătră
Dumnezeu şi a ascultă rugăciunile, pe care le

înalță preotul. În biserică se aduce Jertfa cea
fără .
:de sânge spre împăcarea

omenirei

cu Dumnezeu;

“Și aici în mod văzut petrece Mântuitorul
şi se co“munică credincioşilor. În acest loc
se pogoară

mai cu seamă Harurile Sf. Duh asupra credincio-

„şilor și singur este sfinţit: prin dumnez
eescul Har.
, La treptele Altarului. creștinul găseşte mângâ„ere în necazuri, încurajare în primejdii
şi alinare

03

pe
mama care hrănește
| suferinți. Biserica este
.
aţă
vic
icesc dătător de
ţi cu laptele cel duhovn
ui
nului şi locaşul Cel
Aceasta este casa Dom
m-

e pândarul
rea Înalt, iar preotul est
ului servitorul locaşului sfânt.
Dacă

preotul

uința sa, ca sa
tât mai mult
i a avea cea
ea mal bună
luit, potrivit

este dator

să

poarte

Do

casei

grijă de lo-

duială. —cu
fie curată şi cu bună rân
Domnului
l
aşu
loc
este dator, a iubi
să fie în
ca
mai desăvârşită grijă,
at şi orânstare, înfrumusețat. cur
e să se înînaltei sale meniri, în car
ine locacel mai înalt, ce se cuv

revadă respectul

l
astfel să, poată zice preotu
ului Celui Sfânt; ca
na
,
bu
ne
am
.
it-am Do
reună cu psalmistul : „lub

mopreună

ţaei Tale
. cas
cuviin

şi locul locaşului

sfinţirei Tale.

, ca biserica sa să fie în
Preotul va purtă grijă deci
ată, păreţii atât pe
bine întreţinută şi cur

bună stare,

dinlăuntru,

cât

şi

nu cumva

din

vreo

pe

dinafară,

să

neglijenţă;

să

fie în

bună

la
umezeala să pătrundă
stare, ca nu cumva
e biserica e zugrăvită
die şi să o atace. Und
fie băsător de seamă,
Jdinlăuntru, preotul să
strice

se

zipe
câ

pic-

care !
cu |turei +remei în
al
nt
ume
doc
un
e
est
e
tura, car
permite să-şi

rile i-ar
„Sa făcut; iar dacă împrejură

se îngrijească, . ca să se
zugrăvească biserica, să
ştine ortodoxe, $i de
facă în stilul bisericei cre
|
i.
maiştrii cei mai destoinic
tatată în
ns
co
lijență
eg
n
şi
ie
ţen
ură
nec
_ Orice
şi el e res-

lui,
biserică, rămâne în sarcina preotu a oamenilor.
şi
ezeu
ponzabil înaintea lui Dumn rijească, câ să nu-i lip-

se îng
fie fa- Preotul. trebuie să
esare cultului, să
nec
e
vas
le
:sească sfinte
eţinute ȘI i s, bine într
sfincute din metal cât mai preţio

Curate,
Mite ca:

Asemenea şi toate

celelalte obiecte

sfintelor. vase
acoperemintele

ale

sfintei

(SA

SII

ese, a proscomidici, ete, să fie toate din stofe scurape

acrate cu îngrijire şi bine intreţinute.
“O deosebită purtare de grijă trebue să aibă
reotul și pentru sfinţitele veşminte necesare cul-

ului, că să fie făcute

e cât cu putință
ngrijească

din

cu multă

Nevrednic este

din stofe

cât mai

ţesături

naţionale şi să le

băgare

preotul

de preț,

de scamă.

acela, care

șăvârşeşte

fintele servicii ale cultului dumnezeesc înbracat în

viște veșminte murdare şi rupte, cum şi acela care
strică veşmintele bisericii prin neîngrijirea sa.

Neglijenţa şi deconsideraţia arătată bisericii şi lururilor bisericești este cu atât mai condamnabilă, -

cu cât se resfrânge chiar asupra lui Dumnezeu,.
Cele mai mici stricăciuni întâmplate bisericii,
ori obiectelor bisericești, e dator preotul să nu
le neglijeze, ci curând să le repare, spre a nu se
produce stricăciuni mai mari şi mai costisitoare.
'Un preot harnic şi

lui Dumnezeu

nu

râvnitor de

trebuie

că nu poate întâmpina

a se

mai

podoaba

plânge

ales

micile

pentru biserică și necesarele ei, căci

casei

niciodată,
cheltueli

poporul ro-

mân a fost şi este religios şi darnic pentru bise-:
rică,—numai preotul să aibă dor de biserică şi bu-:
năvoinţă.

Trebuie

deasemenea

fie bine împrejmuită

ca

şi

curtea

bisericii să

și curat întreținută;

plantată cu arbori sau cu pomi roditori și
ca astfel de departe să inspire respect
locaşul sfânt şi cătră cel ce poartă grijă
Cimitirile. Ca o mărturie înăscută în
Omului,

despre

credința

în

nemurirea

și continuarea vieţii și dincolo de

să fie
cu flori,
şi câtră
de el.
sufletul

sufletului

mormânt,

este

____65

spectul, ce la toate popoarele au arătat morlor şi locurilor de odihnă ale acestora (cimitirelor).
Acest respect s'au arătat în vechiul testament
ludei şi chiar și la popoarele păgâne, cari nu
veau o credință destul de desluşită despre învie-

a morţilor și vieaţa veşnică.
Acest simțimânt

natural

7

a impus

chiar respec-

rea mormintelor dușmanilor; astfel creştinii în
nperiul roman, cari erau consideraţi ca cei mai
raşnici duşmani ai imperiului şi ai poporului, de
erau crâncen persecutați fiind în vieaţă, totuş

upă moarte însă, mormintele lor erau respectate;

nici creștinii vii nu erau împedecaţi de a'şi exer-. -

ita cultul pentru morţii lor.
Cultul morţilor şi respectul

pentru: cimitire au

juns la cel mai înalt grad în. creștinism,
ă în creştinism s'a
ea . sufletului şi în
reştinismul a ridicat
umindu-l „Templu

|

pentru

clarificat credinţa în nemuriînvierea morţilor, pentrucă
trupul la cea mai înaltă cinste,
al Sfântului Duh“, şi pentru

ă cele întâiu morminte

creștine au fost

ale sfin-

ilor martiri şi propoveduitori ai creştinismului.

De timpuriu creştinii, în respectul cel mare pen”
ru martiri şi mormintele lor, au ridicat biserici
Je aceste morminte, iar ceilalți creştini au dorit

ă fie înmormântați, după moarte, în jurul biseri-

el.
ii, ca să continuea rămânea subscutul şi ocrotirea

n țara noastră până în anul 1872

cimitirele e-

au în jurul bisericii parohiale; de la această da-,
ă însă pentru

consideraţiuni

higienice,

s'au hotă-

-oraât, ca cimitirile să fie în, afară de cuprinsul
— şi
elor şi al satelor, nu însă la mare depărtare,
se primesă fie în loc deschis şi sus, unde

neşte lesne.
Preotul e dator, ca

aerul

|
la alegerea” locului pentru
5
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imitir, să se înţeleagă cu autoritatea laică, ca
a Îi
ocul să nu fie prea departe şi deci greu de
vizitat de cătră creştini, să nu fie. mlăștinos, ori
un pământ calcaros, care să împedice descompufie
nerea firească. Să stăruiască ca cimitirul să
capelă
O
bine îngrădit şi dacă nu poate face nici
cât de mică întrânsul, cel puţin să pună în mijloc
ţă.
o cruce înaltă, care să se vadă de la o bună distan
ni
burue
de
te
curăţi
,
“ Mormintele să fie în ordine

şi bine întreținute, iar adâncimea lor să fie regulamentară (2 metri). Să îndemne pe creştini a face
plantaţiuni de arbori ori pomi şi flori pe morminĂ
tele rudelor lor şi ale prietinilor. lor.
t
Chiar în cazul, când cimitirul s'a umplu de mot”.
minte şi ar trebui părăsit, încă preotul e dator a :
aveă grijă, ca să fie bine împrejmuit, ca mormintele
să nu fie profanate ori călcate de animale.
„Cu cât preotul va avea mai multă îngrijire. de
cimitir, cu atât va ţinea mai aprinsă în sufletele pa-

rohienilor credința
învierea morţilor.

sufletului
.-

în nemurirea

și în

17.
Biblioteca.

bisericii.

„Bisericile în ţara noastră

rile şi cele

au

fost şi sunt singu-

mai importante monumente naţionale,

iar documentele şi inscripţiile lor sunt aproape €Xclusivile izvoare, de unde se poate alcătui istoria

naţiunii şi a "patriei noastre; deasemenea şi Cărţile. bisericeşti au fost fântânile, în care ni s'a păs

trat limba strămoșească şi de aceea preotul are.
- cea mai sfântă datorie, să le păstreze ca pe nişte
„vistierii scumpe.

—

07

——

eotul deci e dator să aibă o deosebită grijă
gentru biblioteca bisericii.
| trebuie mai întâiu a-şi procura toate cărţile

rgice şi cât mai multe din scrierile teologice;
i chiar şi scrieri profane folositoare unei cul-

i serioase şi temeinice, fiind obligat la aceasta
prin regulamentul legii clerului mirean, art. 30,
prin datoria ce are de a se perfecţionă în ştiinţă.

„le lege şi să

le

păstreze în

dulapuri

anumite

indu-le de stricăciune; pe cele ce sunt întrebuate. mai des, să aibă grijă, ca atât el cât şi cei-

ți servitori bisericeşti, să umble cu multă băgare

seamă, sprea le păzi curate și a nu le rupe. De
emenea trebuie să nu le înstrăineze, ştiind că
carte cu câte

veche,

mai

cu

atât

e de-o mai

re valoare. O deosebită purtare de grijă treie să aibă preotul pentru documentele şi actele
chi cum şi pentru arhiva bisericii, spre a nu se

străină ori a se strică.
Este dator asemenea

ntru înființarea

|

preotul să se îngrijească

unei biblioteci

populare,

pentru

losința poporănilor săi.

Ş18
atoria de a păstră şi a îninulfi avulul bisericii.
De când biserica creştină a căpătat dreptul de a

veă în stăpânire bunuri materiale (averi), în toteauna aceste bunuri au fost întrebuințate pentru

atreţinerea şi înfrumusețarea bisericii şi procurarea

elor trebuitoare cultului, cum şi pentru întreține”

averile
ca personalului bisericesc. Îndată ce însă

isericeşti au dat un venit de prisos, acest venit s a
ntrebuințat la acte de binefacere creştinească»”

Se
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duvelor,

orfanilor,

bolnavilor,

străinilor,

etc;

de

aceea preotul e dator, pe deoparte a păstră cu
multă îngrijire bunurile mișcătoare și nemişcătoare
ale bisericii, iar pe de altă parte a sesili din toate
puterile să înmulțească aceste bunuri, fie prin o
prudentă

ziuni şi îm rejurări
ruiască şi bisericii
Și prin

intervenire

şi chibzuită

pe lângă
câte

la diferite

creștini,

oca-

ca să dă-

ceva din bunurile lor, cum

o cizrstită şi cumpănită

administrare

a lor.

Îndată ce. vreun creștin a dăruit ceva bisericii,
datoria preotului este, ca imediat, să înscrie darul
în inventariul bisericii şi să facă cunoscut autorităților bisericeşti superioare, pentruca să se aducă
mulțumiri persoanei donatoare; iar pe de altă parte
preotul să înscrie numele: donatorului şi a familiei
sale în pomelnicul ctitoresc, pomenindu e şi făcând
rugăciuni .neîncetat. pentru. sufletele lor, atât cât
vor fi în vieaţă, cât și după moarte.
Ş 19.
Administrarea cinstită a bunurilor bisericeşti.
Preotul paroh, conform

pozițiunii sale . cum şi

.

uni

luat

şi-au

E

filantropice

ei
na

instituţiunile

iinţa din duhul creştin şi s'au întreţinut de biseici, — şi tot la umbra simțimântului religios și a
pisericii creştine trăeisc și prosperează până în
ziua de astăzi. şi încă vor trăi şi în viitor. Pentru
aceasta creştinii au dăruit în totdeauna bisericii cu
drag şi cu galantonie din averile lor.
Avutul bisericii servind la podoaba și înfrunusețarea casei Domnului, precum şi la splendoarea.
serviciului dumnezeesc, prin care se mișcă inimile
cătră o simţire religioasă mai înaltă; apoi fiindcă
aceste bunuri mai slujesc şi pentru alinarea su- ferinţilor trupeşti şi sufleteşti ale: bătrânilor, vă-

Pia

toate

n
Da

că

-SZ

şa
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>gii . şi regulamentului

clerului

rept şi de fapt administrator

mirean,

este

al bunurilor

de

biseri-

eşti, fiind preşedintele epitropiei.
Pentru ca, în adevăr, preotul să “poată înmulți
unurile bisericeşti va trebui mai întâiu, să caete deplina încredere a poporului. Această înredere o va căpătă, când poporul se viu încrelinţa despre desăvârşita cinste şi corectitudine a
sreotului în toate afacerile sale. Aşa dar şi în ineresul bisericii preotul e dator a se sili, ca să
administreze bunurile bisericești cu cea mai desă”

vârşită cinste.

Să fie cu mare băgare de seamă, ca nu din
lipsa de experiență, să. facă „greșeli, care ar primejdui averea. bisericii, ci să se consulte cu oameni pricepuţi şi bine-voitori.
Să nu-şi însușească

nimic din bunurile bisericești

fie din venituri ori din. fonduri, nici direct şi nici
indirect,
Va trebui să se conformeze strict legii şi regulamentului clerului: mirean, legii casei bisericii şi
legii comptabilităţii generale a statului, care arată

preotului norma de administrare a bunurilor bisericești.

Mai presus însă de toate, trebuie ca preotul să se
conformeze conștiinții creştine şi conștiinţii de misiunea sa, având frică. de D-zeu şi ştiind că:. „Cei
ce se tem: de Domnul mila îi va încunjura“ iar

banul. luat. dela biserică şi din ale bisericii. Jără

drept; este. foc. mistuitor

şi al

bunurilor

şi al

e
De
familiei sale.
ci:a deascunde,
nu
a
Preotul mai este dator
cinstit
poartă
nunță pe cel:ce: Par simţi, că nu'se

în: administrarea. Bunurilor bisericeşti şi.nici o-con-"

siderăţie de. ordin omenesc: şi social: să nusl: împe-
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dice de la aceasta, căci Dumnezeu căruia slujeşte.
este mai puternic de cât oamenii şi dreptatea lui.
rămâne

în veacul

veacului.

$ 20.
Preotul în raport cu ceilalți servitori bisericeşti.

Natura serviciului bisericesc, aşa cum este ho:
tărât în biserica creștină ortodoxă, nu se poate
săvârşi de o singură persoană,

preot, la orice biserică,

„inferiori, cântăreţi

de aceea

pe lângă:

mai sunt: și alți servitori

şi paraclisieri; iar pe

biserici cu mijloace mai
mulți preoți și diaconi.

îndestulătoare
2

la alte
sunt mai

Astfel preotul' are raporturi cu servitori
riceşti egali lui, cum şi cu inferiori.

bise-

„În general preotul în raporturile cu ceilalți servitori trebuie să le arate dragostea poruncită de

Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Poruucă nouă

dau vouă,

ca să vă zubiți unul pe altul, precunt

vam iubit Eu pre voi. Dintru
noaşte toți că sunteţi ucenici ai
dragoste între voi (loan XIII,
În special preoții între dânşii
a)

aceasta vor cumei, de veţi avea
34—35).
trebuie:

Să se respecte ŞI să se'onoreze unul pe altul,

mai ales cei mai

tineri față de cei mai bătrâni

trebuie să se poarte cu toată buna-cuviință și modestie, după învățătura
sf. âpost.
! Pavel: „Cu dra-

goste frăjească unul pe altul îubind, şi cu cinstea

unul pre altul mai mare făcând.
|
a
D) Să aibă pace şi bună înțelegere fără să se duşmănească sau să se pizmuiască, bici să nu se critice

„Sau să se înjosească unul pre altul; iar când sar
întâmpla oarecare neînțelegeri ori ciocniri de iri-

i

7

terese, atunci „Cu toată umilita cugetare, cu blândeță şi cu îndelungă răbdare să-și îngăduie
anul altuia cu dragoste, nevoindu-se a păzi unirea duhului întru legătura păcii“ (Efes IV, 2).
c) Să se ajute între dânşii, atât la nevoile materiale şi duhovniceşti, cât și la cele ce privesc
— cu bună-voință sfătuindu-se,
datoriile pastorale,
edificându-se unul pe altul, și szaai purtând unul altuia cu plăcere sarcina, vor plin . legea
lui Hristos (Gal. VI, 1). Numai când între membrii aceluiaşi corp ori clase va fi deplină solidaritate, atunci şi corpul şi instituţia va propăși.De
asemenea să se roage Domnului unul pentru altul,

ca să se întărească în greutăţile servirei şi să nu

cadă în ispite.
|
d) O deosebită datorie are preotul cătră duhovpicul său. Acestuia trebuie să-i arăte o deosebită dragoste şi respect, să-i deschidă inima cu
încredere, arătându-i toate nemulțumirile şi cerând
de la el sfat şi întărire în toate împrejurările vieții
sale pastorale.
Ă
- Faţă cu clericii inferiori preotul trebuie să se
poarte cu bunăvoință şi să nu-i trateze ca pe niște

„servitori.

_

Să poarte grijă ca ei să propăşească cât mai
mult în cunoştinţa serviciului lor, şi pentru aceasta
cu bună-voință să-i înveţe, atât în biserică, cât şi
afară de biserică; iar când sar întâmplă să facă
vre-o. greşală, să-i îndrepteze cu blândeţă şi nu în
public. Observaţiunile făcute în public servitorilor
inferiori ating nu numai

se jigneşte chiar

prestigiul persoanei,

dar.

maestatea serviciului divin, pro-

bând inconştiența şi pustiul din sufletul unui astfel
a orice simţiminte nobile creştineşti; —
de preot

Și

aceastacu atât mai mult atunci, când s'ar enervă,orl

ar întrebuință expresii nepotrivite şi vorbe de ocară:

La
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Un asifel de preot nu-şi mai merită locul de
iuste. .
Să-i sfătuiască în totdeauna şi să-i îndrumeze
pe calea propășirei morale şi materiale. Să se feească a-i nedreptăţi, ba încă să-i apere, când
ar fi nedreptăţiţi de cineva. Să se poarte cu dânşii
u blândeţă şi prietenie, păstrând totodată faţă de
i o atitudine vrednică de respect. Să se silească
n fine din toate puterile, ca să facă şi din cleriii inferiori oameni de model parohienilor în toate
rivințele.
CAP. IV,
Preotul ca păstor.

7

Ş. 21.
Datoria preotului de a predica
Dumnezeu.

Domnul nostru lisus Hristos
omenirea, mai întâiu a trebuit

pentru

aceasta,

îzzvățând-o

cuvântul hu

pentru a mântui
să o pregătească

să, cunoască

pe

Dum-

nezeu şi să facă voia Lui; după aceasta a sfinţio şi a răscumparat-o prin jertfirea Sa, iar apoi
.
a COndus-0

şi-o condutce cătră împărăția cerească.

