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PREFAȚA 

Incă de mult timp se simțea trebuință de 
un traclat de Teologie Pastorală, de ore-ce 
singura lucrare, cuw acest conținul, dată la 
lumină, în anul 18602, - de vepausatul întru 
fericive P. S. Melhisedec, abia se mai găsea. 

Asemenea, se găsea rar și prescurtarea 
compediului de Theologie Pastorală, a P. S. 
Inocenţiii, actualul episcop al Romanului, pen- 
tru că și de la apariţiunea acelei prescurtări, 
a trecut deja mult timp. Afară de acesta noua 
programă în vigore a seminarielo, impunea 
claborarea unii manual adaptat. | 

De aceea, sub-sennatul, fost profesor la se- 
minariul Eparhiei. Rimnicul Noul-Severin, în 
ivecutul au şcolar, am credut că împlinesc 
acea neaperată trebuință, dând la lumină pre- 
sentul manul de Teologie Pastorală, pentru 
folosirea, elevilor siminariștă şi a tuturor pre- 
oţilor noştri parohiali, | , 

In lucrarea mea mam servit de tractatul 
vepausatilui P. S. Melhisedec, . și forte puţiu
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de tractatul P. SD. Andreiii Bavon de Șaguna, 

apărut în Sibii în anul 1857. 
Impărțirea materiei este făcută confor pro- 

gramei în vigovre. Părțile care formeză obiectul 

Omileticei și al Liturgicei, și care erat tratate 

în Pastorala P. S. Melhisedec, sai. omis din 

presentul manual, fiind de prisos. 

Când se va simţi în viitor, trebuință de 

ve-care complectări, la lucrarea de faţă, dupe 

avisul bine-voitor al profesorilor în drept, voi 

fi gata de a o revedea; acesta cu atât mai 

mult cu cât studiul Pastoralei se va preda, 

conform mouei programe, în-clasa VIII“ a se- 

minariulauă. | 

De o cam dată, însă, cred că acesti, lucrare 

împlinește au, gol pe banca candidatului de 

preoție, ca și în biblioteca fie-căvuă preot; cel 

Gintâiă spre a învăța cunoștințele pastoriei 

suflelelos, iar cel de al doilea spre a aplica 

acele cunoștințe. 

 Arhidiaconul GEORGE 1. GIBESCU 
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TEOLOGIA PASTORALA. 
——._— 

INTRODUCȚIUNE 

[dei preliminare asupra studiului Teologiei Pastorale 
  

Definiţiunea 

Teologia Pastorali este o ramură a teologiei - 
practice. Ea, ca ştiinţă, expune în mod sistematic, 
regulele și mijlâcele de care trebue să se ser- 
vâscă sânțiții servitori ay Bisericei, chemaţi anume 
pentru a lăţi în lume adevărurile dumnedeești ale 
veligiunei creștine și pentru a aplica la Gmeni 
mântuirea săvârșită de Domnul nostru lisus Christos, 
Cu alte cuvinte,. Teologia Fastorală este știința 
care călăuzește pe păstorii Bisericei, întru a face 
pe Gmeni să praclice adevărurile vielei religi6se 
morale, pentru ca să pâtă [i mulţumiţi în lumea 
acâsta, câl se pole mal mult, și fericiţi în cea-l-laltă. 

Obiectul și numirea 'Teologiei Pastorole 

Din cele precedente, se vede că, obiectul acestei 
științe, ca şi al întregei teologi, este religianea
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creștini. De aceea, cu drept. cuvânt, se numeşte 
teologie, pentru că ea ca ştiinţă, se basză pe cu- 
ventul lu! Dumnedei, aflat în Sânta Scriptură și 
Tradiţiune. Dar se deosebeşte de cele-l-alte şiiințe 
teologice; căci pe.când acelea se ocupă cu isv6- 
rele și cu esența religiunei, Teologia Pastorală și 
tratâză obiectul el, aplicând religiunea la vicţa 
Gmenilor. 

Ea, învățând modul cum ai a fi conduși cre- 
dincioșii, de către preoţi, pe calea vielei creştine, 
se numește știința înțelepciunel 'păstorești. Mai 
propriu, se -numește Pastorală; pentru că orga- 
nele menite în special, de a: o aplica, se numesc 
puistori. — Numirea acâsta este luată din Sânta 
Scriptură, unde se asemănă preotul cu un păstor 
de o), care se nevoeşte a paște turma sa necu- 
ventătâre, a o nutri cu nutreţ sănătos șia o 
apăra de lupii cel răpitori; tot asl-fel fiind dator 
și preotul, a paște și-a nutri turma sa, cea cu- 
ventătâre, adică poporul lui Dumnedei, cu nu-. 
treţul cuvântului divin, în religiositate şi în mo- 
ralitate, | 

Scopul 'Teologici Pastorale și împărţirea 

materiei 

Scopul Teologie; Pastorale, este de a forma 
păstor buni at Bisericei, 6meni capabili, spre a 
aplica, cu succes, mântuitârele precepte. ale reli- 
giunei creștine, învățând cu cuvântul și cu fapta; 
pentru ca 'ast-lel să dea Bisericei cteștini adevă- 
rați, iar țărei cetățeni buni. 
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Însă. ca și în orl-ce studii, peniru ca știința 
acesta săși ajungă scopul el, este necesară o îm- 
părţire a materiei. De aceea dar va trebui mai 
întâi să se preciseze bine, în ce coustă minis- 
teriul, sai, serviciul pastoral; apol se va arăta, 
ce calități trebue să însușescdi personele che- 
mate a "] îndeplini; şi în fine cum trebue să 
se îndeplinâscă acel servicii, sub diferitele 
sale forme. 

In studiul acesta, se va trata materia, împăr- 
ţilă în VI capitole, ast-fel ; | 

Cap. ]. Despre serviciul pastoral în genere. 
» II. Despre calităţile candidatului de preoție. 
> IL. Despre calităţile păstorului. | 
> 1V. Despre predica învețăturei creștine. 
» V. Despre sevârşirea serviciilor divine, Și 

“3 VI, Regulele de conduită ale păstorului, î 
diferitele casuri din vicța păstoriţilor sei. 

—— n Dr ————



CAP. 1 

Serviciul pastoral în genere 

$. 1. — Statul și Biserica din punct de vedere 

pastorul * 

Statul sat societatea politică este un corp vii 

organisat, este societatea omenilor reunită sub 

niște legi şi sub o putere publică, care este însăr- 

cinală a. executa legile pentru folosul comun şi 

a representa tot-d'a-una socielatea întregă. Acâstă 

societate are de scop a uni tote forțele activităţei 

parliculare, spre a ajunge la un scop comun, care 

este perfecțiunea și fericirea. 

Biserica este aceeaşi societate vie a Gmenilor 

cani cred în Cluistos Mântuitorul şi sunt uniti 

cu EI, ca cu unicul lor cap. Acestă societate și 

are organisaţiune deosebilă; iar scopul el este, 

ca prin ierarhia sa sânțită, saii păstorii bisericilor, 

să prepare pe credincioși pentru fericirea vremel- 

nică și vecinică. 