Acestea sunt-cele 3. serviri ale misiunei Sale, în
actul mântuirei neamului -omenesc. Din acestea
însă, misiunea de învățător, este "condiţia celor
două din urmă, căci ea pregătește elementele pentru celelalte serviri, şi deci, dacă misiunea învăţătorească. (predicatorială)

ar fi lipsit, de la sine ar

fi urmat, ca să lipsească şi cea sfințitoare şi con-

ducătoare.
E
- Astfel, actul sau

misiunea,

melia mântuirei, este: predica
trinei creştine.
Ve

a

.€

care

sau

formează

te-

învățarea docTeo

în
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Mântuitorul spune, că El pentru aceasta a venit.
în lume: „Dual Domnului peste mine, pentru
care va

uns,

a bine vest săracilor

mv'a trimis,

a tămădi pe cei zdrobiți la inimă, a predica
robilor iertare şi orbilor vedere“ (Le. IV, 18; Mc.
I, 38). Şi tot timpul vieţii sale pământeşti a predicat neîncetat.
Lăsând pe discipoli să-l continue opera, cea din-

tâiu poruncă, ce li-o dă, este să predice, căci le.
zice: „Drept aceea mergând învățați toate neamarile... învățându-i să păzească toate câte am
poruncit vouă (At XXVII, 19—20); iar apostolii
au fost credincioşi următori ai exemplului și poruncii
Dascălului lor şi au predicat neîncetat pretutindene:—Sf. Ap. Pavel conştient de această import tantă
datorie zice: „Vai de mine! de nu voiu Bropovedu) evanghelia“ (| Cor. IX, 16).
Și apostolii la rândul lor lăsându-și urmaşi prin
oraşe

şi cetăţi,

aceeaşi

îndatorire

le pune

ca

cea

mai de căpitenie, aşa sf. Ap. Pavel-zice lui Timotei:
„Predică. cuvântul, stărueşte pentru aceasia cu
timp şi fară de timp, mtustră, ceartă, îndleainnă cut

toată rabdarea“ (UI Tim. IV, 1—2; Tit. 1,1, 7, 8).
Precum

apostolii

așa

şi ur maşii

lor,

sf.

părinți

în decursul veacurilor următoare, au răspândit
doctrina creştină şi au întins biserica, numai prin
puterea

predicii

cu

cuvântul .şi ca

i

fapta.

Prin predică au luminat lumea barbară şi prin
ea au strălucit cei mai mari lerarhi ai bisericii,

căci şi ei au gândit tot ca şi apostolul
lor şi au zis împreună cu el: „Cu vor
Acela de carele mau auzit?- şi cun:
fără predicatori: ? (Rom. X, 14)—Şi
au predicat şi predicile lor sunt opere
Şi podoaba literaturei bisericeşti.
>

neamuricrede în
Vor auzi
în adevă
minunate

.

|

În toate timpurile,
serica creştină a
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datoria de a predică

fost. considerată

sară şi de importantă,

în cât prin

dale se consideră ca nevrednici

atât

în bi-

de nece-

hotărtri

sino-

de preoție

acei

păstori, cari nu predică. (C. 58 Ap,; C. 19 sin
VI ec.).
|
|
Nevoea predicii rezultă din însăşi firea religiunii, precum şi din natura sufletului omenesc.
Adevărurile religioase, pe care trebuie să le cunoască un creştin, fie relativ de credință, fie relativ de moralitate,
sunt foarte numeroase. Fiecare
din aceste adevăruri trebuiesc explicate şi lămurite creştinilor, ca ei 'să le înţeleagă drept şi să-şi
dea: seamă de preţul lor pentru mântuire, ca astfel
să și le lipească de inimă.
o
Acest lucru nu se poate face de cât numai prin
predica preotului, carele singur pricepe și simțeşte
mai bine aceste adevăruri.
„Un

creştin,

ori'câtă

dorință

ar

avea

de a în-

văţă adevărurile .religioase prin cetire; nu poate
face aceasta din multe cauze, pe când ceia-ce aude
din gura preotului reţine şi se lipește de inima şi
mintea sa.
Apoi omul, sau că din fire este lăsător, sau din alte împrejurări, se dedă adesea la lene chiar față.
de lucruri de a. căror preț este. destul de încre-

dințat; când însă, i se atrage

luarca-aminte mai

des, se naște și se desvoltă în sufletul său un nou
îndemn la lucru datoriei,
.
i

- Mintea şi inima cu cât se: deschid pentru

mirea de adevăruri, cu atât se naşte
tate, interes și dorință de adevăruri
nu li se-dă hrana trebuitoare, cad
şi lâncezeală. Însuşi serviciul divin

pri-

în ele curiozinovă; iar dacă
în: indiferență:
însoţit de pre-
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dică devine mai interesant, căci răspunde curiozităţii
şi nevoii sufletului omenesc de a auzi şi şti ceva nou.
Adevărurile religioase au dușmani, sau pe cei
de -credinţi contrare, sau

pe viciile ce stăpânesc

pe

mulţi;—deci numai prin predică se vor înlătură şi
pe unii și pe alții.
|
şi morale, poase
religio
urile
învăţăt
lângă
__Pe
_porul mai are nevoie şi de multe cunoştinți necesare vieţii practice şi pe care nu şi le poate dobândi mai cu folos de la nimine, de cât numai de
IE
la preot prin predică.
cu
adesea
ță
amenin
eu
Dumnez
lui
Cuvântul
sc
împline
nu-şi
cari
,
păstorii
straşnice pedepse pe
datoria de a predica poporului. Astfel zice Dumnezeu prin: profetul Iezechil: „Când voiu zice hau
celui nelegiuit: cu moarte vei murişi li (păstorule) nu-i vei vest şi nici vei grăi celui nele- giuit, să se întoarcă dela

căile sale. şi să fie viu,

Şi când nelegiuitul va nur) întru nelegiutirea sa,
sângele lui îl voiu cere din mâna la“. (III, 17,
18—XXXIII, 8) Asemenea și prin profetul Ieremia :
„Amar păstorilor, cari risibesc.oile păşunei Mele“
(XXIII, 2; XIII, 18). Prin profetul Osie Dumnezeu
alungă dela sine pe păstorul, care se leneşte la
predică : „Pentru că ai lepădat ştiinţa. şi eu te
“voiu lepăda, ca să nu. prelueşti die“ (V, 6).
- Mântuitorul zice, despre servitorul leneș, că-l va
despărți în două

şi partea

lui

o va pune

cu'ne-

vrednicii, asemănându-l cu pomul fără roadă, care
se taie şi în foc se aruncă

şi cu servitorul: leneş,

care nu a înmulţit talantul Domnului
Ă Prin predică

se menţine

său.. ..

şi se întăreşte, credința

“în popor, i se luminează mintea şi se alungă super-: *

stiţiile ; prin predică se combat viţiile, se răspândeşte - moralitatea şi. se : inobilează

inimile; — se
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duplecă voinţa. la: acte de mărinimie şi la sacricii. și tot.prin ea.se îndrumează poporul pe calea:
ropășşirii materiale.
”
Prin predică se. înalță. şi. proplişește un popor
toate. direcţiunile, ea. este. pâinea sufletească şi
rupească

a

poporului ;—și păstorul,

eşte. pe fiii; săi: sufleteşti

cu

care nu hră-

această pâne,

este

morâtor: de fii, este: un năimul..

În csea ce priveşte nodul şi timpul' predicii,
latoria. păstorului. nu: se. mărginește numai în biseică şi la serviciile obşteşti şi: nici nu este deajuns:
vumai: rostirea predicilor sistematice, după: regulele
miletice; Dacă acestea.nu trebuie să lipsească nici
dată dela serviciul. divin din Duminici şi Sărbăori; apoi. datoria. sa este, să predice şi prin conorbiri familiare ncîncetat:ziua şi noaptea, pe drum,

casă,

la câmp, la ocaziuni fericite şi dureroase,

la

etrecere -şi-la muncă. ca fiinp şi fară timp, cum
ice apostolul; păcându-se tuturor toate, ca măcar
be: unii Să-i dobândească.
*
Astfel dar preotul va. trebui, ca. la toate serviiile religioase, taine şiiierurgii, să vorbească fiilor
săi sufletești despre însemnătatea şi. folosul lor suletesc. şi trupesc; iar mai ales la taina mărturisirei, să-şi. desfășure. toată puterea. duhului său,
spre. a.dezvolta. în. suflete groază şi părere: de rău
pentru păcat,—plăcere şi dragoste pentru virtute
și. dorință pentru mântuire.
“Preotul. să: nu aștepte: riumai aceste. ocaziuni,
când. va. fi; chemat, sau când. creştinul vine: la dânsul; ci singur

dela: sine

și: nechemat.

să. viziteze

necontenit şi. cât. mai. des: pe: păstoriţii săi; — și
pentru ca să fie primit'cu plăcere de parohienii
săi, e. dator. să se ferească, ca nu cumva aceste
vizite să li aducă. vre-o: greutate. ori. nemulțumire,
4
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ci din contra să li aducă foloase. În aceste “vizite
preotul cu un ochiu ager şi pătrunzător va vedea
neajunsurile materiale, ori morale și îndată va trecu prudență

bui, ca cu bună-voinţă,

şi înţelepciune

să dea sfaturi potrivite şi necesare.
Ochiul său să fie neadormit asupra tinerilor, bătrânilor, bărbaţilor și femeilor în tot momentul şi
mai ales la diferitele lor petreceri, cum sunt:
nunțile cumetriile, jocurile (horile), şezătorile, etc.
să nu lipsească a le da sfaturile și învăţăturile trebuitoare, ca astfel acestea să nu se prefacă din
petreceri

nevinovate

în ocaziuni

de scandal

şi de

imoralitate.
.O deosebită grijă va tr cbui, să aibă preotul. de
copiii poporănilor săi, să-i urmărească, să-i supravegheze

şi neîncetat, să

li dea

învățături

potrivite

cu vârsta lor.
Numai când preotul în toate ocaziunile ŞI faţă
de toți fiii săi, nu va trece nimic cu vederea, ci
neîncetat va învăţă, va sfătui și va îndreptă, numai
atunci își va împlini cu adevărat sfânta şi nobila
sa misiune păstorală, numai atunci va merită dumnezeeştile şi mângâitoarele cuvinte „Bine slugă
Dună şi credincioasă, întră întru bucuria Doiitnului tău“, (Mt. SĂV, 21).

$ 9
Datoria preotului de a da pildă de moralitate
- feripe credincioși de ispite.

şi de a

Pe câț de trebuitoare este predica în misiunea
„preoțească, pe 'atât are nevoie să fie însoțită de
exemple din partea predicatorului.
.
Nu. e destul numai ca: preotul să învețe pe popor adevărurile credinţii şi “virtuțile creștine, ci e

78 dator. ca şi vieaţa sa să-i fie la fel cu învăţătura
căci „numai cel ce va învăță şi va face, acela
mare se va chiemă,* zice Mântuitorul.

Pentru ca sufletul să se încredințeze și să se
înduplece cătră un bine, nu-i sunt îrdestulătoare
numai argumentele și mijloacele retorice; cel mai

puternic argument este exemplul văzut și simțit
al unei vieţi religioso-morale căci, verba movenl
exempla trahunt. :
Cel mai iscusit predicator nu va avea efectul do-

rit, dacă vieaţa sa va fi imorală
;— și din contra,o
“purtare corectă are cea maibine-făcătoare înrâurire.
De aceea, preotul are foarte mare datorie de

a. da păstoriţilor săi în toate împrejurările pildă
„de moralitate şi de vieață sfântă, ca nu cumva
altora predicând adevărul, el singur să fie nevrednic şi astfel să i se zică: „doctore,

vindecă-te pe

tine “însuți, ori scoate-ți mai întăiu bârna din
ochiul tău.“ Să urmeze exemplului Mântuitorului,
pe care nimeni nu L/a putut vădi de păcat —și la
toate învățăturile a dat exemple cu vieața Sa.
- Sf. apostol Pavel, se dă pe sine pildă :credin-

cioşilor (II Tes. III, 9) şi îndeamnă pe toți sfințiții
slujitorişi predicatori

ai cuvântului lui Dumnezeu,

să se dea asemenea pilde de moralitate credincio-

şilor, când scrie învățăceilor săi: „Nimenea să nu
defaime tinerețile tale, ci te fă pildă credincioşilor

în cuvânt, în petrecere, în dragoste; în duh,în

credință, în curăţie“ (. Tim. IV, 19). „În toate dân„du-te pe tine pildă de fapte

bune în învăţătură,

„nestricave, cinste, sincerilale, cuvânt. sănătos fără
„de prihană, ca cel protivnic să se puşinese, 1e-

„vând nimic de rău a gră de noi“ (Tit. II, 7).

-. Tot :astfel învaţă, şi sf. apostol -Petru,. zicând:
, „Păstoriți „turna lui Hristos. cea dintre voi,
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purtând grijă nu cu sila ci de voie, mut din inleves mârşay, ci cu plăcere, nici aşa ca şi cut ați
stăpâni peste păstoriți, ci făcându-tă pildă turmei. Și când se va arătă Păstoriul cel mare,
veți prini cununa mărirei cea nevestejilă“ (| Petr.

V, 2—4).
Așa dar, va trebui ca atât preotul cât şi cei ai
familiei sale, în toate împrejurările, atât în vicaţa
publică cât şi în cea privată, pretutindene să dea
poporului pilde de cea mai curată purtare morală.
După cum vieaţa morală a preotului şi a familiei sale are o înrâurire binefăcătoare asupra credincioșilor, tot aşa o purtare rea din partea preotului are o înrâurire foarte dăunătoare asupralor
şi produce cel mai dezastruos scandal în sufletele
păstoriţilor.

Celor slabi de caracter

și înclinați

spre

rău,

purtarea necorectă a preotului le slujeşte ca pretext, ca îndemn şi caispită pentru a se aruncă cu
totul în braţele imoralităţilor - de tot soiul, şi așa
în loc de progres moral, preotul este sămânța
răului; iar celor necredincioşi ori duşmanilor religiunii, le dă prilej de a înjosi şi a bârfi tot ce
«ste sfânt, ba chiar şi pe Dumnezeu.
Chiar și
celor buni şi religioşi li se produce desgust şi dispreț de un astfel de preot şi pe nesimţite li se
furişează în suflet răceală şi indiferenţă și. așa

vine slăbirea simțimaântului religios.

„Dacă strașnică este ameninţarea
-şi pedeapsa
celor ce nu sunt nici calzi nici răci, care nu-şi împlinesc. datoria de a predică cuvântul lui Dumnezeu,
—cu cât mai grozavă şi mai cumplită trebuie să fie

pedeapsa acelora, cari după ce nu clădesc nimic,
apol distrug

şi ceeace au clădit

alții—smulgând

din suflete şi cele din urmă simțiminte nobile şi
sfinte prin purtarea lor scandaloasă? !
Cât de nedemni sunt preoții, cari ispitesc pe
credincioşi prin purtarea lor, se vede din cuvintele Mântuitorului, care zice: „Vai? lhumei. de
scandale. Dar mai vai! de cel ce scandalizează ; —

mai bine să-şi lege o piatră de moară de gâl şi
să se arunce în mare“ (Le. XVII, 1—2 ; Me. IX, 49).
lar mai departespune: „Ca dacă piciorul, mâna,
ochiul te scandalizeasă,

aruncă-le

de la tine.

Aceste avându-le în vedere sf. apostol Pavel,
cu stăruință sfătueşte zicând: „Vu faceți. turburare... bisericii lui Dumnezeu, (L Cor. X, 32),
nedând întru nimic nici un scandal, ca slujba
noastri să fie fără de prihană“ (UI, Cor, VI, 3);
iar de cei ce produc turburare și ispitesc sufletele prin purtarea lor, acelaș apostol îndemnă
pe credincioși să-i părăsească şi:să se depărteze

de ei: „Și tă rog fraţilor, să vă păziți de

cei

ce fac dezbinări şi scandale contra învățăturii,
pe care o ați prinut şi vă feriți de dânşii. Căci
uniea

ca aceştia

nu

servesc

Domnului

nostru

Iisus Hristos, cipântecelui lori: (Rom.X VI, 17—18).
Să nu se amăgească preotul, că cele mai mici
și tainice. abateri ale sale vor rămânea ascunse şi
necunoscute de popor, căci nimărui pe lume nui:
„se vede mai bine şi nu i se judecă mai aspru greşalele ca preotului (şi cu drept cuvânt); și tot ce
el face la întuneric, se - vădeşte la lumină şi se
trâmbițază de peacoperişul caselor, — precum spune:
Mântuitorul.
”
i

Sl
$ 23.
Datoria preotului de a se îngriji de buna-stare materială
a păstoriților şi de a-i îndemnă la muncă şi economie.
Deşi creştinul trebuie să aibă cea mai mare grijă
pentru vieaţa sufletească şi în primul loc trebuie să
râvnească fericirea cerească, totuş, fiindcă aceasta
este legată de vieaţa trupească și pământească,
precum e legat sufletul de tr up şi numai împreună,

după voința lui Dumnezeu, își împlinesc menirea,
de aceea creştinul are dreptul și datoria de a se
îngriji şi de trebuințele

corpului

său și de mijloa-"

cele necesare unei vieţi bune pământeşti,
Această datorie se impune şi de învățăturile religiunii

creştine,

care

privesc

corpul

ca

pe

tem-

plul Duhului Sfânt şi vieaţa pământească ca
drumul vieții cereşti; iar bunurile, materiale
pe niște mijloace ale faptelor de milostivire.
Pe

lângă

aceste

consideraţiuni,

apoi

pe
ca

îngrijirea

pentru asigurarea unei bune stări materiale se
impune şi de datoriile, ce fiecare le are cătră familia și neamul său, cum și cătră patria sa, căci
un popor,

un stat, atunci înfloresc şi progresează,

când se bucură şi de o bună stare materială.

Datoria de a ne îngriji
rială, prin

care

de o bună stare matecorpului

agonisește

se

buitoare, este o datorie de ordin
Dumnezeu

cele tre-

divin, pentrucă

a pus în noi trebuinţile trupeşti şi ma-

teriale și tot El a pus la îndămână omului şi toate
bunurile materiale, prin cari se împlinesc şi se 'sa-:

tisfac acele trebuinți.
Mântuitorul nostru lisus
nu a disprețuit

sa mesianică

buinţele: lui, ci din
10259 ' .

|

Hristos, în activitatea
corpul .cu toate tre-

contră, s'a îngrijit de durerile
.

6

b
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şi nevoile lui. Cele
Sale sunt relative
astfel au înţeles şi
Hristos. Apostolii

întâiu şi mai multe minuni ale
de corp și trebuinţele lui. ȘI tot
au lucrat şi urmașii lui Iisus
şi Sf. Părinţi au purtat o deo-

sebită îngrijire şi de trebuinţele trupeşti şi mate-

riale ale creștinilor,

conduşi

şi păstoriţi de dânşii,

iar dacă Sf. Scriptură şi Sf. Părinţi combat adesea avuţiile şi plăcerile trupeşti, apoi aceasta 0
“fac pentru a domoli lăcomia şi prea marea dedare a omului la bogății, şi spre a-l susținea să
nu

cadă

sub

stăpânirea

poftelor

trupeșşti,

care

subjugându-l îl înstrăinează de Dumnezeu, îl fac să
uite trebuinţile sufleteşti şi-l ispitesc să săvârșească
turburări şi nedreptăţi sociale. O bună şi cuviincioasă stare materială, necesară unei vieți demnă
de om, câștigată prin muncă cinstită şi întrebuințată
a fost învoită și binecuvânspre. bine, în totdeauna
tată de Sf. Scriptură și de Sf. Părinţi ai bisericei ; așa
dar și aceasta face parte din datoriile pastorale.
.. Un individ, o familie, un popor, va: progresa pe
calea materială

numai

atunci,

când

va

avea

des-.

voltat gustul de muncă, când va şti să muncească
la timp și cu rânduială; şi în fine, când va ști
cum să se folosească de munca sa, adică când va
„avea dezvoltat gustul (simţul) de economie a fo-

loaselor dobândite prin muncă; iar ca condiție a
acestora

este simţul și vieaţa morală.

- Acesta. formează o educaţie specială, care din
nenorocire la noi. lipseşte multora, chiar din pătura

„cultă, cu atât mai mult poporului de jos; iar dato'ria de a-l educa în această direcţie, o au cei duoi
factori luminători âi poporului, preotul şi învățătorul. În întâiul loc însă, această

datorie. priveşte

pe

preot, de oarece el este mai în strânsă leg ătură cu
poporul, fiind cu el în atingere neîntreruptă, de la
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naştere până la mormânt, ba și dincolo de mormânt; are mai mare autoritate, căci cl este păvinitele tuturor, şi are la îndămână mijloace. mai
multe şi mai puternice! pentru a-l îndemnă, ba
chiar a-l sili şi a-l obligă la economie şi vicaţă orânduită.
|
Așadar preotul, care este conducătorul și lu“minătorul poporului încredințat păstoriei sale, are
o datorie divină, umană, patriotică şi națională de
a se îngriji, ca fii săi sufletești să-şi agoniscască
o bună stare materială, îndemnându-i la muncă,
învățându-i cun Să. muncească.cu folos şi cun
Să-şi econoimisească foloasele mtuncei lor.
lunca.
În întăiul loc e dator preotul să în-

demne pe păstoriții săi la muncă, arătându-le
„este

ea de trebuitoare

cât

şi folositoare.

a) În special să le spună, cum omul prin muncă

își desvoltă şi-şi. întărește corpul. ferindu-l de mo“leşire, care emama boalelor;

prin ea face ca toate

funcțiunile organice trupeşti să se îndeplinească
mai bine, căci omul, care munceşte, mânâncă mai
cu plăcere, doarme mai bine, respiră şi-i circulă
sângele mai regulat şi tot corpul îi este mai uşor.

Să le explice cum omul: muncitor devine mai
moral, căci e ferit de gânduri. răle, care-i. turbură pacea sufletească, e scutit de -păcate şi de

multe” prilejuri la păcat.

Să le arate foloasele ce

rezultă imediat din muncă, precum este îndestularea trupească a sa şi a familiei și o vieaţă mul- .

ămită şi lipsită

de

neajunsuri,

cum

și respectul,

r

'Cinstea şi consideraţia, ce o capătă de la ceilalți
oameni. Să le spună şi să le explice, că munca nu
este o pedeapsă dumnezeească, ci un mijloc foarte
"folositor pentru fericire şi mântuire. Cu. cât întrun
*-popor va fi mai desvoltat gustul de muncă, cu atât po-

SH
.

direcțiuniporul va fi mai bogat şi va propăși în toate

ap. PaJe şi cu atât vor fi mai puţini rău-făcători.—Sf.

II, 9—
ve], după ce singur dă pildă de muncă, (| Tez.
îndeamnă cu
_TI'Tez. III, 8 Fap. Ap. SXVUI, 11) apoi
ă: NU
stăruință pe credincioşi ca şi ei să munceasc
lucraţi
să
ce
34),
(fiți) lenevoşi în afaceri (R: SIL,
(| Tez.
cu mânile voastre, precum van poruncii
e voi am0lă fără
TV, 19), căci auzimcă unii dintr
dind, iar unora
isco
ci
rânduială, nimic lucrând
nul
m
ca acestora poruncim şi-i rugă priit Dom
nostru lisus Hristos,

ca cu linişte lucrând,

să-și

„Cel ce
mânânce pâinea lor“ (UL Tez. Il, 11—19).

fiivă să nu. mai Juve,ci mai vârtos să se oste-

nească lucrând binele cu mânile sale, ca să aibă
_sădeaşi celui în lipsă“ (Ef. IV, 28).- „Cine mut V0ieşte sii lucreze, să nu

mânânce“

(UI Tez. III, 10)..

Dj Chibzuinița. Nu e destul însă, ca preotul nu-

mai să îndemne pe păstoriţii săi la muncă. Popo-

porul român din fire. este muncitor, ceeace este
însă mai de nevoie a'] învăţa, este știința, cum să
muncească la timp, cu rânduială şi cu chibzuinţă,
cum să facă o muncă sistematică, ca astfel muncă
să-i fie folositoare şi să nu-şi cheltuească puterile

zadarnic. Aceasta este cu atât mai-de
cât poporul

nostru este agricultor

nevoie, cu

şi agricultura. -

a făcut progrese mari în alte țări,iar la noi poporul lucrează primitivşi fără ştiinţă sistematică.
-“Aşa 'dar, preotul va

trebui

să arate

poporâni-

lor.săi timpul, cel mai potrivit pentru. fiecare fel
de cultură, să le "spună care. sunt ' culturile cele
mai: productive şi cum să facă cultura sistema-

tică a fiecăreia, pentruca .cu mai puţină muncă,
să. scoată foloase mai mari.
--- Va-trebu să-i înveţe, cum. să preţuiască _tim-

pul şi să-şi rânduiască?itrebile; în cât

să nu vină

S5
ca timpul
nici-odată una peste alta; să-i îndemne
eze
liber de la munca câmpului să-l întrebuinţ
la alte
la pregătirea şi îngrăşarea câmpiilor și
ri
ocupațiuni productive, precum sunt diferite : lucră
ce,
casni
e
uril
eșug
manuale; iar mai cu seamă meșt
te.
care sunt atât de productive, uşoare şi plăcu
ÎȘI
Pentru desvoltarea acestor meşteşuguri, preotul
şi
ia
energ
toată
,
perea
va întrebuinţă toată price
timp,
un
de
,
ocire
toată autoritatea, căci din nenor
mai ales
în ţara noastră, au început să dispară

desdin satele de a şes cu toate că agricultorii au

,
tul timp liber în cursul ienei.
va
,
lăudă
va
ajă,
Va stărui, va îndemnă, va încur
eşte
controlă, ba chiar va mustră şi pedepsi duhovnic
eţul âpe gospodinele, care ar neglijă ori ar despr
națioceastă frumoasă şi bănoasă industrie casnică

u
nală. Va căută să desvolte gustul şi plăcerea pentr
e
cât
cu
ului
popor
nd
frumosul port naţional, arătâ

mai bun şi mai eftin în toate privinţile şi pentru înne pucurajare va da o deosebită consideraţiu
blică femeilor şi bărbaţilor, cari nu l-au părăsit ;—
îndemnând totodată şi pe ceilalți a-l reluă.
alte instrucn acest scop preotul, pe lângă

înființă şezători sub
ţiunişi îndemnuri ocazionale, va
in-

unde să se
privigherea sa şi a soţiei sale,
unii.pe alții
lucru
struiască și să se încurajeze la

interesânşi bărbaţii şi femeile, tinerii şi bătrânii, amănundu-se preotul pănă şi de cele mai mici
lucreze, în cuimi, spunând unora chiar şi ce să
|

tare sâu cutare vreme.

ie

au
vor fi şi oameni săraci, cari nu

În paroh
e dator să le
ce lucră, acestora singur preotul
singur,
procure. de lucru, -luând „niţiativa, sau
de a
iei,
paroh
ai
ași
frunt
sau împreună cu alți
„face diferite 'obiecte

casnice, fie

pentru

trebuin- -

Din aceasta
ţele personale, fie pentru a le vinde.
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însă, să nu caute

foloase

materiale

personale,

ci

să se îndestuleze cu marele câștig moral şi multumirea,

Va

că a dat mijloace

purtă

deasemenea

de existență

grijă

ca

nevocșilor.

poporul

să-și

vândăcu preţ bun foloasele muncei sale şi să nu

fie exploatat și înşelat de cătră speculanţi, cari
s'au prea înmulţit în ţara noastră, din pricina nalvităţii poporului.
€) Economia. Poate să fie munca cât de stăruitoare, pricepută şi productivă, dacă însă nu va
fi desvoltat în sufletul poporului și gustul economiei,

al respectului de munca sa şi al dragului de a
pastra cum se cuvine bunurile sale, atunci tot nu.

sa făcut nimic; poporul va rămânea tot sărac și
umilit.
,
De aceia preotul e dator, să se silească din

toate puterile, ca să înrădăcineze în sufletul fiilor
săi sufleteştiși simţimântul economiei, care este.
mama bogăției cum şi dragostea şi plăcerea de
a
păstra în cele mai bune condițiuni avutul său, de

orice natură ar fi el.

PI

Să arăte parohienilor datoria, ce au fiecare,
de a se îngriji de ziua de mâine, pentru a întim-

pina greutăţi neprevăzute

de nevrednic
ţii în vreme
toria ce o au
care ajutoare,

Şi să

le spună,

cât este

şi înjositor de a întinde mâna la alde lipsă; să le facă cunoscut dacătră copii lor, de a le asigura oarepentru începutul vieții gospodăreşti;

să le amintească

cât este de bine şi frumos,

că la
vreme de bătrâneţe şi slăbăciune, să nu fie povară
copiilor lor, ori străinilor. n Răscumpăraţi
vremea,
că silele grele sunt“ zice Sf.
Ap. Pavel. lar înțelepciunea, poporului
zile negre“,

adaugă : „Strânge bani albi
pen-

„Să le spună că deşi Providenț
a

dumnezeească

-
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poartă grijă de toate creaturile, dar. şi puterea
de prevedere, pe care Dumnezeu a dato omului, nu este altceva de cât o faptă de-a providenţei dumnezeeşti, de care omul trebuie să ţină

samă şi să se folosească de sfaturile ce-i dă.

Aşa dar, preotul dând singur pildă, va stărui
din toate puterile, ca păstoriţii săi să fie cumpătaţi în gusturi și în cheltueli,să nu risipească avutul lor pe lucruri zădarnice şi nefolositoare, să-i
deprindă a păstră şi a preţui orice lucru cât de
mic, îngrijindu-l și apărându-l de stricăciune ȘI
de distrugere.

|

Preotul e dator, să iea. iniţiativa şi să înfiinţeze
societăţi, ori case de economie şi pe care apoi să le su-

pravegheze de aproape cu multă băgare de seamă;
ca

să nu se descrediteze

în

ochii poporului.

Să

scoată în totdeauna în evidență şi să laude pe
persoanele, care fac economie, și-și păstrează ŞI
îngrijesc cu băgare.de

seamă avutul lor, ori de ce

natură este, arătând că economia banului, păstrarea și îngrijirea lucrului, nu numai că procură 0
bună vieață pământească, dar ajută foarte mult şi
la dobândirea celei cereşti, prin niilosteniile și

binefacerile

ce

poate

săvârşi,

cel

ce

a econo-

misit și i-a prisosit.. Va face de-asemenea să fie
văzută şistarea nenorocită a risipitorului și negli-.
jentului, atât din lumea aceasta, cât și din cealaltă.”

Cu cât preotul

va. desfăşură

mare.şi mai stăruitoare, pentru
perităței materiale a. poporului

mai mult va bine-merita
neam şi de la patrie.

o

activitate mai

asigurarea prosromân; cu atât

de la Dumnezeu,
-

de. la
.
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Temelia, pe care s'a clădit şi trăeşte creştinismul, este dragostea de Dumnezeu și de aproapele,
pentru Dumnezeu. .
|
Spiritul creștin se caracterizează

prin dragostea

sinceră şi desinteresată față de aproapele, și care
dragoste

nu este mărginită

de limbă,

de naţionali-

tate ori de patrie, ci este universală, căci înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt una în Iisus Hristos. Această dragoste a fost şi scut
contra duşmanilor şi putere de propagare a
creştinismului

arătat
trivă

în

în

lumea

barbară,

fapte mărețe

şi față

de

faţă de dușmani,

de

căci

binefacere,

ea

sa

deopo-

prieteni,— şi față de străini, —şi
după

cum

a

zis

lisus Hristos:

„De faceți bme celor ce vă fac bine, ce dar este
Vouă, căci şi păgânii fac aceasta“. (Le. VI, 33).
Astfel creştinismul cu dragostea sa, a făcut începutul instituțiunilor măreţe de binefacere, prin care
a îndulcit durerile şi suferinţile omenirii.
- Spiritul creştin n'a putut suferi, ca alături de
prosperitate să stea mizeria, alături de veselie

se fie durerea,
zacă în gunoiu

„căzut

în tâlhari,

alături

de palatul bogatului

săracul Lazăr;

să

oaspeţi. Creştinismul,

fie luat

ci a făcut,

şi dus

din cele dintăi

să

ca cel

la casă

de

zile ale exis-

tenţii sale, a îndulcit vieața bătrânului, a orfanului,
a văduvei, a uşurat durerea şi a vindecat nepu-

tinţele trupeşti din darurile, pe cari credincioşii
le

depuneau la picioarele apostolilor.
Astfel creştinismul de la începutul

existenți

DI

Datoria preotului de a îndemnă şi a înființă societăţi
și instituțiuni de bine-facere şi de temperanţă.

DI

Ş. 24.

S9
binefacere; :
“sale, sa prezentat ca un aşezământ de
au păstrat
iar părinţii și dascalii bisericii creştine
urilor.
veac
rsul
decu
în
şi cultivat acest caracter
ine
creşt
icii
La uşa și sub protecţiunea biser
le,
spita
re:
Sau înființat instituțiuni de bineface

copii, şcoli,
ospicii, aziluri de bătrâni, de văduve şi
bisea
etc,, şi tot prin spiritul creştin şi la umbr
tuții
ricei trăesc şi prosperează aceste insti
astăzi şi numai
să le protejeze

ea este în stare să le
și mai departe.

Preotul ca propoveduitorul acestei
făcătoare şi ca urmaşul Celui ce a
rile omenirei, trebuie să fie pătruns
oricine de spiritul creştin, să aibă
pătimitoare şi binefăcătoare faţă de
deci el are cea mai sfântă datorie,

piină

menţină

şi

religiuni bineridicat duremai mult ca
o inimă Comsuferinzi;—şi
ca să miște

facere
inimile credincioşilor spre acte de bine
ativa şi
dând şi singur pilde. Trebuie să ien iniți ajute
cari să
să înfiinţeze în parohia sa asociaţiuni,
i, sufeorfan
şi să îngrijască pe bolnavi, bătrâni,

ea celor
rinzi, văduve, asociaţiuni pentru îngropar
|
|
“săraci şi străini, etc.
mai nume: .
fi
vor
i
Cu cât astfel de asociaţiun
localitate, putând
-roase şi vor exista în fiecare
îndată şi la timp aduce uşurare

cu atât

societatea

va

şi ajutor suferinții,

bântuită

fi mai puţin

de

|
răle și de amărăciuni.
să.
şi
nțeze
înfii
să
Dacă însă preotul este dator pentru a uşura
susțină societăţi de binefacere,
durerile şi suferinţele

omeneşti,

mai.dator, de a preîntimpina,

apoi încă este și

pe

cât

cu putință

chiar obârşia lor
aceste dureri şi suferinți la
i cauze ale dureri:
dintâ
_ Păcatul şi viciul sunt cele
iar pacateleși viciile se nasc

lor şi a răului din lume,
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din pofte și plăceri
apleacă

nemăsurate,

la

omul.

cari

uşor

se

„Preotul deci are datoria de a predica, cu cea
mai mare stăruință, cumpătarea și abstinenţa,
așa
încât, toate

plăcerile

să se mențină

în marginele

trebuinţilor naturale, după cum învață Sf. Apostol
Pavel: Ori de mâncaţi, ori de beţi, sau altcev
a
de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu
să le NE
faceți“ (|. Cor. X, 31).
„La aceasta va reuși preotul cu mult
mai uşor,
dacă se va sili, să înființeze societăţi
de temperanță, prin

care membrii

umnezeu, a

lor se leagă

înaintea lui

societăţii, a onoarei și a conştiinţei

lor, de a se înfrână de la diferite înclinațiuni,
în-

“trebuințând

ca mijloace,

plăcerile trupeşti şi pământeşti numai
pentru

împlinirea

unor

scopuri

mai

înalte; hotărîte de Dumnezeu; iar nu să le consi
dere ca scop şi țintă a vieţii pământeș
ti, — căci
Omul mânâncă, ca să trăiască—
şi nu trăieşte
ca să mânânce, Astfel va reuşi preotul a-și
menținea. pe fiii săi sufletești departe de vicii
distrugătoare

şi prin

urmare

ferinți trupeşti,

și de multe

|

dureri şi su-

7

$ 2%.
Datoria preotului de a învăță pe credi
ncioși cum să-și
păstreze sănătatea.

.
- Din toate bunurile pământești, pe
care le are omul, cel mai de căpetenie este sănătate
a trupească ;
căci de la sănătatea trupească atâr
nă şi buna-stare
sufletească a omului, şi numai
întrun corp sănătos este şi o minte sănătoasă
, De la sănătate de- .
curge toată mul țumirea și feric
irea pământească,
căci toate bog ăţiile, onoruril
e Și bunătăţile pămân-
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i

tate, de la ca,
tului nu preţuesc nimic fără sănă
căci numai cel
atârnă şi prosperitatea materială,
munci

sănătos poate

şi

produce.

+

tru-

Sanătatea

vicţii și trăinipească a poporului este condiţiunca
niciei naţiunii şi a patriei.

tatea trupcască,
Pe cât însă este de scumpă sănă

ijită mai în
pe atât este ca şi puţin preţuită şi îngr
tot pe atât de
general de poporul nostru; şi apoi
mulţi îi sunt şi duşmanii Ce 0 ameninţă.
intocmai ca
Preotul în mijlocul poporănilor săi,
cirea fiiferi
un tată duios, care doreşte binele şi
grijă de sălor săi, e dator să aibă cea mai mare
cel mal.
nătatea trupească a fiilor săi sufleteşti şi la
mic

gemăt

să

înfiereze

se

întreaga

lui

fiinţă.

rului, care
Să urmeze şi întru aceasta pilda Mântuito
. înoruluiS'a
a simţit durere în fața durerilor pop
şi milosti- .
tristat de suferinţile lui şi cu îndurare
neputinţa.
ă
toat
vire i-a tămăduit toată boala şi
atât mai mult
Această datorie se impune cu
alți

preotului de la ţară,

căci săteanul

pe lângă

şi cu marele duşmulți dușmani, mai are de luptat
E
man, care este neștiinţa şi neglijenţa.
sufle
în
epta
Așa dar, mai întăi preotul va deşt
fiecare creșce
,
riei
dato
ța
tiin
tul poporănilor conș
întreg şi sătin are cătră corpul său, de a-l păzi

eu și ornătos, ca pe un dar sfinţit a lui Dumnez
va da,
are
fiec
—amintindu-le că

gan al sufletului,
de modul cum şi-au
samă înaintea lui. Dumnezeu,

|
|
păstrat corpul şi sănătatea.
mai ales .
dar
le;
viţii
_Se va sili a combate toate
corpul, precum
desfrânarea, care topesc
beţia şi
se topeşte ceara

în fața focului,

arătând în culori

aceste vicii:
vii toate boalele şi. urmările, ce aduc
gustul de muncă,
Îndemnându-i şi desvoltându-le
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preotul va avea grijă, de
extremul opus,—la escesul
Deasemenea căutând a
economie, va trebui să fie

de a nu-i duce la avariţie

a-i feri, să nu cadă în
de muncă.
le desvolta gustul de
foarte băgător desamă,

nedând cu indestulare

corpului cele trebuitoare.
Va îndemna deci pe fii săi sufleteşti, să se
hrănească
bine cu mâncări nutritive şi substanţiale, sfătu
in-

du-i că mai de folos este pentru ci, ca produsel
e
alimentare să şi le păstreze pentru îndestul
area lor,
de cât să le vândă pe nimic și hrana să o înlocuiască cu alcool (cu rachiu ȘI ţuică
).
Foarte adesea se întâmplă, că poporul de
Ia ţară,

deşi are cele

necesare,

totuș se hrănește

foart

e
prost, fie din neştiință, fie din neîn
grijirea ŞI indiferenţa,
în care

se află.