Ast-fel fiind, Biserica este o mare forță de ac- 

Livitate, care întreține și forlifică însăși viața Statului; 

căci Biserica este corp din corpul Statului, iar 

a.
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celăţenii acestuia, creştinii ortodocși, sunt membri 
şi al unea şi al celul-l-alt, De aci avem şi numirea, 
de Biserică şi cler naţional; religiunea dominantă 
a Slatului fiind, dupre Constituţiunea ț&rei, religi- 
unea creștină ortodoxă. 

Interesele vitale ale propășirei Statului, se con- 
fundă în însăși viaţa Bisericei, precum dovedește 
trecutul istoric al ţărei nostre. Păstoril bisericel 
n6stre au fost și sunt meniţi a fi pre atât apos- 
tolil religiosităţel și a! moralităței, pre . cât și al 
naţionalităței și fericire! Statulu, desvollând în 
inima fie-cărul individ în parte sentimentele de- 
palriolism, ca și sentimentele religi6se, care fac 
onrea, tăria și consolaţiunea neamului omenesc, 

Intru acesta constă raportul dintre Stat și Bise- 
rică, din punctul de vedere al serviciului pastoral, 
despre care se va trata aci mal Jos, şi pe care 

îl vor indeplini păstorii Bisericei, preparați prin 
acest obiect de studiă. 

Ş. 2. — Definițiunea seviciului pastoral 

“Precum ori-ce societate omensscă, bine organi-- 
sată, 3şi are membrii sâl conducători, pentru sus- 
ținerea 'și realisarea principiilor ei; tot ast-fel şi 
societatea n6stră creștină, întemeială de Domnul 
nostru lisus Christos, Mântuitorul lumei, are.o: 
stare de Gmeni, deosebită de cek-l-alţi credincioși, 
pentru înlesnirea ajungerei scopului el. | 

Avem dar, în . societatea nâstră creștină, care: 
formâză biserica lui Christos, conducători: Și con- 
duși ; adică păstori și tarani, — dupre asemânarea.
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-ce face Sânla Scriplură, — sait ierarchie și popur; 
iar serviciul ce fac păstorii bisericel, faţă de 'cre- 
-dincioși sai turmă, se numește serviciul pastoral. 

“Insă pentru ca serviciul acesta să [ie condus 
mal cu înlesnire și folos, sa simţit lrebuinţă, încă 
de la: început, ca întrega -turmă, sai socielale 
creștină, condusă nevădut de păstorul oilor cel 
mare, lisus Christos, — să fie împărțită în mai 
multe turme, cu bisericele lor particulare, numite 
“eparhii 1) sub conducerea vedulă a păstorilor 
numiți episcopi. Apoi. și eparhiile sai împărţit 
în alte turme mail mici numite parohii 2), sub 
„conducerea păstorilor numiţi 'preofi-parohi. 

$. 3. — Origina divină a serviciului pastoral 

Mântuitonul lumei, întemeiând biserica Sa, de- 
terminându' scopul și arătând mijlocele de al 
„ajunge, tot odală a stabilit întrensa şi clasa par- 
liculară ce compune ierarhia, şi a investit pre 
Gmenii ce fac parte din ea, și numai pre ei. cu 

puterea. de a dispune de mijlocele - date, spre a- 
jungerea acelui scop. 
„Astfel vedem în Evanghelie, că dintre toți dis- 
cipolil. Să, a ales dol-spre-zece, pre can %-a numit 
„Apostoli 5) apoi a vînduit pre cei șeple-zeci +), 
pre cari X-a trimes la lucrul cel mare al aposto- 

D) "Exagyia = provincie. 
"2) ilppotzia = parohie, de la suznizir, £ iz -= a fi vecin, a 

„locui împreună. | 
„Sa Luca VI 13. 

- 4) Luca N 1 sequens. 
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latului. Dup& aceea, Domnul încredințând sânţilor- 
Sei Apostoli. misiunea. predicărei, a exprimat. ca 
accsla să se continue în lume până la sfârșitul! 
el: < Mergând în tobă lumea, predicați Evangălia 
lu totă /ăptura D; și îacă ei cu voi sunt în 
tote qilele, până, la sfârșitul lumei 2). Mântui-. 
torul a dat, El însuși, bisericel, nu numai Apos-. 
toli, Profeţi și Ecang geliștă, ci chiar" Păstor! și. 
Incăţători I9) 

Apoi, sânţii Apostoli primind îndatoririle puse- 
asupră- «le de Mântuitorul, predicând Evangelia 4). 
şi întemeiând biserici în deosebite. locuri, hiroto-. 
niră presbiteri și episcopi 5). Sa 

După Apostoli, sânţii Părinţi au arătat, destul. 
de lămurit, că în biserica lui Christos, a fostne- | 
contenil o clasă a-parte, aceea a păstorilor, cărora. 
erai îndatorați credincioșii cel-l-alţi a ui se supune 
și al asculta. 

Acolo unde este numai turmă, sai dicând nu-- 
mal, credincioși, fără să fie o. ierarhie, cu insti- 
tuire “divină, și unde acâsta esle respinsă, acolo 
nu mal este biserică. Pentru care şi Sântul Ig-- 
națiii dice: > Fără, dânșii» (adică, fără episcop, 
preoți și diaconi) na este biserică» 6). 

1) Marcu XVI,.5. _ : . : a i 
?) Mat. XXVIIL, 20, ia | : 
=) Efes 1V. 11. - - 
+) Fbrerrithuov — ştire bună. 
) Fapt. Ap. XIV. 23 și XX. 93. ” . 
*) Preoția de Arhid. G. 1. Gibescu, pag. 93... A
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$ 4. —-. Scopul'și obiectul serviciului pastoral. 

Domnul nostru lisus Christos, orânduind per- 

s6nele. cari aveai să îndeplinescă, serviciul pas- 

toral, a arălat tot-odată și scopul acestul servicii, 

„care este continuarea, până la sfârșitul lume. 

iainei r&scumpărărel săvârşite de EI, adică, luni 

narea Gmenilor în. credinţa. și pielatea creștină, | 

-sânţirea prin harul dumnedeesc Şi conducerea lov 

la elerna. mântuire și fericire. « Acela dice Apos- 

tolul, «dat pre unii apostoli, pe alţii profeți, 

-pe alții evangeliștă, iai pre alții păstori și 

învățători ; spre desăvârşirea sânţiloi, spre 
Lucrul ser viciuluă, spre edificarea corpului luă 

Christos ; până ce vom ajunge loţi la unirea 

credinței şi « cunoștinței Fiiuluă luă D-zeăt, în 

Văibat desăudi șil, la mesur a „vârstei plinirei 
luă Christos» 1): 

Iar obiectul serviciului. pastoral îl constitue tot 

„aceleași mijlâce care sau dat bisericei, pentru 

ajungerea. scopului că, adică: îuvățarea saii predi- 

carea cuvântului lul D-dei, săverșirea tainelor și 

conducerea sai autoritatea spirituală a păstorilor, 

spre a. îndruma pe Gmeni la vieţuirea, cea drâplă 

și sânlă, și ast-fel a “1 duce către împărăţia mă- 

zivei cel eterne. 
- Obiect al serviciului pastoral pot fi t6le înveţă- 

mintele' cele de folos, date păstoriţilor, în orl-ce 

împrejurări din viaţa lor, fie în casă, fie pe cale, 

sau ori unde ocasiunile întâlnesc. pe părintele ȘI 

și fiul suiletesc. 