În asemenea

împrejurări

preotul este dator, să se silească
a convinge pe :
parohienii săi,că cu cât se vor hrăni
mai bine, cu
atât vor fi mai sănătoși și mai rezis
tenți la muncă,
încât ei vor câștiga îndoit ŞI între
it din ceace consumă; iar acolo unde ar fi nepricep
erea, intervenirea sa şi

a soţiei sale, pentru a face
pe gospo„dine mai destoinice, ca să pregătească
o hrană ef-

tină şi bună, le va atrage dragoste
a, respectul și re„cunoştinţa poporului.
|
O deosebită bagar e de samă
trebuie să aibă
"preotul în hrănirea și
îngrijirea copiilor, pănă ce
se zburătucesc, căci u na
din cele dintăi cauze a
mortalităţii lor, este lipsa
de hrană sufici
potrivită

cum

și îngrijirea rea.

entă şi

,
Să se silească a le desvol
tă gustul de curăţenie,
îndemnându-i ] a cea mai
desăvârşită îngrijire corporală.

Să poarte grijă, ca
să le fie sănătoasă
și

îmbrăcămintea şi locuinţa
Curată, având în casa lor.. --
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îndestulătoare.
intotdeauna un aer curat şi lumină
şi împrejuDeasemenea să-i îndemne, ca curtea
rimile

casei

să fie

întreţinute

în curăţenie,

înde-

părtând orice infecţii nesănătoase.
preotul să Îie
“În cazuri de boale şi accidente,
să ica
cel întăi, care să sară în ajutor şi imediat
unui medic ;
dispoziţii pentru chemarea grabnică a
întrebuințare
iar pănă la sosirea acestuia, să facă
ce
cu prudenţă, de puţinele cunoștinţi medicinale
vreun
are, dacă este convins, că va putea aduce
bine momentan.

Să se silească din răsputeri a înrădăcina

în i-

nima poporului încredere în medic şi medicamente,
combătând cu energie, neîncrederea, ori indiferența
faţă de ele. Deasemenea să combată cu toată puterea
Şi obiceiul, ce au sătenii de a alerga la leacuri
băbeşti cum şi credința, că se vor tămădui prin

|
descântice și vrăji.
* Va băga samă ca leuzile şi noii născuţi să fie
bine. îngrijiţi şi ţinuţi în curăţenie, având prilej

a-i vizita la facerea diferitelor rugăciuni stabilite
de biserică.
“În timp de epidemie, mai ales între copii, va
căută să înlăture toate ocaziunile de întindere a
boalei, îndemnând cu stăruință la aceasta şi pe
poporăni, silindu-se a-i scoate din credinţa fatalistă, în care se află „mulți ştiind că paza bună

trece primejdia rea.
Dacă preotul cu milă şi cu dragoste părintescă,
în toate ocaziunile se va îngriji de sănătatea trupească a credincioşilor, încredințați păstoriei lui,
va dobândiîn schimb de la ei iubire, încredere
cum şi profunda lor recunoştinţă Şi devotamentul
sincer; căci. simţimintele prietinești în nici o îm-

prejurare nu 'se pot desvoltă mai uşor și-mai

te-

i

9
meinic, de cât la boală şi la durere cum si atunci,
când se simte îndulcirea trupească ; de aceia
'este şi 'zicerea: „la boală şi la nevoie se vede
înima omului (prietinul)“.
_
Astfel preotul prin împlinirea acestei datorii,
pe lângă că va avea mulțămirea, că este cel mai
de căpetenie lucrător la întărirea neamului și a
Patriei, apoi va deveni și absolut stăpân pe su-

letele credincioşilor, conducându-le mai cu multă.
ușurință la mântuire. -,

"$ 96
Datoria preotului de a învăță pe credincioşi cum
„Grească copiii.

să-și

După cum un bun grădinar, pentru ca să aibă
pomi frumoşi la privire şi cu fructe plăcute la .
gustare,

se

îngrijeşte de dânşii

„de samă, din primii! ani
Și un bun păstor,

pentru

ai

cu multă

plantaţiunei,

a avea

o parohie

băgare

tot. aşa
bună,

în caresă strălucească toate virtuțile creștine, va

trebui, să se îngrijească cu mult dor de buna creştere a viitorilor săi fii sufleteşti, încă din copilăria lor.

Este-un adevăr cunoscut de toată lumea, că în-

tipăririle, dobândite în: copilărie, rămân
ca o pecete
„neştearsă în tot restul vieţii ——și..după direcţ
ia, ce

se dă unui copil în vârsta fra gedă,.va continua a

trăi la maturitate.

|

Deci, dacă preotul voiește, să aibă o paro
hie
religioasă și morală, compusă
din fii devotați biseri
cii creştine ortodoxă,

care să trăiascăîn spiri

tul Evangeliei Și să fie buni
cetățeni și buni pa“trioţi; apoi e dator, să aibă- o deos
ebită grijă de

9
parohienilor

săi

privinţă păstoriţilor

să,

buna creștere. a copiilor

obser

vându-i pas cu pas şi dând sfaturi şi învățături nein
cetate

în

această

cu

întut

mai mult, cu cât creşterea copiilor este un luciu
foarte greu.
NE
Mai întăi trebuie preotul să desvolte în inima
părinţilor simţul datoriilor, ee au, de a-și creşte
câpiii bine, atrăgându-le luarea-aminte că pe lângă
amărăciunile

ce li aduc

copii

jire apoi ei vor da samă
zeu, de modul cum Șau
Grija preotului se va
-pra creșterii trupeşti şi
- şi morale.
Astfel preotul, unde
aer

fără îngri:

va vedea nevoia, va

pe părinţi a creşte copiii în
țenie și întrun

crescuţi

şi înaintea lui lumneîmplinit această datorie,
întinde în special și asuasupra celei intelectuale
cea mai

sănătos,

dându-le

mare

sfătui

cură-

şi o hrană

bună şi îndestulătoare, ca astfel să crească o generaţie sănătoasă şi viguroasă.
Va îndemnă și va privigheă, ca părinţii de timpuriu, să înrădăcineze în inima copiilor simțimântul religios şi frica de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunei, după învățătura ap. Pavel:

nVoipărinților, creşteți pe fii voştri în învățătură
Şi în îndemnarea Donmului“

(Efes VI 4), va ob-

servă a-i deprinde, să se închine sara şi dimineaţa,

înainte şi după mâncare, mulţumind lui Dumnezeu ;
ȘI să-l ducă la biserică în toate Duminicile și Sărbătorile,
a explică foarte adesea păr inţilor, câtă
nevoe
este de a desv olta în inima
copiilor lor sentimente
nobile şi a le dirigui
voința cătră fapte bune,—
Şi-i va convin ge, că acestea
numai, dacă ei singuri le:vor

nu

se capătă,

de cât

da aseminea pilde, —
punându-le, că ceea-ce dores
c părinţii, să fic coPi ior, trebu
ie să fie ei singuri mai înțăi.

i
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Ajungând copiii la vârsta de şcoală, preotul va
purta grijă din timp, ca nu cumva părinţii pentru diferite pretexte, să ncglijeze trimiterea lor la
şcoală, cum și urmarea regulată şi sârguincioasă ;
va explică şi va căută să încredinţezepe păstoriţi,
despre nevoia. învățăturii și a luminării minţii copiilor, arătându-le: „Că ruşine este tatălui fiul
neînvăfal.“ (Sirah XXII 3, 41).
Va atrage luarea amintea părinţilor, ca în creșterea copiilor lor, să ţină calea mijlocie; nici să
nu li arate prea mare. indulgență şi libertate:
„Căci copilul,

care umblă

în voia sa, ruşinează

Be părinții săi! (Pud Sol. XIII 24); nici să nu se
poarte cu ei prea aspru și sever, după sfatul sf. ap.
Pavel,

care zice: „Părinților,

să nu vă

întărtați

pe fii voştri spre mânie.“ (Efes VI, 4).
n tot timpul vârstei de şcoală, pr cotul va fi un
neadormit privighitor al copiilor și ajutător al dascălului, predând religiunea și conlucrând la menținerea

disciplinei. morale, în școală şi afară de. şcoală.

Preotul e dator a nu perde din vedere pe copii,

nici

după ce au

terminat

şcoala

primară,

ci încă

deacum înainte, să aibă mai multă grijă, de oarece
„acum soseşte ȘI vârsta cea mai periculoasă.
Va trebui deci a sfătui şi stărui pe lângă părinți, să-i înveţe

vreun

meșteșug,

care

este

cea

“mai sigură pâne în vieaţă, sau brățare de aur, cum
se numeă odatăl—şi singur la nevoie să iea inițiativa şi să facă aceasta; să le desvolte 'dragostea de munca câmpului şi de negustorie.

Va îndemnă pe părinţi, ca, să deprindă pe băcţi

și mai ales pe fete cu facerea diferitelor lucruri
„de industrie câsnică, şi a le desvolta gustul
să

poarte plăcutul și mândrul: costum naţional—intervenind preotul și direct pentru

aceasta.
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În vârsta de la 15—16 ani înainte, când încep a
u
este
se afirmă apucăturile fireşti și când închipuirc
a
aminte
luarea
atrage
foarte aprinsă, preotul va
înlăture
părinților şi singur va conlucră, ca să
prieteşugul cu cci răi, cum şi diferitele ocaziuni
la înclinări răle; iarmai ales, petrecerile de noapte,
fără controlul şi privigherea bătrânilor.
„Asttel preotul, ca un bun păstor, € dator, să
fie neadormit privighitor asupra creșterei copiilor
şi nimic să nu-i scape, ci ca un al doilea părinte
cu înţelepciune să dea sfaturi și cu dragoste să
îndrepteze greșalele.
Nevoea cea mare a creşterei 'copiilor cere de
nula preot, ca el să contribue la aceasta nu
mai

indirect

învățând

şi sfătuind

pe

ci

părinți,

trebuie chiar direct a interveni, şi cât mai des,
ca cu autoritatea şi priceperea sa, să se ajungă.

mai sigur la rezultatul dorit. Această datorie se
de
impune încă cu tot dinadinsul preotului faţă

părinţi, copiii orfani, sau cari de și vor fi având
Sau
mau,
ce
cei
şi
ca:
sunt
dar din diferite cauze,
etc.)
i
și mai rău (tum sunt părinţii viciaţi, divorțaţ

$ 27...
Însemnătatea școalei pentru binele poporului și- datoarea școlarilor
ia preotului de a stăru: pentru ajutor
“săraci și orfani,
|

comunică unul
Mijloacele, prin care oamenii de”își timp, gândirile,
altuia, la depărtare de loc ori
simțirile

şi ştiinţa

este

lor,

sc/zered

şi cetirea.

la uni capăt la celaPrin aceste mijloace oamenii,de
sesc “unii ală şi-şi folo
lalt al pământului, se ajut
loace gândirea
mij
şi ;tot prin aceste
tora

70259

;

|

oment-

7

9S
rei din trecut, se leagă cu cea din prezent şi cu
cea din viitor, până la sfârşitul lumei. Așa dar,
cea mai măreaţă descoperire a omului a fost arta
de a scri şi a ceti. Printriînsa lumea în lung şi
în lat se leagă ca cu un lanț și-și continuă drumul cătră desăvârşire.
,
Prin cetire omul poate, să-și lumineze Și să-și
îmbogățască mintea cu cugetările şi știința altor

oameni; iar prin scriere

îşi dă şi el pe

ale sale.

spre folosul altora. Prin acest schimb lumea A
progresat, căci sa îmbunătăţit şi s'a înmulțit mijloacele pentru o.vieață mai bună: (căci la urma
urmei

tot progresul

nu e progres, dacă

tribui la binele şi mulțămirea omului).
Poporul,

la care

cunoştinţa

nu

va con-

și

cetirei

,

scrierei

este mai răspândită, acela este mai cult şi mai
înaintat în civilizațiune, adică, cunoaște mai bine
rostul vieţei, ştie mai bine, să se folosească de
bunurile

din lume, pe care

Dumnezeu

le-a pus la

dispoziţia omului ;—trăeşte deci, mai mulțămit și
mai fericit.
Cu cât omul propăşeşte mai mult pe calea ade-

văratei culturi şi cu cât mintea sa este mai luminată cuatât seapropie mai mult de D-zeu şi-L vede mai

lămurit. Luminarea minței ne conduce spre D-zeu.
Conducătorii

popoareloi:

cunoscând

acestui adevăr, au înfiinţat şcoale,

importanța

pentru ca po-

porul, prin ştiinţa de carte, să-şi lumineze mintea.
Școala

este pentru mintea

omului,

ceea-ce

rele. este pentru pământ. Unde nu-i lumina și soacăldura
soarelui, acolo

nu-i vieață,

vegetaţia

nu o-

drăsleşte, nu înfloreşte nici rodeşte,—ci lâncezeşte
ŞI să vestejeşte. Unde strălucește
lumina şi căldura şcoalei, acoto poporul este luminat, este
mai

bun, îşi agoniseşte trebuinţele vieţii

mai

uşor şi
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nai cu îndestulare şi știe totodată a se. folosi mai

ine de ele.

Școala

deschide

omului

gustul

și do-

ul unei vieți mai bune şi totodată îi şi pune la
ndămână mijloace cum s'o capete. Astfel prin
coală poporul dobândeşte o vieaţă mai bună, mai
nulțumită, capătă vigoare şi forță nouă, şi-şi asiură o vieaţă trainică în veşnicia secolelor.
În ţara noastră singură biserica cu reprezenanții ei au contribuit la luminarea poporului în
remuri grele, făcând cele dintăi începuturi de şcoaă în tinda bisericii. Dar și astăzi chiar, când imporanța școalei pentru hinele poporului este cu mult
nai bine cunoscută, când avem şcoale sistematice
entru popor cu dascali speciali, preotul încă are
latoria dumnezeiască,
omenească şi patriotică,
le a contribui la răspândirea şi desvoltarea drazostei pentru şcoală în popor. Cu toate minunaele foloase ce aduce școala, totuș în țara noastră

ncă nu a pătruns

destul de adânc în masa

popo-

ului convingerea despre nevoia ştiinţei de carte
i nu-i dezvoltat, cât ar trebui, dragul de şcoz.
Astfel preotul e dator ca în toate ocaziunile : în biericăi afară, acasă şi la câmp, pretutindene, să-şi

ndemne poporănii spre a-şi trimete copiii la şcoală,
ă se folosească de toate greşalele şi nevoile popora-

nului și să-i arăte, că dacă el ar fi ştiut carte. Var fi înexemunjurat cutare sau cutare nevoe; să li dea
le din natură, arătându-le nevoia ce are omul
le a se cultiva; —să arăte poporului foloasele

cele minunate, ce poate trage omul din ştiinţa
ţara sa,
cărții, pentru gospodăriea, pentru familia şi

cum şi pentru sufletul său.
Va trebui, ca preotul să încurajeze prin tot felul

prezentându-l;
le mijloace pe copiii, cari ştiu carte,
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între ceilalți ca pe nişte fruntași ai satului vred- .
nici de cinste.
j
Ca un bun părinte, preotul va trebui să pcarte
o deosebită grijă pentru copiii săraci şi orfani, pe
cari nu are cine să-i

îndrepte

pe drumul

şcoalei,

snu mau cele necesare: ca hrană, cărţi, haine tc.
Pe aceştia îi va ajută atât din ale sale, cât ȘI
prin intervenirea pe

lângă

cei cu

dare

de mână,

spre a le veni în ajutor; astfel ca și aceştia si
nu rămână lipsiţi de bunurile şi foloasele şcoalei,
şi totodată să slujască ca îndemn celorlalţi copii
din

parohie.

,

De asemenea preotul va trebui să contribue
prin toate mijloacele pentru susţinerea cantinelor
școlare, ce sunt
şirea şcoalei. .

atât de folositoare pentru
|

propăj

“Pentru ca foloasele, dobândite în şcoală,

si DE

-

se peardă, trebuie ca preotul să pună Duminici:e
și Sărbătorile pe băeţii, cari au sfârşit şcoala, să

citească în biserică, mai

ales că acum

sericeşti sunt cu litere străbune —și

cărţile bi-

să le pună la

îndămână din biblioteca parohială. şi diferite scri
eri instructive, pentru nevoile practice ale gospodăriei

şi moralizătoare,.

-

Astiel preotul va contribui şi mai departe la
mărirea. și înălțarea neamului, împlinindu-şi dator ia
de bun român

şi de bun

_

păstor.

|

| Ş 28.

Da toria preotului de a povățui pe credincioși, să-și

îngrijască de animale şi de, plantaţii. Bun: ul Dumnezeu a pus omului la îndămână
ani.

malele şi vegetalele pentru susținerea şi uşurarea
vieţii sale.

Ele constituesc

adevărata

boggăţie pă-
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4

lor se codiţioncamântească a omului şi existenţa
ză una de alta.
agricolă, aniI. Țara noastră find eminaminte
vicaţă şi înflorire
malele sunt condiţia esenţială de
Creşterea, îngrieconomică a ţării şi a poporului.
este o adejirea şi folosinţa animalelor domestice

au ajuns popoarele mai înavărată ştiinţă, la care' nenorocire
poporul nostru
intate în cultură. Din

şi nu prea ştie,
şi în această privință este înapoiat
care ne, hrăsă preţuească acest dar dumnezeesc,
caun
preotul
aceia
neşte şi ne încălzeşte. Pentru
stăruință
„cu
„bun păstor trebuie, să povăţuească

bine aniraalele.
pe poporănii săi, ca să-şi îngrijască
în inima
aprindă
să
ca
„Mai întăi preotul să cute,
şi

pentru animale;
creștinului dragoste şi milă
şi interes, arătânapoi va deştepta pentru 'dânsele

du-li folosul cel mare, ce ele ne aduc. trebuie să
lui, că
Va convinge pe poporănii
închise, în care ani- |
facă ocoale şi grajdiuri bine
de asprimele vre: .
malul să trăească la adăpost
şi uscate.
mei și să le păstreze curate
bine animalele,
hrăni
a
Va trebui să-i îndemne
cel mai
nutreţul
„şi a-i învăţă, cum să-şi procure că o îngrijire ŞI
bun şi mai eftin; convingându-i
animalelor, nicidecum
o hrănire cu îndestularea
îndoit și întreit,

un folos
nu este o pagubă, ci
mari, mai frumoase, Ma!
mai.
căci animalele se fac
cu lapte dau

puternice şi mai de preț; iar
și fruct intreit şi împătrit.

cele

ia

sfătuească, ca Să
E dator să privigheze şi sătinere la muncă, din

prea
nu se pună animalele
şi slăbite.
care pricină rămân închircite
şi barbapăgubitorul
Va combate cu stăruiuță animalele peste măsur“
„rul obiceiu de a impovoră
Și apoi a le tortură.
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Se va îngriji de asemenea Și pentru „îmbunătățirea rasei animalelor, cu care altă dată ţara no

stră

cra renumită.

_

_
Va îndemnă pe parohicnii săi, să se
îndeletni
cească și cu creşterea paserilor
de casă ȘI aL

nătăţirea

de bogăţie
Atta

rasei lor, fiind și

pentru ţară.
în țara

"se ocupa cu cultura

omului

noastră,

acestea

aduc

bun

ISVO

mai fiecare gospodar

albinelor, care aduc

îndestulare şi bogăţie,

ncală, dar astăzi mai că a dispărut

deci
spre
tră
De
a se

un

fără

multă

la e

oste

această cultură;

preotu
e dator
l să se silcască şi să stârueasci
a răspândi din nou în popor
dragostea ci
această cultură uşoară şi'bănoasă.
asemenea va trebui să îndem
ne
parohieni
aplica şi la cultura gândacilor de pemătas
ă cari

ușor şi în scurt timp multă
bogăţie.
„IL. Preotul va trebui să aibă
o deosebită atenţie, asupra
diferitelor culturi Şi
plantaţiuni, pe
care trebuie să le facă săteni
i,
|
Așa, el

îi va îmvăță, cum să-şi facă
tot felul de
„culturi leguminoase și de zarzavat,
arătându-le foloasele cele mari, ce pot
scoate din aceste culturi
Şi dându-le

"va. trebui

de Pildă chiar grădina
să o cultive singur şi câtsa, pe care
mai siste-

matic Şi bogat în
specii.

Prin toate mijloacele
îi v a îndemnă, să-și pla
nroditori, arătându-le
foloas
ele
cele mamater
ri
iale şi morale, ce ne
dau livezile;

teze livezi cu pomi

O Să-i sfătuească a plantă
pomi roditor pe toate
locurile goale -şi pe
marginea drumurilor,
tând în sufletele lor 'inter
desvol
eg şi ambiţie: pentru -:
a-

ccasta ; să-le spună,

că
distruge un pom fructifer,este un mare pacat de a
totaşa de mare, cum
este de a omors un
animal
folositor;
— şi că din

,
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contra un bun creştin . îndulcindu-se cu o fructă
pe timp de arşiță şi oboseală, trebuie să se roage
lui Dumnezeu pentru ertarea pacațelor celui, cari a
plantat pomul roditor, aducându-le aminte, că Mântuitorul răsplăteşte un pahar cu apă dat celui însetat, — şi cu cât mai mult

încă,

va

răsplăti

pe

cei ce sădesc pomi, din cari se hrănesc şi se răcoresc săracii şi călătorii?
La taina mărturisirei

cu

mult

folos

preotul

ar

putea da drept canon penitentului obligațiunea de
a sădi şi îngriji pomi roditori pe căile publice,
de fânaşa precum bătrânii îi obligau la facerea
tâni și poduri.
şi
Să-i îndemne și să-i înveţe meșteșugul uscării
conservării

fructelor.

Cu cât preotul se va interesă

a

de aproape. şi-şi

va îndeplini conştiincios aceste. datorii, cu atât
na„pe nesimţite va deschide jghiaburile bogăției

ionale, din care şi poporul şi el: cu ai săi, se vor
îndulci cu îndestulare.
|
a
|
Datoria preotului

$ 29.
de a se îngriji de buna-stare

morală a .păstoriţilor.

face
Toate sforțările preotului de a

pe păstori-

şi deci să devină
ţii săi, să-şi păzească sănătatea,
de vieață, cum şi: toate .

'un popor viguros şi plin
silințele de a-i face să prospereze

pe' calea:

ma-

rezultat favorabil,
terială, nu vor avea nici un
ui mai întăi, să: fordacă preotul nu 'se va sârg
e
odobiţi cu toate virtuțil
meze: oameni morali, împ

_ Și curaţi de orice viciu.
ea sănătăţei şi a boMoralitatea este condițiun
câ,
e viermele cel neadoimit
găției, iar viciul. estdouă
: „Fericit omul, cel ce o
„rele roade pe amân
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sc teme de Domnul, puternică va fi pe pamâ
nt

săminția lui .., bunălăfişi avuții sunt în casa
lui“, zice Psalmistul (psl. III, 3). Iar Mântuitorul
complectează acest adevăr spunând: „Căutați
|
mai întăi împărăția lui Dumnezeu și drep
latea
lui şi acestea

toate

(bunurile pământeşti

şi tru-

Peşti) se vor adiiuge vouii“ (Mat. VI,
33).
j
Vieaţa morală procură nu numai bunurile pământești dar asigură și pe cele
cereşti.
Cea mai mare datorie a păstorului de
suflete
este, de a se sili, ca fiii săi să propășască
în vieața
morală.

Cea întăi condiţiune, pentru a ajungela aceasta
este ca el singur împreună cu toată
casa sa, să
dea pildă de

cea mai

curată vieață

morală. — În

toate ocaziunile și în toate împrejur
ările se arate
frumuseța virtuţii, îndemnând pe credincioș
i la în-:
deplinirea legii lui Dumnezeu. Va arătă stimă

Şi consideraţie deosebită față de
cei buni şi mo- |
rali, lăudând cu prudență vieața
lor şi dându-i de

pildă celorlalţi. Pe cei buni
și morali
văţuească a-și cerceta des conștiința, afi

să-i pocu luare

aminte în fiecare moment, ca duşmanul
binelui să nu

se furișeze în inima lor,—- Susținându-i
în umilinţa
creștină şi în temerea de Dumnezeu
. Odată cu
înfii

nțarea societăţilor de temperanţă,
se constitue “comitete de onoare, comp
use dintre cei mai
onorabili-şi mai cinstiți paroh
ieni,
rora să conlucreze la încuraja cu ajutorul cărea virtu
„moralității, şi la combaterea patimelor. ţei şi a
La fiecare
imprejurare, să arăte prin
dovezi văzute
ite,

şi pipăcare sunt foloasele Pământești şi
imediate ale
fiecărei virtuţi, cum şi cât de mult folos
esc ele
pentru dobândirea Împărăției cereş
ti. -

——
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$ 30
Datoria preotului de a feri pe credincioși de vicii.
care roade
„Viciul este vermele cel neadormit,
popoarele. Toate
şi distruge indivizii, familiile şi
de pe fața
popoarele, câte au pierit şi au dispărut
iar viciile
pământului, au pierit din cauza viciilor ;
simțului lor
au fost o urmare imediată a slăbirei
erea de
„Zem
religios, şi a necredinţei lor, căci:
celor neDumnezeu înmulțeşte zilele, iar anii
Şi, „Omul
legiuiți se scurtează.“ (Prov. X, 97).
, Să-și
care iubeşte veața şi să vadă zile Dute
să nu
ca
le,
buze
şi
oprească limba sa de la rău
şi
rău
la
de
grăească vicleșug, să se depărteze
eze.*
urinl
să facă binele, să caute pacea şi să 0

1).
(Ps. XXXIIL. 19—14; 1 Petr. II, 10—1
ror mizetutu
rul
izvo
ul nu numai că este

„Vici
mare pedică
riilor pământeşti, dar este şi cea mai
a împărăției cereşti,
misiunea să, își
„Preotul, care are conştiinţă de devotat lor, acela
este
iubeşte neamulşi patria şi
pentru â feri
uință
va lucra, cu cea mai mare stăr
-

- pe parohienii săi de vicii.

n

să desvolte şi să înMai întăi preotul se va sili, --temerea de Dum-

rădăcineze simțimântul religios
nezeu şi ruşinea de oameni.

NI

neajunsuri ale servirei
Unul din cele mai mari
pe
nu-și vizitează acasă
pastorale este, că preoții
chemaţi

i când sunt
parohienii lor, de cât numaaceasta este un rău cagioase;
pentru servicii reli
câuză
pital şi în mare parte

slăbirei

simţimântu-

dintre paro-

ilor
lui religios'și a slăbirei raportur
preotul să vizIca
va trebui,
hian şi preot. Deci fiii săi sufleteşti, şi mai ales
teze cât mai des pe

a
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pe

cci

bolnavi

moraliceşte,

urmând

exemplului

Mântuitorului, care era mai des în ating
ere cu cei
păcăt

oşi, căci nu celor sănătoși le trebu
ie doetori i
celui bolnav. Preotul făcând aceste vizite
dese, ar
ocaziune a cerceta şi a cunoaşte multe
defecte spre r
le combate şi îndrepta. Necontenit
cu timp și fără i
timp, la toate ocaziunile, va scoate
în evidență ui
cia viciului, cu toate durerile şi amărăciuni
le, ce
"naşte; se va feri aînsă, de a da dir
FR
ect ca. pilild
dăă p pe

vre-un_viciat din parohia sa.
Va înlătură, pe e
cu putință, ocaziu

nile la păcat, va căută şi
te
cauzele, care dau naștere la Co
diterice

la obârşie

pacate şi se va sili, să le
stârpească. Va face n
încetat cunoscut poporu
datoria,

lui legea lui Dumnezeu ŞI
fiecare de a o observ
a, iei ă
cele groaznice, ce sunt

ce

are

pedepsele
rezervate celor,
cari nu se tem de Dom
nul şi calcă poruncile
Va asiguri ă de asemen
Lui
ea pe credincioşi de ajutor
u
Harului dumnezee
se co ntra pacatului, numai de-L
vor dori din inimă
curată,
n special păstorul, în combaterea
SE
şi desrădăcinarea viciilor şi pacatelor
de tot soiul, trebuie să
fie cu multă: băgare
de samă, având
în vedere
toate împrejurările:

de loc, de timp, de
de sex, de vârstă, de
caracter, de gradul depersoane,
cultură
Și poziţie social
ă, cum și de cauzele
și
rările, în care sau
împrejunăscut și sau. înrădăcinat
ciul, de gradul de
viştiinţă ȘI voinţă,
ce se întrebuințează în săvârşirea
Așa de pilda: voind viciului, etc.
_
preotul. a
„Cătos ori vici
pe un par
at în public, ori când sfătui
el este în fiorile ațâțăto are
ale Pâcatului, atunci
-a fi nebăg
sar expune
at

samă; sau: poate chiar.
și vre-o Vorbă în:neplăc
să capete
ută, pe când
momentul Potrivit,:dacă va păzi
de „pildă, când.

se produce

în
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suflet oare-care dispreț şi regret pentru pacat, a-

tunci reuşita e aproape sigură. Altfel va trebui
să se poarte preotul cu un barbat, altfel cu o

femee, altfel cu cei bătrâni, sau cu cei tineri (|
Tim. V, 1—4): cu persoane iuți şi aprinse preo“tul va fi prudent şi foarte fin, înaintând încet ŞI
cu bagare de samă; iar faţă de cei culţi şi cu pourma

- ziţii înalte sociale, va

Mântuitoru-

exemplul

lui șia profetului Nathan faţă -de Imp. David. (UI
Imp. XII). Va cercetă cu multă prudenţă, ca un
medic. iscusit, cauzele răului cum şi împrejurările,
desvoltat răul

în care Sa

va

şi le

înlătura.

Nu:

va trata deopotrivă, ps cel ce a păcătuit şi pă-.
cătueşte din neșştiință şi cu convingere, că nu face
rău—cu cel ce arată răutate.şi îndărătnicie. Va
căută deasemenea preotul, să fie atent şi pătrun-zător faţă de ipocriţii, cari au purtare fariseească,
cu două feţe.
„-- Deasemenea . preotul va căută să deosebiască.
“şi să

întrebuințeze

“tele spirituale,

.sirguința

sa.

şi medicamen-

după gravitatea boalei.

Aşa, toate

păcatele şi viciile sunt răle şi distrugătoare ; dintre:

toate însă, cele mai răle, şi cu urmări dureroase,
befia.
ce se ivesc numaidecât, sunt desfrânarea şi
e“toată
cu
ridică
va
Contra acestora, preotul se

va face apel
nergia, va întrebuinţă toate.puterile,
la toate ajutoarele omeneşti şi dumnezeeşti ŞI nu
îi va fi
va încetă, de cât numai când reuşita
deplină

şi

oricare

ar fi. greutățile,

prin care ar

trece, trebuie să nu se descurajeze pici un moment,
Mijloacele,

de

care

va

trebui

să -se

slujască

sunt:
preotul în combaterea și înlăturarea viciilor,
i
cele-ma
ului “prin dovezile
încredințarea păcătoș
lui.
e
urmăril
ȘI
lămurite despre răutatea : viciului
„ destrugătoare ; 7ișcarea

zaamei cătră sentimente
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“nobile şi înălțătoare; cum şi în/ărirea şi susți
nerea voinţei contra ispitelor prin felurite mijloace,
ce are preotul la îndămână; iar mai ales prin 7 :
găciune şi cererea ajutorului dumnezeesc. Nu
va uită însă niciodată învățătura sf. Ap. Pavel,
care zice: „Fraților, de va cădea vreun om în
vre-o greşală, voi cei duhoumcești îndreptați pe

anul ca acela cu duhul blândeței, păzindu-te îniSuți, ca să nu cazi si tu în ispită.“ (Galat. VL, Î).

sa31,
Datoria preotului de a purta grijă de văduve, orfani,
saraci si bolnavi.
Preotul este îndatorat nu

numai

de

un simţi

mânt, lăuntric şi natural de compătimire,

pentru â

veni în ajutorul celor nenorociţi şi lipsiţi, dar la
"aceasta îl obligă atât legea şi dragostea creştină,
„cât şi mai ales misiunea sa pastorală, urmând €xemplul Mântuitorului,

raţilor păstori

Aşa

al apostolilor şi al

adevă-

ai bisericii din toate timpurile.

N

dar, preotul în parohie, trebuie să fie ini-

„ma cea mai simțitoare şi mai compătimitoare,—$i

niciodată să nu rămână răce și indeferent faţă
de cei nenorociţi şi în lipsă. EL cel dintăi şi mai
mult ca oricare, va purta grijă, ca'un adevărat
părinte, de: văduve, orfani, bătrâni şi bolnavi ȘI

se va

interesa neîncetat 'de starea lor morală şi

materială, venindu-le . în ajutor cât mai des și Cu.

cele

ce va

putea. Mijloacele

fiindu-i îndestulătoare,
lalți

parohieni

ai

săi,

sale materiale

ne-

va interveni pe lângă ceicu

dare

de

mână,

spre

a ajută pe cei lipsiţi, silindu-se a forma societăți. de. bine-faeere (despre care sa vorbit în-

„
cun

paragral anterior),

în

prin colecte publice,

el să fie cel dintăi. Va
unea cărora, totdeauna
cari mai pot

lucru acelora,
ăută, să procure de
casele alîn casa sa, sau. în
Le
cov
câte
ace
preotul să lie proteguitorul
or creştini, [e dator
să le ica
neputincioşilor,
și
o
dându-le
pârarea Oran

iutorul
iioscă

nedreptitţesc,
contra i oi ce-i
înpe orfani, să-i
sar iar mal ales
ca
cducațiu-

le dea
proprii săi ii, să
ca și A
asigurându-le şi un
oa stii ura necesară, pentru vicaţi.
i e

mi

Multa

pildă în

locul

pomenilor

fac regulat și cu
( re cr eştinii le

pe NI

și v sar
eo
În
prelăce
orfanii Și văduae
l
e
neputincioşi!
cvnzie
mută
une! văduvele. O ep
de pildă, dăruită
apte
Su

(pranicilor),

multă Cute

fete orfave ca a a
ori înzestrarea unei
copii,
muite
Mia
mai mult decât
moraliceşte
valoră
r
)
nupraznice cum se fac astăzi.
are datorii şi mai
preotul
de Bolnasi
a
datoria
Daci Şi mal felurite.
e sărac sau neglijent, când s'a
Do
el
să intervină,
ste, ca

imediat

de .comba- -

iea toate măşurile
'este cu.
clarat boala şi să
la încep ut, când
de
chiar
boalei,
pă. ce
terea
pe urmă, du
-mai
cât
de
uşor,
:ca'să
mult mai
Imediat se ia dispoziţii, năila
pă
oala. 'se anicuibează.
r
ia
ă,

declar

aducă

venirea

un: medic,

acestuia,

mai în grab
miJiceperea și
singu r după pr
lbo
ul
or
ut
cât

în aj

“să “vină
, Vă avea
loacele de care dispune,
ipreot conştiinciosfaimacie CU”
un
aceea
De
navului.
că
“îndămână .0 mi absolut nece-:
în totdeauna ja
i“
ma
le
ce
|
șişi
u
medicamente inofensive imi pătrunsă de rolul să
sere. Fapta unei preot
ea
ca sub îngrijit
pastoral ar fi,

şi stăruința

Sâ

Să existe în fiecare comună

cât de modestă,

ru rală o casă-spital,

dar în condiţii higienice, în care

să sc îngrijească mai

omeneşte

pe cei sărac

i.
Datoriile preotului faţă de cei boln
avi, nu se
mărginesc numai la aceste ajut
oare trupeşti şi
materiale, ce trebuie să dea celo
r săraci; el are
încă. datorii morale de o importanță dest
ul de mare.

Preotul va vizită pe

sa, arătându-i cel mai

orice bolnav din parohia

viu interes şi compătimire,—

şi cu dragoste prictenească
să-l încurajeze

şi să-i
întărească moralul, inspirându-i
răbdare și încredere
în ştiîn
ţa medicului

ȘI în ajutorul lui Dumnezeu ferindu-se de a face vre-o aluzi
e, la moarte chiar dacă
ar vedea că boal a este peri
culoasă.În casele unde
ur
ar vedea oarecare

să caute a

lipsuri higienice ori neîngrijire,
le înlătură. Vizitele să fie
făcute cu

prudență, păzindu-se a
nu- strica liniştea bolnavului, când are nevoie
de ea. Unde ar vedea
oarecare

și
şi

neincredere ori neplăcere,
pentru medic
medicamente, va trebui
a sfătui:
pe bolnav
a-l încredință,
ca

medicul

Sunt opera lui Dumnezeu,
impusă

de

legea

Sa,

a

ne

și

medicamentele

şi că este o datorie

supune îngrijirilor
medicale, iar că cel îndă
rătnic se aseamănă
cu
sinucigaşul, Interesul
ŞI dr agostea preogului

față
de. suferinzi, să fie
atât vie, în cât să le
inspire
parohienilor cea
mai desăvârşită inc
redere; ca
astfel ei la cea mai
mică durere, să ale
rge numai
decât la preot, ca
fiul la părinte, Pentru
preot boala
fiului său sufletesc
să fie şiun mijloc
de îndreptare
Și înălțare moralo-re
ligioasă, Să reco
mande bolnavului cetirea de scrier
i religioase, mai ale
s sf. Scriptură, prin care 'să
se întărească în
sufletul său, credința în Dumnezeu
Și în'pronia

Sa, cum și speranța

11]

nu
bunătatea Sa cea nemărginită, care ceartă dar
Preotul

noară.

îngri-

recomande

să

va trebui

orilor bolnavului, cea mai binevoitoare aten, linişte, dilicateță, prudență și răbdare, trecâni cu vederea toate nătângiile şi capriciile lui.
Pe

lângă

toate

îngrijirile

va

preotul

acestea,

ebui să sfătuiască pe bolnav, ca punându-și toată
să facă

crederea în Dumnezeu,

dese rugăciuni,

„se mărturisască şi să se împărtăşască cu sf.
aine, săvârşind asupra sa şi sf. taină a Maslului.