1) Efes, IV, 11 sequens. : 

I
I
I



Ş 5. — Iusemnătatea serviciului pastoral. 

Din cele lractate până aici, se vede că servi- 

ciul pastoral, — purcedând succesiv prin Apostol, 

de la însuşi lisus Christos, — atât dupre scop, 

câ! și dupre obiectul săi, nu este alt-ceva decât 

continuarea serviciului lui Christos, care a lăsat 

pre păstori să învețe pe Gmeni lot adevărul, de 

la care atârnă fericirea lor. 

Imsemnditatea acestui servicii, se dovedește 

prin datoriile însemnate. ce are de indeplinit păs- 

torul. Căci, păstorul este învățătorul credinței şi al 

pietăţăă, și prin el se revarsă asupra Gmenilor 

lumina lui Christos, care înțelepteşte pe toți. — EI 

este săvârșilorul sântelor taine, lu care în gasii 

doresc a privi, precum dice Apostolul 1). EI est 

povăţuitorul spiritual, învestit cu autoritatea de a a 

lega și deslega, a ţinea păcatele ș și a le ierta, şi prin 

povățuirea lui Gmenii lind către “peufecţiunea' spiri- 

tuală și mântuirea eternă. Prin el Gmenil pot săși 

îmbunătățâscă viaţa lor sulletâscă și să dobân- 

d6scă cele de folos trupurilor lor mai cu mulţumire. 

Apoi.. însemnătatea serviciului” pastoral, o arată . 

şi Domnul nostru lisus Christos cu colorile. cele 

“mat frumâse. El a luat pre Apostoli din mijlocul 

.Smenilor, și X-a pus mal pre sus de lume, dicând: 

„>V05 1 sunteți din lume: că vam les pre 
„oi din lume“ ?), 

:) 1 Pele. 1. 19, i 

1) lon XV, 19.
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„După aceea, ondrea şi desondrea către păstori, 
Mântuitorul o rapârlă la insăși persna Sa și 
dice: „Cel ce ză primeşte pre oi, pre mine 
„Mă primește |) ; cel ce vă ascultă 'pre oi, 
„Dre mine mă ascultă, și cel ce se lepădă de: 
„05, de mine se. Iepădă 2. 
Tată cum și Sântul I6n Gură-de-aur, modelul 

sublim al păstorilor, ne descrie însemnătatea Ser= 
viciului. pastoral. “ 

«Preoţia se esercitâză pe pământ, dar face: 
«parle din lucrurile cerești ; acest rang cu drept 
«cuvânt, se cuvine preoţiei, pentru că ea nu este 
«inştituilă nici de ânger, archanghel, sati de vre-o : 
«putere supranalurală, și creală, ci de însuși Spi- 
«rilul Sânt; El a voit, ca ființe îmbrăcate în 
«corp, să exercile acest oficii, cu totul ângeresc, 
«De aceea, preotul care este însărcinat cu acest - 
<oliciii trebue a [i aşa de curat, ca și cum ar fi 
«in cer, printre puterile supranaturale 5). 

Ş 6.— Numirile serviciului pastoral în 
Sâuta Scriptură. 

Găsim în Sânta Scriptură o mulţime de numiri 
" fârte insemnate, cari se raporlă la serviciul pas-- 
toral şi la personele consacrate. lui. 

Așa se numește : 
d) Serviciul spiritănluă 5 atât spre a se deosebi 

:) Mat. X, 40, 48, 
:) Luca y, 19, ” 
%) Tratatul S-tulul I6n Gură-de-aur „Despre preoție“, tradus de: 

Pr. St. Călinescu, poe. 14, | 
1) II Corint. Il. 8; V. 18  
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sebi serviciul Vechiului Testament de “al Noului 
Testament, -— care este mal pre sus de cele pă: 
menteșii și îrecâtâre.—cât: și spre a însemna pu- 
terea. lucrătâre a Spiritului Sânţ, care -se :comu- 
nică Omenilor prin păstori. Se mat numește așa; 
căcă păstorul trebue să formeze spiritele Gmenilor 
pentru ca și irupurile să fie liniștite: 

b) Serviciul: îndreptărei şi al împăcărei) 
spre a însemna, că Gmenil se îndrepteză şi se 
împacă cu D-dei, prin mijlocirea păstorilor, cari 
Je comunică darurile harului, agonisile prin meri- 
tele Mântuitorului. Se numește așa, căci păstorul 
este dator să îndrepteze pe cel abătuţi de la căile. 
cele rele, săl facă din:ce în ce: mal: virluoșt, să! 
împace cu D-qei, şi să împace între ei. pe cel 
cari se allă:în. vrășmășii și neînțelegeri. 

i lar. păstorii bisericel' se numesc : 
i aj Îngerii Domnului A-tot- țiitoruluă și ân- 
gevii bisericilor, 2?) penlru că ei (păstorit) sunt 

fvestitorii voiel lut D-qeu pre pământ, și dătătoril 
i:iSfaturilor celor bune tuturor Omeniloi, încredințaţi 
“conducere! lor suiletești. - , 

b) lerei 5) sait sânțitori, pentru că ei se sânţesc 
și au să sânțâscă: şi pre Gmeni prin mijlâcele 

| harice, ce le comunică prin tote ierurgiile. 
' c) Păstori,!) pentiu că trebue 'să nutrâscă 

oile cele cuventătâre, cu predica cuvântului dum- 
nedeesc și să o păzâscă' de lupii cel spirituali 

A 
Ş 
+ 
Ş 
d 

  

     

    

i Apoc. Il. 1, | . : 
2) tepede Ebr. V. IL . i . | 

| 
| Doo , 

| 1) Corint. V. 18. 

| 
“) Ion X 
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caii sunt viţiile de tot felul: și cu cari. este plină 

lumea. . - DI a i ae 

d) -Fresbileri, 1) adică bitrâni, nu pentru mul- 

țimea; anilor, ci pentru onorea demnităței şi în- 

semnătatea datoriilor lor. Bătrânii aii tot-d'a-una 

mai multă experiență de cât cel tineri și mal 

tot-d'a-una ati de dat câte un sfat celor tineri, 

în ceea ce privește viața; tot așa și păstorul 

trebue să sfăluiască tot-da-una .pe. Omeni .pentru 

buna vieţuire. 

e) Păzitoii, 2) fiind-că .ci datoresc a veghea 

neadormit asupra mântuirei şi asupra bunei vie- 

țuiri a sulletelor încredințate lor. Este dator păs- 

torul a. şti starea morală a tuturor păstoriţilor str. 

PP Părinți spirituali 5), pentru că nasc și 

crese pe. creştini în vicța spirituală; iar părinții 

pati altă preocupare de cât fericirea copiilor lor. 

Tot ast:fel datoresc să fie și păstorii. 

g) Seruitori ai lui D-dei!) conlucrători şi 

avchitecți aă zidivei dumnedeeşti, iar sulletele 

încredințate lor, se numesc: casă a li D-dei, 

„țarină, vie şi material pentru zidire. O casă 

webueşte :bine îngrijită, o țarină bine arată şi gră- 

pală, o viie bine săpată și plivilă, și un material 

pentru zidire bine aşedat, pentru ca fie-care să 

corespundă menirei sale. Așa şi păstorii să în- 

grijască de sulletele păstoriţilor, spre a nu se 

înăbuși de buruenile viţiurilor. 

  

1) mpesâintpos. |, Petr. V. 1; | Tim. V.1, 

2) ezechil XXIII. 8. 
2) Galat. 1V. 19. - 
+) 1 Corint. 1. 5—11; 15. 1.
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N) Lumină a lumei, t)- căci. au să lumineze 
calea către binele cel adevărat și către elerna 

- mântuire ; şi în fine, . 
i) Sarea pământului, 2) : find- -că el prin. în- 

viurirea lor, datoresc -a feri și a vindeca omenirea 
de corupţiunea morală, precum sarea fereşte de 
pulrediciune. | | 

Ş 7. Greutatea serviciului pastoral 

Numirile cu cari se descriu preoţii în. Sânta 
Scriptură. ne fac să. cunoștem greutăţile servi- 
ciulal pastoral. Preoţii fiind servitorii Domnului 
nostru lisus Christos și succesori al Apostolilor, 

„sunt datori să continue în lume, cu zel, același 
sevviciii al Domnului. Lucrând în Jume Și Opu- 
nend corupțiunei lumești, spiritul mântuitorei cre- 
dințe, el întâmpină tot felul de nevoi, nemulțumiri 
și persecuţiuni chiar; ait a lupta coniră ignoranței 
omenești, a râulăței, a viţiului, a necredinței, a 
„superstițiel etc. Misiunea lor îi pune - în contact 

cu 6menii de diferite caractere. de diferite aplicări, 
de diferite condițiuni, de diferite cugelăn şi sim- 
țiminte; şi în tote acestea păstorii tebuesc : să 
se facă uttarror tote, că măcar pre unii săi 
dobândescă și săi mmturiască. 3) 

lată peniru ce păslorul se. numește în Sânta 
Scriptură: lucrător de pământ *), lucrător * de 

4 

1) Mat, V. 14. 
2) Ibid, V. 13 
2) 1. Corint. IX. 92, 
+) Î. Corint. II. 8.
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y 

vile 1) boi care treeră, ?) însemnând cu acestea 

că el trebue să lucreze, lucrul misiunei sale, din 

greii, cu resignaţiune şi cu pricepere. Iată pentru - 

ce şi Sântul “Grigorie “Teologul zice, că: « dirige 

_pe om este arta artelor și știința ştiinţelor. 

lar Sânlul I6n Chrisostom, în cartea sa despre 
preoție, zice: Preotul este dator a purta greu- 

tățile tuturor;.... el este obiect de vorbi pentru 

toți. Pe dânsul toți îl judecă, și înţelepţi și 

moinţelepți. EI este împouvirat cu griji în fie- 

care zi și în fie-care nople. EI trebue să fie 

ciroumspect, înzestrat cu. mii de ochi din tote 

părțile, căci nu trdește mumai pentru el, ci 

și pentru o atât de mave mulțime 5). 

Ş 8. — Responsabilitatea păstorului. 

Din cele precedente vedem, că păstorul are 

o 'vesponsabilitate mare în serviciul sâii. căci el 

are a da s6ma nu numai pentru sine în causa 

mântuirei sale, ci pentru toți ce! încredințați în- 

orijirei lui. Iată ei asupra păstorilor, și voi 

cere oile mele din mâinile lor, zice Domnul 4). 

Şi cu atât mai greii va da sâma despre oficiul 

săii, cu cât el singur va fi dat rău exemplu, prin 
purtarea “sa, căci: vadă omului aceluia prin care 

vine scandalul ?), 

9 Mat. XXI. 
2) Tim. V. 18, 
N et St. I5n Gură-de-aur despre preoție, de pr. St. Călinescu. 

5 Tezechil XXIV, 3—10. 
5) AMat. XVIII. 
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De aceea, Apostolul Pavel, cârid punea episcopi 
şi presbiteri pe la biserici, îl jura pe D-dei, pe 
Domnul nostru lisus Christos și pe ângeril lux 
cel aleși, ca să păzească. serviciul, fără pre- 
judecată. nimic Țăcând cu părtinire“!). E 
Apoi, Sântul I6n Chritostom, când se ferea de 

a lua asupră-și serviciul acesta, jată cu ce colori 
ne descrie responsabilitaiea lui: 

«Când este: vorba de a cârmui Biserica Şi a 
«încredința îngrijirea atâtor sullete,..... să se aducă 
“in mijloc pe cel ce intrec cu mult pe toți, şi. 
«cari dupre puterea sulletului, atâta întrece pe 
=cel-lalţi, cât Saul a întrecut pe t6tă națiunea 
<Ebreilor, prin înălțimea - corpului, și încă cu mult 
«mal mult ; căci nu trebue să "mi cauţi aci mâ- 
«sura înălțimel umerilor, ci cât de mare este di- 
«ferinţa între fiinţe neraţionale şi între 6menil cari 
<raționeză...... Acela (păstorul) va fi supus nu la 
«pedpsa cu bani, ci la perderea sulletului scu 
«pentru perderea oilor>2). | 

lată pentru ce fugeau de serviciul pastoral 
„mulți, până și bărbaţi sânți şi mari, cum ati fost: 
Sântul  Grigore-făcătorul-de-minuni, Sântul Efrem 
Sirianul și Isaac, Sântul Grigore Teologul Și Sântul 
Ion Chrisostom, 

Ş. 9.— Recompeusa serviciului pastoral 

După tite greutăţile și responsabilitatea, cu care 
este prevădut serviciul acesta, urmâză satisfac- 

  

51 Tim. V. 21, . 
„2 Despre preoție, St. Iân Gură-de-aur, de pr. St. Călinescu pag. 3,



iunea, sai resplata, pentru acei din păstori care 

il îndeplinesc cu sânţenie. | 
Acei păstori, care îndeplinesc punctual datoriile 

impuse de misiunea lor, și ajung să aibă fit spi- 

vituali, credincioși leger și moralei creştine, nu 

pot să nu aibă satisfacțiunea cea mai mare a 

conștiinței ; tocmai cum un adevrat părinte are 

satislacțiune pentru fericirea copiilor st. Sapoi, 

nu se numeşte păstorul, părinte sufletesc? 