Purtarea de grijă şi interesul

ce preotul va a-

ta bolnavilor, niciodată nu rămân nerăsplătite,
iar şi din partea caracterelor celor mai îndărăt-

ce, căci

el va

dobândi

în

pentru

atât

schimb

ce reprene personal, cât şi pentru instituţiunea
cea mai
ţa
oştin
recun
şi
ntă, stima, devotamentul
esevărșită.

Purtarea preotului față de creștini și necreștini,
pioși şi nepioși.

E

A) Puvrtarea cătră creştini.

ntele şi îmPreotul e dator ca în toate mome
reprezentaneste
că
rejurările să-şi amintească,
lui Dumtorul
sluji
şi
ul. religiunii celei mai sfinte

jezeu, deci el nu numai

în parohia

sa, ci pretu-

ie să aibă o pur
indene, față de toţi creştinii, trebu
să fie foarte prudent
are preoțească. Va trebui eri şi fapte, CĂCI Or)
n vorbe, în mişcări, în mani

inde, el nu încetează
perde

caracterul

de a fi părinte, nici nu-şi

sacerdotal, şi

prin urmare

area sa să fie cuviincioasă şi demnă

nea şi numele

ce-l poartă “de

Preot

pur”

de poziţiu:

al

Celui
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Prea Înalt. Să tratez pe toți creștinii cu dragoste creştinească, dând fiecăruia onoarea, şi
cinstea cuvenită, potrivit vârstei, sexului, culturei, poziţiunei sociale și gradului de propăşire
religioasă şi morală. — Va căută, să se recomande

pătat,
odată
dează
ganţa
B)
De

din

purtarea

sa,

ca

om

prudent,

cum-

modest, cinstit și demn, —.păzindu-se tota nu se înjosi ori umili, căci aceasta degraatât preoţia cât și pe om, tot aşa ca și aro:
şi mândria.
Cătră necreştini,
|
asemenea preotul e dator şi faţă de necreş-

tini, să aibă o

purtare

din

cele

mai

alese, plină

de cea mai desăvârşită moralitate, bunăcuviinţă
şi dragoste creştinească, — inima şi mâna sa să
fie

gata

în tot momentul

și cu dărnicie

a împlini

virtuțile iubirei de oameni. Mai ales în nevoi şi în
nenorociri, preotul trebuie

voinţă, în cât

să

să

arate

atâta

bună-

apară ca o mână prâvidenţială

cu inimă sfântă şi nobile sentimente,— ca un ade-

vărat reprezentant al regiunei celei mai sublime,
O astfel de purtare va încredința pe oricine mai
sigur, de cât orice. altă dovadă, că religiunea creştină este cu adevărat. religiune dumnezecască și
Că numai în ea, este mântuirea.

De asemenea preo-

tul -se cere, să fie foarte prudent.și să se păzească a nu lovi în simţimintele religioase .ale necreştini- .

lor, de şi această datorie nu împedică a susținea.
la ocaziuni

binecuvântate, că

religiunea

ortodoxă este Singura..religiune adevărată.

creştină.

E dator preotul-a se feri,.
ca nu „cumvă, prin -purtare ori vorbe -inprudente, să .escite ură reli- |

gioasă între creștini .și necreştini ;. toleranța reli-.

gioasă fiind.garantată și. de. Constituția ţărei.
7
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C) Cătră pioşi.

Idialul moral, la care ţintește creștinismul, este
cu- desăvârşirea recomandată de Mântuitorul prin
vostru
vintele: „Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl

cel din ceriuri desăvârşit este.“ Această desăvârșire este însă ultima

treaptă,

n'a ajuns pe

la care

pământ de cât numai Dumnezeu-Omul,

lisus-Hris-

ajungă
tos. Omul bun numâi ţinteşte şi să sileşte să
la ea, —

ajungând fiecare, după silinţă

şi ajutorul.

moralidumnezeesc, numai un grad oarecare de
gradate.
suni
tate, — moralitatea şi pietatea
nu
În orice grad de

poate zice însă,

moralitate

ar fi ajuns omul,

că e scutit cu totul de orice ne-

fără de păcat; pinul
ajuns, căci numai lisus afost
pacat. Apoi: omul
de
tolul
| deci nu e scutit cu

în binc, iar
prin sine însuşi nu poate progresa ajutorul Ha
progresul moral se îndeplineşte prin
Da
rului dumunezeesc.

va.
Aşa dar preotul, în purtarea sa cu pioşii, - |
'să ţină seamă de aceste trei adevăruri.

trebui
vieața pioasă a fiilor
a) Recunoscând credinţa şi
ci solaudeprecum
săi sufleteşti, să nu o tăgăduiască,
măşi

deosebită sti
facea şi sf.ap.. Pavel,—să li arate
al creş; având în vedere însă idialul mor

consideraţie

a, să sporească din ce
tin, să nu înceteze a-i îndemn
ra ome-

ti, că natu
în ce spre mâi bine.—b) Li'va amin
e a-şi
să. ispitelor;—deci să-i îndemn

nească e: supu
cerceta

e
conştiințele ; şi că -nimen

nefiind fară de

de'a. se curăți şi de mipăcat, fiecare. are:inevoie:
că HaSă. li amintească adesea,

cile neajunsuri. c)

ea. 16r „morală și .
rului dumnezeesc datoresc . ,Star
să nu se mândrească,
sunt, ceeace sunt; deci” dar
i lui Dumnezeu, ȘI
ci să “fie deplini. recunoscător
.
Lui să'1 se închine”

“g.

-
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D) Cătră nepioşi.
E
Între creştinii morali și pioși
— şi între cei imo:
'rali şi vicioşi este
nu

despreţuesc

o

clasă

învăţătura

de creştini,
creştină

și nu

cari

deși

au

O na

tură pervertită, plină de vicii; totuș ei însă nu să:
vârşesc

nici acte creștineşti,

din care

să se arate

credinţa, nădejdea și dragostea lor cătră Dumnezeu, — nu împlinesc nici una din poruncile bise- |

ricii şi nici nu săvârșesc acte virtuoase creştineşti.
Aceştia numai după nume, dacă se mai cunosc că
sunt creştini; cu toate acestea nu pot fi numărați
între necredincioşi; ba încă lumea îi consideră
drept oameni morali, întru cât nu sunt călcători
ai legilor ei, şi nici nu sunt naturi pervertite..
Cauzele unei astfel de stări sufleteşti de ordinar
sunt: o creştere neglijată în privinţa religioasă—
o cultură incomplectă,

care face pe cel ce a pri-

mit-0, să se rușineze nu numai de obiceiurile şi actele
religioase, dar chiar de toate datinele şi obiceiurile
strămoşeşti, și pentru 'ca să se arâte că este cult, Ci

vilizat şi modern, evită actele religioase

şi pioase.

Adesea aceasta provine Şi din neglijenţa condarnnabilă a : păstorului 'sufletesc,. sau din vreo indig-

naţiune puternică (scandalizare), produsă de vre„un cleric: sfinţit, prin acte necugetăte, |
|
„Din nenorocire în neamul nostru niște asemenea
creştini sunt foarte- numeroși, mai ales în pătura,

mijlocie şi în cea de-sus.

:

Faţă de aceştia "preotul trebuie,: să se poarte
cu

„ multă -delicateţă

şi hună:cuviință
? să se ferească

de a-i jigni cu.ceva: să-i: viziteze” cât mai des,

„Fără a începe” vre-o" discuţie relativ la starca lor
sufletească; să se

silească

prin: toate mijloacele

de a dobândi prietenia şi dragostea lor, pentru

care

va trebui,“să li se arate foarte bine-voitori
şi înda-

.
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să se simță oarecum
toritori, aşa ca creştinul acesta
şi numai după ce-i va
obligat faţă de preot; —
şi pe nesimţite, cu
inima, apoi încet
îi dobândit

foarte multă prudenţă,

acte. de

dar

piozitate,

împlinirea

îi va cere

şi începând

treptat

cele mai mici şi neînsemnate.

unor

de la

lucrare vă

Această

stăr uinţă şi răbdare reudura ani de zile, însă cu
șita va fi sigură.

$ 33.
necredincioși, - indiferenți,
- Purtarea preotului față de
i,
învățați şi neinvăţaţ

Puvtarea

cu

necredincioşii.

ălă va întâlni şi perPreotul, în vieaţa sa pastor

A)

.
necredincioase sau atei
va
l
, preotu
Faţă de “aceștia,

soane

păstra

în 'totdea-

teţă
dar plină de delica
-piai
e
ţând m anierile: cel
şi bună- cuviinţă, întrebuin cât ci: de ordinar sunt
cu
alese, cu atât mai mult, trebuii să aibă multă 'răbVa
.
aroganţi şi îngâmtaţi agostea "creştinească să nu-i .
dr
ŞI
ei
de!
dare fază
căci mai: totnd ei încep voiba,
câ
r
Ta
.
că
lte fără
as
se
ip
eotul trebuie să-i ascu
,
una o ătitudine rezervată

deauna eio încej, pr

Şi pentru
sau a se nelinişti.
t,
ia
ed
i
im
,
de
un
i. va căută
a le răsp
potrivit,it, mai întă
ns,
spu
“ră
un
dea
ca să
a necredinţei 'lor.
!
Să pătrundă “Cătiz
teoretice săupr actice..
sau
t
sun
i
nţe
edi
r
0" Cauzele nec
eligioasă.. şi în
o. educaţie “ner
şi
re
te
eş
cr
O
carea . de a.
"a)
creştine; “încer
învăţăturile:

. faţă”
mintea Și în
u
'c
e
as
io
lig
're
. diferitelor
“pătrunde tainele
"necreăinițar: “citirea

poziţie Cu

t
nereuşitei, a, isvori

icială
imitar ea superf

a unor oameni

cari Sinîn puterile: lor ind se
i
or
ăt
ez
cr
în
ea
uș
pr
de ştiinţă”
evărul. dar nere
rată ex pătrundă ad

scrieri ateiste,

1
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îndoesc; cum şi ambiția de a se numi şi ei Cugetători de lucruri înalte.
V) Dedarea la materialism şi la toate bunurile
lumei aceştia sau' la vicii, și pentru a nu fi desă-l
ranjaţi de un Dumnezeu dr ept judecător, voesce
alunge

din conştiinţa lor.

-Pătrunzând cauza necredinţei, , preotul va trede
bui să se conformeze diferitelor împrejurări
loc, de timp, persoană, etc.
va înDe va avea o persoană neînvățată, o
credinţa. uşor prin câteva

dovezi raţionale şi scrip-

turistice.

Dacă se va afla însă faţă de persoane învăţate,

trebuie: ca preotul :să fie. foarte prudent şi dacă
“nu 'are destulă putere intelectuală şi ştiinţifică,
pentru a răsturna toate obiecţiunile necredincio-

sului,--şi a susține cu succes adevărur ile religioase,— este: mai prudent, de: a-l. provocă pe necredincios,. să explice diferite fenomene. fizice şi psihice, ceeace: neputând, de la, sine va rămânea umilit.: Apoi. cu bună-voinţă şi dr agoste păr iintească,
și. prietenească,: va procede pe: nesimţite” a-l apropia :de adevărurile.. religioase creştine, demon-

strându-i cât de. bine- făcătoare sunt acestea şi sufle-”
tului” şi corpului individului, ŞI faniiliei, ş i neamului,

şi patriei. Va căuta a-lconvinge, .că prin « credinţa
în; Dumnezeu, toate trăesc fericite, şi prospreeazăSă-i

întreţină necontenit. În.

morale. şi-să-le

sfațuri

recomande. pentru

religioase

cetire, scrieri

apologetice de. valoare, — precum” ŞI. opiniile ““favo-

- .rabile:: credinței, exprimaţe, de. cei . mai. mari filoei
zofi şi naturaliştieeee beci
ie
n

ii
-B)-:Cătră indiferenți.

Indiferentismul. este; teoretic, siu.pPr acetic, Ș i. de o-

bicâiu stau în levată.

razand

un

din altul:

|

MI.

ice și praccredinţei teoret
ră
nt
co
în
t
ta păste un paca
tă în nesocoti
ns
co
EI
.
re
oa
e, vii şi lucrăt
sunt de 0 po”
e relipiunile
at
to
că
a,
or
ntuire,
“e a un
ătoare pentru mâ

vă de bune

şi îndestul

actiori falşe; iar pr
e
at
ăr
ev
ad
nt
absolut ncu că toate su
indiferente şi nu
nt
su
s>
oa
pi
parte &.
li
le re
— încât această

uire,
|
sare pentru mânt
ată CU totul.
Jigiunci este neglij începutul pecredinţc:este

Indiferentismul
multă grijă Ge
a avcii foarte
r
to
da
te
es
i să aprindă
Preotul
său şi a se sil
i
lu
lu
au
st
ale
ostei de
ceste oi
ate şi al drag
ăr
ev
ad
i
ţe
in
ed
Ă
n ele focul cr
de biserică.
e
it
nc
ru
po
este
apte creştineşti, se apropiă faţă de aceştia,
Şi necredinManiera, de a
ă cei nepioşi
tr
că
Şi
ca
i
bândescă draot aceeaş
astfel să le do

Cca
ută
cioşi, silindu-se
iar apoi va că ce
i,
tă
în
i
ma
a
ni
e,
gostea şi priete încet şi cu prudență cauzel
ut În
sc
ă
no
rt
cu
pă
face
va
a le înde
Li
e.
ar
st
eastă
ctrinei ortoi-au adus în ac
cuprinsul do

confesiuni,
de celelalte
ţă
fa
e
ideile
el
nţ
re
doxe şi dife
Va desrădăcina ei, siă.
at
ăr
ev
ad
a
vățăturilor
arătând pe ce
noastre. ȘI. în
i
de serci
ri
se
bi
re
contra
mult de ea şi
i
ma
t
Câ
ă
pi
foloa- |
lindu-se a-i apro Şi arătând frumuseţile Şi
re-,
i,
găciune ȘI
viciile bisericeşt
la zilnica ru

mod plăcut

şi atrăgător

atrage
va îndemnă
ărui sprea
st
sele lor; îi
YA
e;
in
ire A sf. ta
lui E
ul păcatu
gulata prim
ină
de pe povârniş
eţ
tr
în
ni
ti
eş
să
cr
ea
ca
en
pe asem
SC va sili

plăceri;
€l:
şi a vieţei de
cât de dese cu
e
il
ir
ln
tâ
în
şi
contactul
ana unul
țați.
C) Cătră învă şi învățată formează coro și porun- |
ă
raspunde
-Pătura cult
umînvăţătura
ci
că
i,
lu
rale ale lui D o.la
popor şi far naturale şi supra-natu
cât
ăţei:: Cu
et
ci
so
cilor legilo
or
il
nţ
şi trebui
nezeu, precum
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societate va avea mai mulţi învăţaţi şi pricepuţi
cu atât va trăi mai bine şi va atinge scopul pus
de Dumnezeu omului pe pământ. De aceea, bi:
serica ortodoxă prin reprezentanții săi, în tot:
deauna, a respectat şi a încurajat învăţătura.
Așa dar, preotul trebuie să se poarte cu multă
bună-cuviinţă față de persoanele învățate şi să le
arate o deosebită stimă și consideraţie; se poate
întâmplă ca cu toată ştiinţa lor, totuş în chestiuni
religioase însă, să aibă nevoe de întărire, de lumi
nare şi clarificare; deci, preotul cu multă ghi:
băcie, fără să atingă orgoliul personal, va face
aceasta, cu atât mai uşor cu cât o persoană cultă
totdeauna primeşte cu plăcere cunoştinți nouă:
Va stărui ca să nu neglijeze defel practicele
religioase, atât pentru folosul personal, cât şi pen:
tru pilduirea altora, ştiindu-se înclinațiunea ome:
nească, că cei mai mici şi inferiori pândesc şi imi:
tează pe cei superiori ;—aducându-le aminte de cât
folos moral este aceasta pentru întreaga societate

ȘI mai ales pentru pătura incultă.
D) Cătră neînvăţaţi.
Dacă

păstorul

este

|
conducătorul

tuturor

cătră

mântuire şi al celor bogaţi şi al celor săraci şial
celor din palate: și al celor. din bordee, şi al celor
învăţaţi şi al celor neînvățați, — apoi activitatea.
sa pastorală o poate desfășura în toate -amănuntele
şi direcțiunile sale, mai ales faţă de cei neînvăţaţi,
cari din nenorocire sunt prea mulți în ţara noastră. Faţă de aceștia mai cu seamă să-şi amintească

preotul frumoasa şi măreaţa misiune, ce i sa dat
de Mântuitorul,

când a

zis: „Voi

sunteți. lumina.

lumei.“ „Eu pre voi. lumină! în-hune. vam. Irimes“

„

(Mt. V,

14).

i

e

Astfel el trebuie să fie sfeşnicul, care să poarte
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prin
umina spirituală conducătoare a poporului,
până la mortoate cărările vicței, de la naştere
mânt,

va face |
Preoiul în purtarea sa cu cei neînvăţaţi, în spede întreaga ştiinţă pastorală;

întrebuințare
faţă de ei cu
cial însă,el este dator, să se poarte
bună- extremă
cu o
cea mai mare blândeță şi
şi încrederea ;
voință, ca să le capete dragostea
să nu treacă

cu vederea

nimic,

din câte ei aune-

dragoste părintească,
voce a şti, şi cu sinceritate şi
să capete încredere și
să-i înveţe, ca astfel ei
mai des, spre a-l
îndrăsneală, de a veni la el cât
Să se silească preo- .
întreba la toate nevoile lor.
toate afacerile gospotul a le lumina mintea în
femei, cât şi: pe bărdăreşti, ce privesc atât pe
exteriorul gospodăriei ;
baţi, în interiorul şi în
lângă sfaturile ocazionale
iar pentru aceasta, pe
lângă predicile din bisericăr
particulare şi publice, pe
instructive atât pentru bărva mai organiza şezători
şi Se va sili pe toate căile
femei:
pentru
şi
cât
baţi
spre a răspândi
prin toate mijloacele putincioase,
stăruind,
carte, îndemnând,
în popor ştiinţa de
ba chiar la nevoe:
încurajând, ajutând, mustrând;
va
Iar. când poporul se
duhovnicește.
pedepsind
învățăturilor preoconvinge despre înţelepciunea va dobândi, atunci
ce
tului, din foloasele imediate,
şi” cu “mal multă -

mult
“il va asculta cu mai

drag;

ȘI
religioaso-morale.
încredere şi la învăţăturile
Și
lumii
lumina
cu adevărat
atunci preotul va fi

sarea pământului.
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Purtarea preotului față de cei condamnaţi, muribunzi
și faţă de creştinii de alte rituri.
A) Cătră cei condamnaţi.
Mântuitorul xenind în lume a zis: „Man venit
să pierd suflete, ci să (le) mântuesc'“ (Le. IX, 56).

Șpiritul creştin ţinteşte la
tarea păcătosului și
riuri pentru un

bucurie

corectarea şi îndrepmare

păcătos, ce se

se

face în ce-

pocăeşte.

De

aceea

sf. apostol Iacob zice: „Fvaţilor, de ua rătăci
cineva între voi. de la adevăr, şi-l va întoarce pe
dânsul cineva, să ştie, că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântih suflet de
moarte şiva acoperi mulțime depăcale“ (N, 19— 20).
Și 'de aceea spiritul creştin nu admite pedeapsa
cu moarte, nici pentru cei mai mari criminali, ci
vrea

să fie vii şi toți să se mântuiască.