Dupre cum un lucru, pe care 'l desăvârșim așa 

precum ne-am propus, ne caus6ză. mulțurnire, — 

lot așa este şi cu desăverșirea serviciului pastoral. 

Apostolul Pavel, când a vădut ce frumos re- 

sultat a avut predica sa în mijlocul Tesalonice- 

nilor, s'a bucurat mult şi sa mângâiat în t6te 

nevoile şi supărările sale. EI le dicea acelora: 

„voi sunteță gloria nostră și bucuria 1)“. 

Afară de mulțumirea irecătore, Domnul nostru 

lisas Christos promite păstorilor credincioși o res- 

plată mare, în diua resplătirei universale: Jeri- 

cire, bucurie și plată multă la ceruri ; şi apoi 

dice: „Cel ce: va face și vu învăța. acela mare 

se za chema întru împărăția cerurilor 2)“. 

lar Apostolul Petru dice păstorilor: Piţi model 

turmei, și când se va arăta mai marele păs- 

tovilor, veți primi ciuma cea neveștejiti a 

măvirei 5)“. Păstoril cei buni, cari "și dai so0- 

cotâlă tot-d'a-una de misiunea lor, sunt fala și 

:) 1 Tesal. II. $, 9; IAS. 20. 
2) Mat. V.. 10—12, 

„351 Petr. V. 3,4. 
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lauda. păstoriţilor, can nu întârdiază de a le da, 
la vremuri de nevoi omenești, tot ajutorul: lor. 

$ 10. — Conlucrarea Santuluă Spirit în, ser- 
viciul pastoral. 

„Preoţia, dicea Sântul I6n Chrisostom, se exer- 
„Citeză pre pământ, dar face parte din lu- 
„cerurile cerești ;.... ea este instituită de Spi- 
„ritul Sănt 1)“. De aceea, serviciul pastoral devine 
lucrător prin harul lui D-deii, care insullețește și 
întărește nepulința omensscă. Păstorul este și el 
un om, supus slăbiciunei omenești, iar serviciul 
pastoral, fiind un servicii al lul D-dei, un ser- 
viciii cu spiritul, — acel om, însărcinat cu înde- 
plinirea lui, nu ar putea. să se facă vrednic fără 
de o conducere a Sântului Spirit. „Lunindtorul 
s&ii este S-tul Spirit“, a dis S-tul I6n Chriso- 
stom 3.—,, Fără de densul nu puteți face nimic“, 
a dis Mântuitorul apostolilor Să, când le-a pro- 
mis de a le trimite pe S-tul Spirit; El este care 
va da păstorilor „gură și înțelepciune 3)“. 

Mântuitorul a promis pe Sântul Spirit aposto- 
ilor st, ca să! povăţuiască la tot adevărul și 
să “i învețe l6le, și acâstă promisiune a îndepli- 
nito ; iar, prin apostoli, a trimis pe S-tul Spirit 
și succesorilor lor — păstorilor Bisericel — din 
tâte timpurile. „E că ei cu voi sunt în tote di- 
lele până la sfirșitul veacului)“, a dis “Ei 

*) Trat. St. 16n Gură-de-aur despre preoție, pas. Și, 
:) Ibidem pag. 1. 
2) Luca XXAVIII, 20, 
+) Mat. ÎXVIIL. 20.
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apostolilor. — Apostolul. Pavel spune chiar, că 
păstorii nu sunt de cât organe, prin carelucreză 
însuși D-dei1). 

In fi ine, un vă&dut semn al conlucrărei Sântului 
Spirit, în serviciul pastoral, este misteriul preoţiei 

Ş 11. — Trecere mai departe în studiul 
nostru. 

Fiind că păstorii sunt organe vil ale Sânlului 
Spirit, lucrul cel mare al mântuirei 6menilor, de 
aceea, se cere din partea lor niște condițiuni, po- 
trivite cu însemnălalea şi sanctilatea chemărei. 
Vrednicia lor dar, pe care biserica o cântă la hi- 
rotonie, se va mâsuia cu calităţile ce se vor 
descrie aci mai jos. 

Ast-fel, mai departe, vom trata despre calilăţile 
necesare păstorilor Bisericei. Şi, fiind că avem să 
privim pe păstori și înainte și după primirea 
ministeriului pastoral, vom distinge două specii 
de calităţi, sat însuşiri, adică: a) calități ale 
candidatului de pr eoție, şi b) calităță ale piis- 
torului. 

) 1 Corint, III. 5, 7



CAP. UN 

Despre calităţile candidatului de preoţie 
conform canânelor și legilor ţărei. 

Ş 12. — Specificarea cacesto: calități. 

Pentru ca cine-va să aibă dreptul de a aspira 
la demnitatea. preoţiei, trebue să îndeplinescă 6re- 
cari condițiuni, cum este în ori-ce ramură de acli- 
vitale omenâscă, 

Faţă cu însemnătatea și nobleţa serviciului pas- 
toral, viitorul păstor lrebue să întrunâscă trei e- 
luri de calităţi, anume: 1) calități fisice, 11) ca- 
lilăţă intelectuale, care iarăși se împart în cali- 
tăți: ale minţei, ale înimei și ale voiei, conform 
celor treă facultăți mari ale sulletului omenesc,— 
Și 111) calități morale. 

$ 13. — Necesitatea, calităților fisice. 

Trăind între Gmeni și “alegendu-se dintre ei, 
viitorul păstor, pentru ca să potă influența tot- 
d'a-una în bine asupra tuturor, trebue să se 'deose- 
„bescă și prin niște calităţi fisice.. Și am putea dice, 
că nu este nici o perfecțiune, care să fie de pri-
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sos în păstorul bisericei; și iarăși, nu este ” nică 

un defect care, dacă ar fi în el, să nul difor- 

meze. 
Mal "nainte de a se cunâște sufletul cui-va, ori 

cine se isbeşte de fizic: și apoi nu este corpul 

locașul sulletului? — De accea în vechiul Testa- 

ment, se cerea ca să se alâgă la preoție, numai 

acel din fiii leviţilor, cari nu aveaii nici un defect 

corporal 1); iar în Noul Testament, canânele bise- 

vicel ecumenice, presintă ca incapabil de preoție 

pe acela căruia îl lipsește un membru din corp. 

Candidatul de preoție trebue să aibă în între- 

gime t6te membrele corporale, o organele simţurilor, 

și mal ales cele indispensabile pentru săvârşirea 

misterelor. Lipsa de mână, picior. sait măcar unul 

din cele cinci degete ale mânei drepte, lipsa ve- 

derei, audirei, gustului, mirosului, — împedică pe 

or-cine de la preoţie ?). 

Trebue apoi, să aibă deplină sănătate, pentru 

ca să pâlă a-și îndeplini cu exactitate datoriile: 

sale. Preoţia nu este un oficii care să câră pu- 

țină ostenslă, cum cred, sait mai bine 'dis, cum 

praclică. unii. De aceea, debililatea îndelungată, 

oftica, epilipsia, bolele minţel, ete;, sunt cause po- 

pritâre de la preoţie 3). 
In fine, candidatul de preoţie, trebue si se deose- 

bâscă prin o bună înfăţişare. — Se știe cât de: 

bine iniluențeză, asupra 'Smenilor, o fi gură plă- 

culă, unită cu un cap sănătos şi o viaţă corectă, 

» Levit XXI. 17- 24, 
3) Can. Ap. 18. 

2) Can. A 22 înterprelație



ş La — Necesitatea calităților intelectuale: 

Este un adever netăgăduit, că păstorul pentru 
&ȘI asigura succesul misiunei sale, trebue să: fie 
instruit, chiar erudit, și că educațiunea. sa trebue 
să răspundă atât misiunel sale, cât și trebuin- 
țelor societăței, în care el trăește, şi pentru care 
el trebue a fi lumină. 

Știința este pentru preotul din legea nouă, ca 
și ornamentul, pe care legea veche ordona săl 
porte preotul cel mare pre peptul săi, și pe care 
erai întipărite aceste două diceri: învețătură și 
adevăr. 

Titlurile ce se daii perssnel păstorului în mi- 
siunea ce esle. chemat a implini, cer de la densul 
cultura spiritului, bogăţia cunoștințelor, și nu se 
pot uni cu ignoranța, precum nici cu viţiul. 

EI este dascăl în biserica lul Dumnedeii, și 
dacă nu are știința religiunei, sau dacă nu cu- 

n6şte misiunea. sa, — "ȘI compromite demnitalea, 
și lasă în întunerec pe Gmeni, pe cari el trebue 
săi lumineze cu: luminele credinţei. 

EI este judecător, pus pentru a împăca cu măsură 
înţeleptă, dreptatea și mila, iar dacă n'a aprofundat 
numerdsele legiuini, pe care el trebue a le aplica, — 
desonorâză prin sentințe “greşite sânta judecătorie 
ce represinlă; el trebue săși aducă aminte, că, 

“prin lisus: Christos: mila cu adevărul sai în- 
tenpinat, dreptatea cw pacea sai sărutat. — 
Păstorul este doctor al sufletelor, iar dacă nu 

„ştie regulele acestei arte sublime, pre care S-tul
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Grigorie o numește arta artelor, — se allă fără 
mijlăce în presența bâlelor spirituale, pre care 
trebue să le vindece; ba încă adeseori, mâna sa 
neindemânatecă va irita și va învenina ranele de 
care se va alinge | 

El trebue să “fe ca o făclie în Biserică, ca să 
fie lumina lume, iar dacă respândeşte numal 
niște luciri slabe și confuse, învețătura sa va 
lăsa numal. îndoeli. 

In fine, ca luptător contra rătăcirel și a pa- 
siunilor,— dacă păstorul nu va fi în destul într'armat 
la luptele peniru adevăr, dacă nu va ști să ur- 
mărâscă. rătăcirea. 6menilor, a descoperi înșelăto- 
riile și minciunile—-el va fi acusat de neputinţă, 
iar ruşinea învingerei sale va cădea asupra reli- 
giunei, pe care este obligat a o apăra. 

„A ști cum să înzețe pe 6meni, a şti cum să 
judece. diferitele casur din viața păstoriţilor, a 
şti cum să vindece durerile pricinuite de bslele 
morale, a şti să dea exemple de bună vieluire, 
societăței, ca să fie lumină a lumei, în Îine a 
ști: cum să lupte cu perseveranță, spre a "ȘI asi- 
“gura succesul misiunei sale,—acestea tote reclamă 
trepuinţa cea mai ardăâtre pentru instruirea can- 
didatului de preoție. 

lată: dar, cum se motiveză necesitatea calită- 
țilon intelectuale, pentru viitorul păstor, 

$ 15.—- Calitățile înimeă 

Viitorul păstor trebue să se distinsă prin nişte 
particulare calități ale inimei.
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EL trebue să fie pătruns de un: puternic sim- 
țiment religios şi de cea mal vie iubire către 
lisus Christos; nu mal puţin să fie însullleţit. 
și de un simţiment de dragoste către 6meni. Căci: 

0) Dacă nu există simţirnent religios în viitorul 
păstor, cum va putea da altora ceea ce el nu are? 

b) Vragostea către lisus Christos, este cel mar 
puternice îndemn, pentru conştiințissa împlinire a 
datoriei. Dragostea acâsta nu cunâşte pedicl; pentru 
ea tolul este plăcut, — și a pătimi și a muri!). 
lar dacă păslorul nu va avea acea dragoste, nimic 
nu pole face. 

c) Dragostea către aprâpele este o urmare a 

dragoste! către lisus Christos ; este caracterul esen- 
ial al creștinătăței. „Datu acesta vor. canoște 
toți că suuteți discipoli ci mei, de zeți avea 
dragoste între vol dice Mântuitorul?). Tar dacă 

“păstorul nu are acestă dragoste, este un păstor 
năimit. Ea 

d) Prin dragoste 'se înving tote greutăţile, ce . 
ar întâmpina păstorul; căci în ea se cuprinde 
tot secretul cuvântului păstoral. Prin dragoste cu-. 
ventul păstorului va pătrunde cu înlesnire în su- 
Hetul păsloriţilor sl. Când există acâztă dra- 
goste, inima vorbește inimei păstoriţilor și se 
înţeleg lesne. 

Ş 16. — Calitățile voieă sati caracteruluă 

Mai departe. candidatul de preoţie trebue să. 
se distingă printrun deosebil caracter, Anume: 

:) Rom. VIli. 35—39; Col, 1. 24. 
:) I6n NUL. 34, 35.



a). 'Trebue să fie blând, dupre exemplul blân- 
dulul lisus, carele a dis: „învățați- vă de la mine, 
că sunt blând și aunilit cu inima“ 1). 
„Și noi pulem înţelege din experienţă, că omul 

blând își atrage dragoste şi simpatie de la loți 

Smenil. lată pentru ce şi Apostolul Pavel cerea 

de la viitorul păstor acâstă calitate ? 2). 

-b) Să îie statornic; căci, după cum adevăru- 

rile divine, cuprinse în Evanghelie, nu sânt schim- 

habile, — tot așa și viilorul propagator. al acelor 

adevăruri, trebue să fie neschimbăcios. Să fie 

statornic. la lucrul misiunei, ca să corespundă 

învățăturei Apostolului Pavel, care dice: stărutește 

Cu tip și fără timp, musti ci, certi, îndemnă 

cu tată, îndelunga răbdare ?). 
Trist este ca cine-va să [ie nestalornic în ideile 

şi lucrările lul; și cu atât mal trist pentru un 
păstor, conducător de suflete. 