- Pentru'a

reuşi la aceasta, preotul

zită cât mai des pe condamnaţi,
cu ei, arătându-ie

bună-voinţă

e dator

a vi-

a stă de

vorbă

dragoste

creşti-

și

nească, cum şi compătimire şi. părere de rău pentru starea lor. Va ascultă cu răbdare plângerile lor,
ferindu-se dea le face imputări. Va căută să afle
vina,

pentru

care

sunt

condamnaţi,

cum

și împre-

jurările interne (sufleteşti) și externe, în care au
săvârşit pacatul; silindu-se a pătrunde în adâncul
suiletului lor, spre a le cunoaşte predispoziţiile şi

N

Preotul deci are cea mai aleasă datorie față
de cei condamnați, de a le cultivă și desvoltă în
inimi, în timpul pedepsei, sentimente creștinești,
ca astfel după terminarea pedepsei şi ei să fie
îndreptaţi moraliceşte Şi să fie în restul vieţii oameni buni. și cinstiți.

că
faptele lor, sau
4 regretă sincer, ori nu,
la
re
de
numai pentru pier
ă?
crea de rău 0 au
ut
că
preotul acestei, va
d
ân
sc
no
Cu
ei.
tăţ
sinndamnatului căinţă
co
ul
let
suf
în
te
deştep
pe cei
credere, câ Dumnezeu
a, unită cu deplină în
espre'd
nu-i

şi sc îndreaptă,
se căesc sincer
că pe
cu mare dragoste
te
eş
im
pr
re
îi
ci
dacă
şte,
sin preotula află,
cel pierdut. Se va
spre
,
eri
lib
ime şi cari sunt
și
stă tovarăşi în cr
ele
alt
de a mai savârşi
face neputincioşi

ci să sC pocăcascil.
ntru a-i face ca şi
preotul va
pe toată vicaţa,
Pe cei condamnaţi
răbdare,
în
Și să-i întărească
cbui să-i mângâc,
, pe care
rită soarta lor tristă
me
că
ți,
sim
a
că
fa
mântuii
peun bun trebuitor
ca
,
re
fe
su
o
să
jdea,
cuvine
le totodată năde
und
ri
tă
în
;
ti
eş
et
i lor sufl
de câinţă şi
probe temeinice
tatea re4 dacă ci vor da
prin mila şi bună
oi
ap
,
re
ţi
tă
nă
bu
e îm
uşurarea pendi reducerea şi
bâ
do
a
te
pu
r
vo
ală,

|
epsei lor. |
i.
nz
bu
ri
mu
B) Cătră
trebui să
părinte, nu Ya
suflesău
Preotul ca un bun
pe fiul
în tot

cursul boalei

să-l pregină pastorală
râv
şi
e
,
nţi
ate
esc, ci cu
morală mai curată
aţă
vie
0
tru
pen
că a
tească ori
ori să-l pregăteas că
ă,
toş
ănă
îns
De ace
după ce se va
al vieţii cereşti.
an
ăţe
cet
încurajă
c
dni
a
de
fi un vre
vă purtă grijă

sărăsească

boalei
turi, învăîn tot-cursul
tot felul de sfa
n
pri
;
stanav
bol
și întări pe
Cu vârsta, sexul, sili
ite
riv
pot
ri
âe
va
Se
şi mâng

țături

e, etc.
dul de moralitat
gra
ă,
ial
ță pas
soc
rea
goste şi cu pruden
re relieta
de asemenea ca cu dra
cug
la o

Pe bolnav
torală a predispune înaltă, spunându-i
'mai
Sioasă morală

că boala, oil
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4)

meritată,. ori nemeritată,—este spre binele nostru moral.

3” Dacă însă vede preotul, că boala se agravează
şi devine din ce în ce mai periculoasă, va trebui
ca cu mult tact şi cu chibzuinţă,

să înceapă a pre-

găti spiritul bolnavului pentru momentul supreimn.
al morței, fără a'1 face însă să despereze de îndreptare.

.

|

.

.

Va căută mijloacele cele mai înțelepte de a
pătrunde cât mai adânc în conştiinţa bolnavului,
Și al predispune ca să-și îndrepte numai decât.
orice nedreptate, ce ar avea pe conştiinţă, de a

iertă din toată inima pe cei ce Parfi amărât,

de

a regretă singur toate rălele, ce ar fi săvârşit ; de

asemenea va căută al înduplica, dacă
cumva
vede oarecare îndărătnicie, spre a'şi orândui şi
daraverile sale materiale, fie cu lumea străină,
fie în distribuirea bunurilor” materiale familiei ȘI
celor de aproape ai săi, fără a uită preotul în asemenea împrejurări şi când mijloacele permit, de
a se ajută şi instituţiile de. binefacere.

„Este foarte trebuitor de a se interesă preotul și de modul, cum bolnavul priveşte moartea;
dacă se înspăimântă şi se îngrozește de ea, va

“trebui să-l mângâe

şi să-l încurajeze, arătându-i

că adevărata fericere constă în a neuni cu Hristos, şi numai cel cenu are nădejde, se întristează ;
iar de. o priveşte cu mulțumire creştinească şi cu
dorință de a se uni cu Hristos, să cultive aceste

_disposiţii şi mai mult.

Dacă momentul morţii se

apropie, atunci preo-

tul va avea. grijă, a înlătură izbucnirile de
durere

„ale

membrilor iubiţi. ai -familiei, va întreținea -pe
-cu mân
nângăeri. şi învățături creştine, alină-

bolnav

toare de suflet

» întărindu-l

N

în speranța mântuirei

4
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în credinţă şi dra, uniri sale cu IHristos,
viitoare. In
te, în dorinţa aprinsă a bunurilor
preotul e dator
pul agonici bolnavului, încit
vieţei, spre a-i
(ace rugăciuni cătră Stăpânul
Sa, binemi sufletul cu pace întru împărăţia său suflcfiului
a
cântând şi ultima răsullare
şipe cea dintâi,.
c, după cum i-a binecuvântat
nd a venit în lume.
rituri.
C) Cătră creştinii cei de alte
credincioasă spirituBiserica creştină ortodoxă,
şi urmând uri evangelic al dragostei frăţeşti
ei Jisus Hristos.
lor întemeetorului și capului
prin toleranță:
| decursul timpurilor s'a afirmat
prin
conştiinţele
siluit
ligioasă, şi nicidecum n'a

dacă s'au găsit
ijloace constrângătoare. Și chiar zel rău înţeles,.
rsoane singurite, cari printrun eretici, biserica.
pe necredincioși şi

1 persecutat
săi cei mai auto- icială însă prin reprezentanţii
|

zaţi a protestat.
sa rugat şi se
Biserica ortodoxă în totdeauna rituri „pentru cei
de alte
oagă pentru eterodoxii
tuturor“. Pe lângă
unirea
e ne urăsc şi pentru

noastre prin
ceasta, apoi şi conştituţia țării

cultelor”
1, garantează libertatea,bisericii
ortodoxe
Astfel

art.

sunt da-

reprezentanţii

de creștinii de alte
ori a urma aceiaș, cale, faţă
ituri.
Preotul deci

e dator,

vrednică,

cuviincioasă

Cuvenită

fiecăruia.

să

păstr eze

şi creştinească

purtare
. toți
faţă dea
o

arătă respectul și cinste!
eterodoxii în genere. Va trebuie
să înlăture pe cât
El

discuții . contradictorii
ergie-.ŞI -:cu putință provocările la
cu encls.
însă
va.susţinea.
publice şi private;
dogmatice ȘI mo”

demnitate apostolică adevărurile
ele ar fi atacate:
rale ale bisericii ortodoxe; când

mărturiseşte, că lisus ȚIristos a venit în trub
este de la Dumnezeu“ (1 loan IV + 2) (Amănunţit

să se vadă Regulamentul sf. Sinod relativ la

-

tra-

.

nm

tarea eterodoxilor).

Ş 35.
Preotul în raport cu cei împricinați
”

Dacă

creştinismul

2

predică

şi se întemeiază

pe

dragoste, apoi întăiul fruct a] dragostei trebuie să

fie pacea și buna-voință între membrii societății,

pe carele-au cântat îngerii la naşterea lui Hristos.
Dacă oamenii nu ar âvea pace între ei și
nu ar
trăi în armonie, „atunci nu s'a atins „scop
ul

ce ur-

mărește creştinismul, *
Deci păstorul e dator a-priveghea, ca în turma
sa să domnească concordia şi pacea,
iar acolo
unde

ea sar fi

turburat,

el

cu

autoritatea

sa

e
dator, să intervină între cei împricinaț
i spre a o
restabili.
o
Pentru ca'preotul însă să-și ajungă
acest scop.
va trebui, ca el însuşi să se caracterizeze
prin iu-

bire de pace; prin 'moderaţiune şi prin
- un “spirit
liniştit și blândi—Ap6i față. de cei împricinați să

se bucure de

PB

Când vreun creştin eterodox ar cere preotului
oarecâre explicaţiuni şi lămuriri în privința vreunui adevăr, preotul trebuie a i-l da cu bună-voință şi dragoste creștinească, Când vreun creştin eterodox de voe, sau în
nevoe, ar cere de la preotul ortodox vreun ajutor şi mângâere religioasă, el e dator a-i împlini
dorința cu mulțumire, ştiind că: » 1ot sufletul care

Ro
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deplina 'lor “încredere

bănuit de' părtinire; — să arate

şi să

nu fie

ambelor părţi a-
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dorința
miciţie şi bună-voinţă deopotrivă, cum şi
dosinceră pentru binele lor; să-i încredinţeze, că
simţicința de a-i împăcă, purcede numai dintr'un

mânt

curat de

dragoste

creştineasci

cu scop

de

|

a-i vedea în pace și mulţumiţi.

deSa li arate foloasele materiale şi morale, ce

curg din pacea între membrii societăţii şi urmările

a

”

nenorocite. ale discordiilor.

iar în
Sa asculte cu bunăvoință tânguirile lor,
nevorbe
expunerea acestora, să-i oprească de la
plăcute, înlăturând

astfel iritațiunea. dintre dânşii ;

drepşi apoicu duhul adevărului, şi cu iubire de
ce
în
şi.
au
ce
în
tate, să spunăşi unuia şi altuia,
a-şi
vinovat
n-au dreptate. Să sfătuiască. pe cel.
recunoaşte

greşala, iar pe cel jâgnit, să-şi mode-

reze pretenţiile. Să le amintească că însăşi
nezeirea s'a întrupat, spre a aduce

mânt şi că celui
rugăciunea, nici
tățile, preotul să
să: întrebuinţeze

pacea

Dum-

pe pă-

împricinat nu-i se primește nici
darul la, altar. Oricari ar fi greunu se descurâjeze, ci cu răbdare
în acest scop, tot 'ce priceperea şi

experienţa îi pun la: îndemână.

sar :
Când 'spiritile.

fi liniştit şi ar fi dispusesă se împace, prestul să

spre a:
nu pieardă ocazia, ci să se folosească. de ea,

Iar dacă “toăte încercăstabili o păce temeinică.
trebui să interFile şi stăruinţile nu folosesc, — şi Va
ca
vină judecăta, 'să le amintească "împricinaţilor,
diept “judecător,
să îu uite, că Duinrezeu „este
și nu va: lăsă ne
care judecă “inimile şi rărunchii, pe altul?
nedreptățește
pedepsit pe cel, câre
" "O, deosebită

Jă4&-aminte, e'dator,

să aibă “păs-

îniplineașcă
—— câ ei să-și “căci:
toiul asupra vieții soţilor,
număl
conjugale,
lor
datoriile
cu isfințenie'

ce fericirea: Lă: "când
aceasta, îi ţine uniţi şi IE adu
ordii preotul”

«e dator, ca numaidecât, să cerceteze cauzele
și
să le înlăture, ca să aducă astfel pacea între
soţi.
Datoria preotului de a mijloci între soți, când
sunt împricinaţi, este cu atât mai mare, cu cât
de
la vieaţa bună între soți şi de: la trâinicia
familei, atârnă tăria şi propășirea societăţii
şi a nza:
mului în toate „Privinţele; căci
familia este temelia, pe care se clădeşte şi 'se
sprijină :societatea,
Statul. .
|
Așa dar o “sfântă Și patriotică
d
de a întrebuință: toate mijlo acele atorie are preotul,
şi de a lucră cu
toate puterile, ca să aducă pacea
şi liniştea între
soţii, împricinați
și de a înlătură divorțul,

rană ucigătoare de nsam și
care
sa întins foarte mult la
noi.

această

din “nenorocire

„3 36, Dat

oria preotului de a săvâr și Serviciul
Divin în biserică,
Sf. misterii și toate ierurgiile cano
nice cerute de credincioși,
Preotul. pe lângă misiunea
de a predica păs:
oriților.. cuvă intul lui Dumnez
eu . şi de a-i con
luce pe calea. :fericirei pământeşt
i, “pregătindu-i că:
ră cea cerească, mâi are Și,
înalta” misiune "de a
e „comun
ica

Harul. Duhului -Sfânt, de

a-i sfinți. ș;
le: a-i uni deplin cu: Dumnez
eu, prin ajutorul sf
Laine, instituite de” însuși Mân
tuitorul nostru lisus
Iristos, cum și prin ierurgiile
hotărâte de bisericăentru. diferite trebuinți din
vieaţa: creştinului.
„Orice--acţi

une: începută,

trebuie: 'să”, fie sfâr

şită,
lupă. cum şi. cea sfârşită,-trebuie:
să aibă" tn înceut. Preotul, care a. început:-mis
iunea 'sa prin preică, trebuie să. şi-o „compleeteze. prin sfin
ţi re, care
nește, deplin cu DuJumnez
eu, pe. cel. ce a fost preă tit prin îÎnvătă hii

e a aa E
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lisus Hristos:
Tot astfel a făcut şi Mântuitorul
minunile Sale nu
umnezecasca Sa învăţătură şi
rea omenirei; o1 fost îndeajuns pentru mântui
prin sacriliciul
cra mântuitoare sa desăvârșit
de pacat, a sfințit
> pe cruce, prin care a 'curăţit
la Dumnezeu.

"a înălţat omenirea

lor
lisus Hristos a poruncit apostoli
chip:

în acelaş

r, să urmeze

şi urmașilor

„Mergând învățați

Adică după ce vor
ate neamurile botezându-le“.
—apoi să le sfinvăţă,—şi neamurile vor crede
sf. taine şi ierurgii.
ască prin botez şi „celelalte
a săvârşi slujbile
Datoria păstorilor bisericii, de
rit din porunca
lumnezeești, se vede şi mai lămu
ă. „Aceasta s'0:falată discipolilor la cina de tain

XXII, 20).
eji întru amintirea mea“ Luc.
ului lor, au urmat cu
Apostolii, credincioşi Dascăl
icau,

împreună, pred
finţenie porunca Lui, se adunau
au,
Dumnezeu, se rugau şi cânt

audau şi măreau pe
49; XX, 7). Primeau |
rângeau pânea (Fapt. „Ap. II,
de..

*

cuprinși de tot felul
pe toți, cei ce veneaula ei
peste ei şi în numele
neputinți, își puneau mânile
au (Fapt:

lui lisus

Şi

Apost.).

Nazarincanul îi vindec

Hristos

apostolii

singuri

se

duceau,

oriunde"

credincioşilor: Haru-..
erau trimişi, pentru a împărţi.

n

rile Sfântului Duh.
Urmaşii

apostolilor

doxă, în toate

şi “întreaga

timpurile

biserică

au continuat

orto-

fără între-

lor! dumnezeeşti, :ca acte
rupere săvârşirea servicii
Deci, orice preot E
absolut necesare pentru mân tuire.
se biseri-

iciile religioa
este obligat a săvârşi serv
tă 'din opera mântuiceşti, căci fac parte integran
m

toare.

de biserica porto: *
"Serviciile religioase pr acticate
titoare (veLiturghia cu. părţile pr egă

doxă

sunt:.

Sa
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cernia, mezu- noptimea, utrenia şi pr roscomidia), sf.
taine şi ierugiile.
Dintre

acestea,

liturghia

se săvi ârşeşte

biserică, celelalte sf. taine la vreme

numai

în

de nevoie,

se

săvârșesc și în afară de biserică; iar ierurgiile
prin casele și locurile: creştinilor unde este nevoie.
”„. Preotul este . obligat a. săvârși sf. Liturghie cu
-toate părțile ei pregătitoare, în toate Sâmbetele,
Duminicile şi sărbătorile, prevăzute de Regtilamentul
Sf; Sinod, precum și în zilele, când. în:mod deosebit
vreun creştin doreşte, a se aduce sf. Jertfă pentru

cei morţi

sau

pentru

Modul de pregătire

cei vii.

sufletească

şi trupească a

preotului, se pot vedea în liturgiar ; și—tot acolo se
pot vedea şi. condiţiunile, ce trebuie să întrunească
preotul pentru aceasta.
|

E dator ca la cererea creştinilor, preotul să se„vârşească sf. taine, după tipicul şi normele stabi-

lite

în -evhologiu. : Sf.

Botezul

şi sf. Cuiminică-

"tură, în cazuri grabnice; este obligat a le sevârşi
imediat pe scurt întrerupând chiar și sf. liturghie,
„dacă ma” trecut de Hetuvic.
De 'asemenea, în „timpul .și după. notele hotărâte; preotul e obligat să săvârşească şi toate

rurgiile şi bine- “cuvântările,

ie-

ce i sar cere de cre-

dihcioşi,: la: diferitele” lor nevoi sufletești şi trupeşti-

Preotul, care “ar refuză pentru diferite motive,
afară 'de căzul. de boală, | săvârșirea set'viciului divin, a-sf.'taine,- ori'â celorlalte
vinovat de: “pedepsele” prevăzute

ierurgii, se face
de canoanele. și

regiilâmentele. pisericeşti,
Ă
Preotul la săvârșirea. sf. servicii dumnezeești,
este dator. să fie. pătruns de cea mai adâncă evlavie şi: atât: în cetire, “în

felul de a se prezenta,

cântâre,

să arate:

în 'mişcări

demnitate,

și în

serio-.
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'

zitate, cucernicie, sfinţenie şi respectul cuviincios, vrednic de slujitor ul altarului și mijlocitorul
dintre. Dumnezeu și om. Rugăciunile să fie pronunțate cu cea mai desăvârşită claritate şi fără
răbire, ca să transpire din ele credinţa și pietatea, care deschide cerurileși mișcă inimile ciedincioşilor ascultători.
Nimic mai destrugător al simţimântului religios,
din partea preotului, de cât o purtare necucernică
ŞI nepotrivită cu demnitatea servirei sfințitoare.
În totdeauna să-şi amintească şi să se cutremure preotul de cuvintele profetului Ieremia: „Blestemat (să fie) tol cel ce face lucrul Domunuutlui cu nebăsare

de

samă“

(C.48,

10).

,

De usemenea, preotul va observa ca şi clericu
inferiori să împlinească aceleaşi condițiuni ; iar v
'la diterte
biectele sfinte ce se întrebuințază

ser:

vicii religioase, să fie atât .în valoare cât şi în curăţenie, vrednice de serviciul Domnului.
-

$ 37

Datoria păstorului față de credincioși în vreme de

războiu, molime și alte vremuri. grele.
Din cauza păcatului original și din cauza stri-căciunei naturei, sale, omul, în lumea aceasta este
supus la o mulțime de nenorociri şi dureri sufleteşti şi 'trupești. Unele din acestea însă, sunt:
îngăduite de Dumnezeu pentru scopuri mai înalte
ale Providenţei divine şi pe care omul nu le poate
pătrunde.
Din

aceste

nenorociri,

ŞI

unele, sunt. narticulare

lovesc pe individ, sau o familie, precum sunt :
boalele, moartea, perderea averei prin foc, apă, etc.
!