0) Să [ie activ: căci păstorul trebue să ve- 

gheze tot-d'a-una asupra slărei morale a Dopo: 

renilor să. Moliciunea unul păstor face ca el s 
rămână în urma lurmei. departe, iar lupii, adicii 

viiile de tot felul, să intre și să sfâșie turma: 

4) Să fie răbdălor; căci trebue să înfrunte 

i6le pedicile ce 'Y-ar veni în cale, luptând cu 

curaj contra r&ulăţiior omeneşti, cari ar năvăli 

săl cotropâscă, — Pastorul trebue să "ȘI aducă 

aminte tot-d'a-ună de crucea Domnului, și de 

2) Mat. XI. 29, 
2 VI Tim. 11. 94. 
=) II. Tim, IN. 2,
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menirea sa, netemându- -se de nimenea, alară::de 

Dumnedeii. cae 

1î. — Invețătura, ca condițiune pentru che- 
manea la preoție, în timpurile moderne. -": 

Un preot dacă: nu are învățătură, nu este nimic 

de ceea ce el îrebue să fie. El în acest cas, nu 
este de cât o candelă stinsă, un obiect fără va- 
I6re în Biserică. Avend sarcina sulletelor, preotul 
nu se pote mântui pre sine și pre alţii, decât 
prin Știința sufletului. Ignoranța. nu recomandă 
pe nimeni. "APOI, prin experiență dovedim, că: 
ştiinţa impune şi domină astădi, mal mult de cât 
tot-d'a-una asupra lumci. 

Știința fortifică credinţa. 

lată pentru ce Biserica. nici odată ma încetat 
de a alirma necesilalea științei pentru miniștri 
st. La sinddele sale ea a prescris, că er trebue 
să strălucâscă alât prin știința, cât și prin vir- 
lutea lor; să onoreze preoţia prin: luminele. lor, 
ca şi prin pietatea lor. 

Din cele dise scolem trebuința neapârală pentru 
invă&ţălura candidatului de preoţie. 

Dar,: în acestă învățătură trebue să se observe 
ca candidatul să aibă: 
d) O minte sănălosă şi desvollată, capabilă 

de a-și apropria adevărurile Și a le - distinge de 
erori. 

b) O memorie capabilă de a primi și conserva 
cunoscințele ce i-se propun și a le reproduce mai 
târditi la trebuinţă.



"c)'In fine, să se observe, că candidatul să fie 
lipsit de ori-ce prejudiţii, contrare religiunel creș- 
tine, şi de oul-ce spirit de necredinţă, — care ar 

fi pentru densul. niște obstacule, ce Tar împedica 
de a'și implini misiunea sa în lume., . 

| s 18. — Obiectele de studii. 

Obiectele de studiii, pentru” preparaţiunea can- 
didatului de preoție, sunl acestea. : 
a) Sânta Scriptură, ca primul isvor al înv&- 

tăturei creștine, în care se cuprinde tot ce este 
de trebuință, „spre învățare, spre mustrare. 
spre îndreptare, spre înţelepciunea cea întru 

- dreptate ; ca să fie desăvârșit omul lui Dium- 
nedeit, pregătit spre tot lucrul bun.“ 

b) Iuvețătura sistematică a Bisericei or lo- 
doze, ce se cuprinde în: dogmatică, care ne în- 

vață și ne lămureşte esența dogmelor religiunei 

creștine, precum Și dreptele motive ale credinţei 

nâstre; după aceca în morala creștină, care 
este știința ce ne învaţă cunsșterea și împlinirea 
datoriilor, spre a putea tăi conform menirei 
nâstre şi conlormi învețălurei creștine. 

0) Isloria Visericescă, care este știința ce ne 

descopere îngrijirea lut Dumnedeă pentru biserica 

lui Christos, descriind tote evenimentele prin care 

a trecut creștinătatea și făcând cunoscut înaltele 

exemple de viaţă s sântă și pi6să. 

-d) Patrologia saii pati istica, came este ştiinţa 

ce ne face cunoscut scrierile părinților. bisericei 
și doctrina lor dogmalică.



e) Științele practice speciule, necesare. pentru 
păstor; din care unele. învaţă cum acesta să'și 
indeplinâscă cu vrednicie serviciul său pastoral, 
iar altele cum să înveţe pe credincioşi, şi a-nume: 
teologia pastorală, care .este obiectul studiului 
nostru present; omiletica sau ştiinţa care ne face 
să cunâştem arta predicărel; Liturgica, care este 
ştiinţa descriere! și explicărel serviciului divin; 
dreptul bisericesc sau știința care ne descrie 
organismul administrativ și jurisdicţional . al bise- 
ricei n6stre, având de pază can6nele și legile 
ț&rel; apoi, catihotica și pedagogia, sati “ştiinţele 
după cari învâțăm pe începători in cunoștința 

religiunei creştine, adică pe proselițil cari vin la 

credinţa n6atră, şi pe copil. 
f) După acestea sunt științele. teolog gice CONt- 

pavative, ca: simbolica sau ştiinţa despre. doc- 
trina comparală a diferitelor biserici și societăți 
creștine; apoi la alte facultăţi, ieologice se slu- 
diază și polemica .saii combaterea. diverginţelor 
care se găsesc între cele-lalte confesiuni ȘI doc- 
trina ortodoxă. 
9) Mat avem științele fcologice preliminără, 

ca : geografia și cronologia bisericescă, carl sunt 
ştiinţe ajulătâre ale istoriei bisericeşti ; apo, În 
trodacer ec în cărțile Sânteă Ser ipburi Și ar- 
cheologia biblică, — ca ştiinţe ăjutătore ale Sân- 

„leă Scripturi, din: cară, cea dinlâiă tratâză despre 
" otigina: fie-cărei cărţi, despre culegerea și despre 
s6rla textului lor, — iar. cea de a: doua, explică 
 anticităţile iudaice, menţionate. în Sânta Scriptură. 
In fine, ermineulica sacră, care expune; regulele 

3
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ce servesc la înțelegerea şi interpretarea Sântei 
Scripturi, și exegesa sacră sait comentarul Sân- 
tei Scripturi, care aplică acele reguli la interpre- 
tarea Bibliei. 
| Ei j * 

“După acestea, pentru ca candidatul de preoție 
să polă face spre a fi bine primite cunoștințele 
religiose, pentru toți 6menii, din tote stările so- 
ciale, — trebue să fie preparat şi cu următoarele 
Științe, și anume: 

a) Cu științele literare sai cunoștința limbi- 
lor, cum este: limba ebraică, în care este scris 
tot Testamentul vechiu; Zimba elenă, care este 
aceea a Noului Testament, Zimbelatină, în care 
sa compus multe opere ale părinţilor Bisericei; 
Limba franceză şi germană, în care ai apărut 
Jucrănă importante teologice. 