3

-
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altele sunt publice şi ating întreaga paroh
ie, ori
toată ţara şi sufere neamul întreg precum
sunt:
războaele, molimele (boalele epidemice),
foametea, etc.
“Oricari ar fi nenorocirilece
, ar veni asupra
parohienilor, preotul se cuvine în
totdeauna şi
“pretutindeni, să se prezinte ca un
adevărat părinte mângâitor,

şi bine-făcător,

nător. El va trebui dar în ori-ce

rămână

în fruntea

turmei

ca

un doctor

împrejurări,

neclintit,

ali-

să

împărțind

cu
"ea durerea şi amărăciunea ; să
fie ca și bunul
păstor, care-și pune sufletul pentr
u oi, iar nu ca
un năimi

t, care lasă oile, şi fuge.
În vreme de răsboi, preotul româ
n în toate
timpurile a aratat cel mai desăvârș
it devotament
„și. cea mai

mare

iubire

de patrie —aşa

„această privinţă are o pagină
frumoasă în
neam
ului ; deci, tot acelaș devotame
nt,

mai mult, trebuie să arate

ba

că

în

istoria
înca

şi

preotul, oricând patria

„va fi în primejdie.
_
Cu erucea în mână și.cu
dragostea de neam ŞI patrie în inimă, va trebui
să stea neadormit în
fruntea: poporului, ca să-i
insufle în inimă iubirea

de neam, să-i aprindă în sufle
t devotamentul jertfirei pentru binele şi feric
irea patrici,--să-i redeștepte în inimă

entuziasmul vitejese al
părinților ŞI strămoşilor, să întă
rească pe fii neamului
în credinţa, că dacă YOr
avea nădejdea neclintită
în ajutorul

lui Dumnezeu și desăvârşită

de neam “Şi patrie,
la, . biruinţa sigură,

Dumnezeu
după - cum

îi

dragoste

va conduce
condus
şi pe

a
înaintaşii neamului. Sa.i
încredințeze că cea mai
frumoasă, mai sfântă
Și mai plăcută jertfă,
ce se
poațe aduce -lui Dumn
ezeu, este ceeace
se aduce
pe altarul patriei.

Va întări și înflacără pe bătrâni, va entuziasmă
îmbărbătă

pe mame şi soţii, va

susține

şi pro-

jă pe copii. Se va îngriji să facă coleete de cele

cesare atât războinicilor. cât şi 'celor rămaşi
să și lipsiţi.
lar

mai

presus

noaptea

de

orice.

nu

de a face rugăciuni

ivate câtră Dumnezeu,

va

încetă

ferbinţi,

pentru

a

ziua

publice și

apararea ne samului

a patriei, cum și pentru învingerea duşmanilor
iufăcători.
În vreme de molime preotul este dator, ca cel
ntăi să se întrarmeze. cu curajul şi cu încrede-

a

în voința

lui Dumnezeu.

Trebuie să cunoască foarte bine şi lămurit toate
ispoziţiile şi regulele sanitare hotărâte de cei în

-ept.—şi el să -fie cel.mai ager şi exact împlinitor
lor sfătuind povorul şi stăruind, ca şi el să le

bserve

cu

luare-aminte.

Să

mângâe

și să încu-

jeze pe' fii săi, îndemnându-i a-și pune nădejdea
) Dumnezeu, fără a cărui ştire nici un fir de păr
u se mișcă, ştiind bine că în aseminea înnprejuiri, cu cât mulțimea va fi mai tare în credință şi
ădejde şi va înfruntă primejdia mai cu bărbăţie, cu
tât

vor

fi mai

escurajarea

puţine

xictime;—

ŞI deprimarea

aduce

şi

din

contra

adevarate de-

astre, cărora nu le poate sta în cale nimic.

E dator preotul ca neîncetat să

facă rugăciuni -

ublice, şi private, pentru “ca Dumnezeu să se mide dea>stivească şi să îndepărteze nenorocirea

|
upra poporului.
ele supărint
În vreme de foamete mai este dator

letesc încă, să vină

în ajutorul celor lipsiţi âtât cu

ngereă de
nijloacele :'sale proprii, cât și prin strâ
mult, cum
ele necesare de pe la cei, cari au mai
L făcut și 'sf. ap. Pav el.
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Cu «cât un preot va fi străjer mai cu
de înalta sa misiune, în
blice

ori

private,

cu

vreme

atât

de

aceste

conştiinţă

nenorociri

pu-

nenorociri

vor

fi mai puţin violente şi vor face mai puţine victime sufleteşti și trupeşti, iar neamul şi patria vor
câştiga.

$ 35
Relațiunea dintre preot şi: învăţător ca luminători ai
poporului
În comunele rurale, singurii oameni mai. priccpuţi, însărcinaţi cu conducerea şi luminarea popoeului sunt preotul şi învățătorul. Într'un neam, înr'o țară aceşti: doi

factori

au

misiunea

cea

mai

inalti şi mai nobilă, căci ei sunt chemaţi a formă
şi a da patriei devotați fii şi cinstiţi şi luminaţi
cetăţeni.

Fi

au

menirea

de a lumina

mintea poporului,

ca prin învăţătură să-l facă a înţelge rostul vieţii
Şi a pricepe, cum să se slujească mai bine şi mai

cu folos de bunurile aceştia; iar prin educaţia religioaso-morală ţintesc, a-l face mai bun de cât
este, a-l pregăti pentru o viaţă fericită pămân-

- tească şi cerească. Preotul” şi înv ăţătorul prin lu:
minarea „minţii poporului, prin inobilarea inimei lui
şi prin. întărirea caracterilor dau neamului şi pâ-

triei elemente viguroase şi sănătoase, atât cu trupurile cât şi “cu sufletele,: ca.astfel să continue a
trăi în cursul veacurilor.
Deşi aceşti doi sfetnici își au partea. hotărâtă
în conducerea şi luminarea poporului şi cu unelte

şi mijloace

deosebite, ci însă trebuie! să fie
ea mai desăvărsită armonie şi

concordanţă, pentrucă au acelaş teren de lucru
şi țintesc la acelaş scop, lucrând şi unul și altul
asupra aceloraș suflete. Ei sunt tocmai ca diferiții muncitori ai unui ogor, cari deşi muncesc în.
timpuri diferite (unii primavara, alţii vara ori toamna
sau chiar iarna) şi cu instrumente felurite (unii cu
plugul sau cu sapa

alţii, cu secerea

ori cu coasa,

etc.), dar cu toţii au acelaş gând şi lucrează cu acelaş scop,

de a scoate roade

frumoase. şi îndestu-

lătoare.—Și dacă uniia n'ar face nici la timp şi nici
cum trebuie lucrul lor, atunci ar compromite tot
bunul rezultat, deşi ceilalţi şi-ar fi făcut datoria cu
sfinţenie.

Tot aşa Sar întâmplă, când preotul şi învățătorul nu şi-ar îndeplini fiecare datoria cum trebuie

şi la timp, sau nu ar lucra în unire şi armonie
desăvârşită unul cu altul. Atunci neamul şi patria
mar mai putea dobândi dela dânşii rezultatele, ce

le aşteaptă.

-

Aşa dar, aceşti doi luminători, „preotul “şi învăţătorul, pătrunși de misiunea lor apostolică, sunt:

datori, să trăească în cea mai desăvârşită armonie,—să se iubească sincer unul -pe altul, —să se
consulte prietineşte şi foarte des asupra mijloacelor, celor mai potrivite pentru ajungerea scopului
ce-l urmăresc. Să-şi amintească necontenit” aceşti
doi fraţi în Hristos,

de

cuvintele pe-care

sf.

ap.

Pavel le zice cătră Corinteni: „Cine. este Pavel
? Fără
(Preotul) ? Cine este Apolos (învățătorul)

numai nişte învăţători (ai poporului) - - - » pre-

A-.
cum a dat Domnul fiecăruia.Eu ai sădit,
—.
că.
creas
să
udat, iar Dumnezeu a făcut
polaos
este
udă
ce
cel
încât nici cel ce plântează, nici

ceva, ti Domnul cel ce face să crească; îar € el

ce plântează şi cel ce. udă suni una,

şi fiecare

va prin Plata sa, după osteucala sa.
Căci noi
sute conmlucrători cai hui Dumnezeu,
iar ot.
sunteți țarină şi zidire a lui Dumnezeu“
(1 Cor
II, 5—10).
|
Preotul e dator, ca prin autoritatea sa
sacerdotală şi ca părinte al tuturor, în totde
auna să se
silească a ridică prestigiul învățătorului
în ochii
poporului şi să-l prezinte ca pe un tovarăș de
lucru “iubit şi nedespărţit. Nevrednici ar
fi de numele, ce-l poartă şi de neamul, din care
fac parte
preotul ori învățătorul, cari direct sau
prin aluzii
ori cât de ușoare, şar atinge unul
altuia prestigiul în fața poporului.
,
-. Când s'ar întâmplă oarecare ciocn
iri de vederi.
în vreo chestiune, fie. relativă la
misiunea lor, ori
la afaceri particulare, ci trebuie
să păstreze în
discuţii demnitate şi înţelepciune,
judecând luerurile aşa cum sunt ele Şi cu gând
bun la interesul
poporului ; iar nu, după cum convine
intereselor
unuia

sau altuia
— .Şi chiar în cazuri de nemul

țu-"
miri, se cere, în interesul înaltei
lor misiuni, cea
mai mare răbdare, înăbuşirea
nemulțumirelor şi
jertfire de sine, fiind bine încr
edințaţi:că această
jertfire de sine, mai curând
sau mai târziu, va aduce
roade bune, de cari se vor bucur
ă amândoi.
“După
cum Biserica

Şi Şcoala în

dorința . şi în

scopul lor sunt una și nedespărțite,
tot
aceşti doi

astfel

şi
reprezentanți ai lor trebuie,
să
fie
într'un cuget şi într”o simțir
e,—şi numai așa vor bine
“merită cinstede
a a se numi luminător

„-Cători ai poporului și bine-f
ăcători

i ! și condu-

ai pâtriei..
,

$ 39.
Raportul dintre „preot si autoritatea comunală.
Autoritatea cea mai înaltă. într'o comună rurală
este Primarul şi consiliul comunal, cari aleşi de
locuitorii comunei, dar reprezintă, deşi în mic,
toată puterea autorităţii publice, fiind chemaţi să
aplice legile țării şi se mențină echilibrul social în
comună.
În mâna autorităţii comunale, până la un punct
sunt concentrate

toate puterile. sociale ; deci,

au-

toritatea comunală lucrând pentru binele comunei,
de la
toţi

sine
datori,

urmează,
să

că

o respecte

locuitorii

comunei

şi să

supună..

i se

sunt

Preotul, ca în toate cele bune şi de folos, tot
aşa și față de autoritatea comunală; trebuie să fie

pildă parohienilor săi, prin o purtare cuviincioasă
şi respectuoasă.

Deci

se va supune

tuturor legi-

lor şi dispoziţiunilor administrative comunale, în-.
demnând și pe fii săi sufleteşti a face asemenea.
Nu se cuvine preotului a se amestecă în afacerile autorităţii, fără numai când ar fi chemat, să-şi

dea cuvântul şi părerea.

După

reşte,

onoreze

să

cinstească

ce reprezintă

şi să

autoritatea

cum preotul dato-

comunală,

pe

persoanele,

oricine.

ele—tot astfel e dator, să-şi mențină în

ar fi

faţa .lor

autoritatea și demnitatea sa prin corectitudine,

pru-

dență, seriozitate şi răbdare.
Ca părinte al tuturor, preotul e dator să fie străjer neadormit al dreptăţii şi al adevărului, şi deci”

va

priveghea, ca

autoritatea

comunală

să facă

dreptate tuturor „deopotrivă și -să nu. obijduiască
pe nimene. În caz de nedr eptăţire şi arbitraj din
partea

celor

ce. deţin autoritatea,” va

interveni,

însă

cu

toata

blândeţa,

înțelepciunea

şi răbdarea.

Va susținea cu toată demnitat
ea şi stăruitoi
„drepturile şi prerogativele
bisericei, spre a nu fi
atinse de nimene,

$ 40.
Raportul preotului cu autoritatea biser
icească.

După organizaţiunea bisericii
noastre ortodoxe
române, pe lângă St. Sinod, care
este autoritatea
spirituală cea mai înaltă, şi Consisto
riul superior bisericesc, țara este împărţită
în Eparhii,
în fruntea cărora se află câte
un Kiriarh eparhiot, care administrează
eparhia sa, independent de ceilalţi Ririarhi,
prin ajutorul organelor sale administrative.
Astfel într'o Eparhie
autoritatea bisericească
cea mai înaltă este Ierarhul respectiv. E] este păst
orul și administratorul turmei celei Cuvânt
ătoare (Can. XĂRIA,
A„Post.); iar preoţii sunt cona
jutătorii Episcopului şi
-însărcinați
i lui: Episcopul

perioară în hirotonie.

apoi are şi o teraptă

su-

|

Astfel preotul este
d ator, să arate Kiriarhului său cel mai
deosebit respect, supune
re şi.
ascultare întru dr
agoste; să se supună
ord
inelor şi dispozițiunilo
r sale

, pe care ca
un părinte bis
eri
cei şi sporul 'Teligio
moral al păstoriţilor.
s şi
E dator a se

le dă pentru binele

rugă lui Dumne- :
zeu pentru Kiriarhul
său şi al pomeni
la 'toate ser- viciile religioase
publice şi private.
Când se prezintă
înai ntea sa, preotul
să aibă o ținută
trebuie
cuviincio asă în
îmbrăcăminte, în
„vorbe şi în felul
de a se prezenta.:
preotului de a
Nu e . permis
y orbi de râu, a
critică, ori a unelti

ON

contra Kiriarhului său; iar pe acel ce s'ar face
vinovat de asemenea necuviinţi, canoanele îl caterisesc (Can. LV Ap. şi XVIII sin Vl-ec).
Prin dragostea manifestată, prin respectul, supunerea și devotamentul, ce un preot arată în toate
ocaziunele şi împrejurările față de Kiriarhul său,
biserica se întărește, iar religiozitatea și deci moralitatea publică sporeşte.
De asemenea preotul e dator, să arate stimă şi
respect şi autorităţilor inferioare bisericeşti, ca
unele ce reprezintă pe Kiriarh și contribuesc la
propăşirea

religioasă

şi

morală

a

bisericii

lui

Hristos.
Raportul preotului cu autoritățile laice.
Autorităţile laice înti”o societate (după cum s'a
arătat în paragraful 2, sunt instituții divine şi
neapărat

trebuitoare pentru trăinicia şi propăşirea

societăței.

Biserica

cr eştină

tanţii ei, cari conlucrează

ortodoxă

fericirea societăţei, a propoveduit
a

susținut

supunerea

şi reprezen-

la asigurarea binelui

şi

în totdeauna şi

şi _Yespectare a

autorităței

laice în stat.

Preotul în raporturile cu autoritatea laică, trebuie să se conducă de aceste principii ale creştinismului ortodox şi să fie un devotat susținător al lor.
n special preotul trebuie să se conducă faţă
de autorități după poruncele Mântuitorului: „Daţi
cele ce sunt ale Cezarului Cezaruhti şi cele ce

sunt ale lui Dumnezeu hi Dumnezeu“ (Nt. XXII,

21) şi după zisa Apostolului:
supună

stăpânirilor

este stăpânire
„Daţi

tuturor

fără

„Zof safletul să se

celor

măi

numai

de

înalte,

căci nu

la Dumneseu'.

cele ce;Sunete Jatari—celui cu da.

mt: ae

sp

,

ret

*

“

rea, dure,

celui cu /rica, frică,

celui cu cinstea,

cinste“ (Rom. XIII, 1—7).
Preotul dar este dator în întăiul loc a arătă o:
desăvârșită supunere şi cel mai prolund devotament şi respect Capului Statului. —și a se ruga lui
Dumnezeu pentru sănătatea, îndelungă zilirea
ȘI
prosperitatea Sa şi a Dinastiei domnitoare,
după
cum învaţă şi sf. apostol Pavel pe ucenicul său
Timotei : „Deci rogu-te mai înainte
de toate, să

fuceţi rugăciuni, cereri, /ăsăduințe,
mulfemite
Pentru toți oameni. Penh u împarați
(rest) ȘI
Pentru toți, cari sunt întru «dregatorii,
ca să pe-

trecem vieața lină ŞI cu odihnă întru toată bunacredința şi curățiea, că aceasta este un
lucru
bun şi brimit înaintea lui Dumnezeu, Alântuitorul. nostru“. (, Tim. II, 1—3).
De asemenea prin vorbele Și atitudinea sa, preotul trebuie să insufle şi: fiilor săi suflet
eşti cel mal
mâre devotament Şi cea mai sincer
ă dragoste că-

tră Capul statului, căci de la aceasta.
atârnă: întărirea ŞI propăşirea neamului ŞI
a patriei.

Nu mai puţin preotul va trebui
, să arate deplin respect şi bună-cuviință cătră
persoanele învestite cu autoritate „ de la
cele mai înalte, pănă
"la cele mai: infer ioare,
silindu-se ca totodată șI
el, prin purtarea sa, demnă,
să-și atragă respectul
și cinstea cuvenită din
partea lor.

“În toate afacerile

bisericii, ori pentru

sale personale

ale

parobienilor

şi pentru ale

săi, să intervină pe lângă autorități cu bunăcuviinţă, dar stă“Tuitor,
păzind în totd eauna
--râporturi prietenești
față de persoanele
î nvestite :cu autoritatea
şi €vitând nemulțămirile, ce
sunt foarte: dăunătoare.
,
“Nu este ertat

preotului

țiunea sa, de .aesecexprim

„a

și nici potrivit 'cu Po

o gaaeacu

.

“i

t,

e

ee:

»

cuvinte

cuine

ușoare

la.

„adresa acestor persoane, chiar de
vre-o nemulțămire de la dânsele.
Când

persoanele învestite cu autoritatea

de puterea
şi mai

lor și ar

slabi, se cuvine

în mod

ar fi suferit în

nedreptăţi
ca

pe cei

preotul

cuviincios, să intervină

ar abuză.

mai mici

cu blândeţă

şi

în favoarea celor:

nedreptăţiţi şi obijduiţi, amintindu-le că şi cei puternici vor da seamă înaintea lui Dumnezeu, celui
desăvărșit drept şi Care nu “caută în față.

Numai atunci preotul poate să se opună autorităţei, și în acest caz numai în med pasiv şi nici de:
cum

activ, când

de pildă prin legile

și dispoziţiile

ce le-ar ja autorităţile, ar lovi în legile naturale
Şi divine cum și.în biserică. În asemenea caz
preotul va ascultă mai.mult de Dumnezeu, de cât
de oameni.

Pe câteste de necuviincios, ca preotul să se poarie
mândru şi îndrăzneţ față de autorități, pe atât
este de înjositor şi nedemn, ca el să aibă o conduită târâtoare și lingușitoare pe lângă diferte per”
soane,

ce

dețin

autoritatea

şi. de

aceia,

pentru

ru

casa

prestigiul bisericei şi al său, este dator să se fe-rească de astfel de atitudine şi purtare.