Apol trebuesc cunoștințele literaturei naţio- 
vale; pentru că preotul trebue să învele turma 
“sa în limba maternă. De aceea este f6rle necesar 

studiul gramaticei, retoricei şi esteticei. 
b) Mai departe, vin științele naturale: z00- 

logia. botanica, geologia, “minenalog gia, [isica, 
ele., în cari putem ceti pe lângă știința în sine 
Și semnele atot-pulinţei, ihţelepciunel și bunălățet 
“divine, 

c) Științele filosofice ca: psicliologia sai ști- 
ința sufletului ; logica, saii știința descrierei for- 
elor și legilor cugelărei; matematicile cu ra- 
-murele lor: al jebr-a, geometria, etc, care științe, 
'pe de -o parte; învaţă - nenumăratele: calcule ale
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numerilor și deslâgă diferitele” probleme, trehui- 
Lore fie-cărul om, iar pe de alta fortifică și pre- 
cis6ză cugetarea candidaţilor de preoţie. | 

Anatomia și. fisiologia anană. „care arată 
omului organisaţunea sa. Apol, medicina și hi- 

„giena, cart sunt științele pentru tratarea b6lelor 
și îngrijirel trupului; științe mult necesare spre a 

se aplica. cu ocasiunea tratărei bolelor sufletești. 
d) Științele .agronomice cu aplicarea lor în 

economia practică, sait ştiinţele cultivărei pămen- 

tului, fârte necesare viitorului păvinte al DOpo- 
ului, menit a servi da pildă întru tste cele de 
trebuinţă vieței. 

e) Șriint ele istorice, cum: istoria universală, 
unde se vel peripeţiile pri care a lrecut lumea, 
cu și. fără religia creştină; apoi, istoria naţio- 
nală, din care învaţă, candidatul de . preoție, a 
cunște caracterul compatrioţilor săi, printre cari 
va trebui să împlinâscă mal târdii luncţiunile 
ministeriului pastoral 

î) Pentru viilorul săvârzitor al serviciilor pise- 
ricești, în care -cântarea. are un mare rol în.Bi- 
serica n6slră, esle trebuitor neapărat studiul pzat- 
sicei, atât -al cele orientale — după care a fost 
alcătuit tot sistemul cântărilor n6stre bisericeşti, —- 
cât şi al celei. occidentale — dupt care nu de 
mult sati adoptat. și la noi multe din melodiile 
ci. Preoţii cari pot cânta. bine: şi [rumos, MIȘCĂ 
„mult sufletele credincioșilor. 

&) Pentru 'a avea trăsuri. frumâse în. “t5te ac- 
tele şi. scrisurile sale, şi pentru a avea cunoștință 
de. corectitudinea picturel. sai desemnului unui
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tabloii, este necesar studiul caligrafi că și dosom: 
suuluă, i. 

h) Pentru ca: viitorul păstor să servâscă 'ca pildă 
vie de-:sirguință, în lucru manuale, pentru sa- 
lisfacerea' trebuinţelor casel. este necesar studiul 
hier aluă manual. 
i) In fine, pentru desvoltarea : normală a cor- 

puli, care are lrebuință de sănătate şi viguro- 
silate, candidatului de preoţie îi „trebuește și slu- 
-diul g gimmasicoi | 

Ş 19. — Calitățile norale. 

- Cullura intelectuală r&mâne fără valdre, dacă 
“candidatul :de preoţie nu are şi o bună cultură 
morală: Cultura morală, sait educaţiunea, este in- 
dispensabilă. pentru .orl-ce om din societate, cu 
atât mal mult pentru un preot, care trebue să 

lie părintele spiritual al tuturor păstoriţilor sei. 
Dacă 'cine-va.nu va fi bine 'educat, cum va 

şti să educe pe alţit?: Tar :educaţiunea nu. se 'ca- 
pătă numai în: școlă; ea se începe de * timpuriu, 

din anil copilăriei, în casa părintescă, : şi trebue 
“să se continue cu sirguință în:tot imbul arinălor. 

Pentru candidatul de preoţie în special, trebue 
să se observe, ca. educațiunea să fie pătrunsă 

de spiritul pielățel şi al virtuţilor evangelice'; cc- 
vespundend ast-fel invăţăturei Apostolului Paul, 
care dice: „Câte :sunt adevărate, câte sunt cin- 
-stite,. câte sunt drepte, câte. sunt curate, “câte
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sunt de iubit, câte sunt de laudă, ori-ce virtute 
și ori-ce laudă, acestea. să gândiţi |“... 

- Viitorul păstor. trebue 'si'și agonisâscă : deprin- 
derea dragostei creşiine, care este : temelia: virtu- 

ților evangelice; a se obicinui cu abstinența, mo- 
deştia, răbdarea, respectul şi consideraţiunea. pen- 
tru. toţi Gmenil. Progresul religiosităţii; și morali- 
tăței în popor, atârnă de.la: manierele şi delica- 
leța cu care preolul știe a se introduce în. societale. 

lală de ce ma! 'nainte se cerea, ca candi- 
datul de preoţie să albă o bună ditai ie. de la 
concetățenii să, precum cerea: şi Apostolul Pavel; 
când dicea: <... să fie fără prihană, (adică. fără 
pată) fără. deteci, şi să aibă mărturie bună de 
la cei din afară. 
„Acel, cari n'ail dragoste 46 Tucru, în misiunea, 

preoțâscă, acel cari interpretâză, dupre plac și dis- 
posiţiuni. principiile religiunei creștine, acei dedaţi 
la o viață neconlormă principiilor moralei creş- 
tine în genere, în fine, acei. ce se fac: vinovaţi 
prin. fapte contrare legilor țărei,-— nu pot să se 
considere că ai calitățile imorale necesare, pen- 
iu a aspira ta preoție. . 

. $ .20..— Vocaţiunea pentru preoție. 

Pe lângă preparațiunea intelectuală | şi calităţile 
“morale, despre care sa traclat în paragrafi l pre- 
cedenţi candidatul de preoție trebue încă a fi 

) 1 Filipeni IV. 8. 
2) 1 Tim, UL 2—7.



însullețit de dorinţa pentru serviciul pastoral, pe 
care alt-fel să nu'l 'primescă, decât după o pre- 
meditată disposiţiune şi iubire către el. Cu alle 
cuvinte, trebue să aibă vocațiune pentru preoție. 

Fără vocaţiune în ori-ce activilate omenscă, in 

orl-ce funcţiune saii meserie, nu pote fi sigur 

progresul. Dacă cine-va nu este aplicat cu dra- 

goste către un lucru, fie acesta cât de uşor, nu. 

pote reuși. 
lar dorinţa şi aspiraţiunea candidatului de pre- 

oție, spre a denota că are semnul vocaţiunei, îre- 

bue să isvorască din conștiința însemnătăței ser- 

viciului postoral, iar nu. din interese lumești. 
Cei ce primesc preoția fâră multă reflexiune și 

fără scop premeditat, sai o primesc cu ușurință. 

Și grăbire, fără. dragoste și numal de nevoie; cel 

ce o primesc ca pe o simplă meserie și ca mijloc 

de traii, — sait ceea ce este și mal rtă — o 

primesc pentru câștig. —se fac culpabili înaintea 

lul D-deu și a conştiinţei lor, și nici odată nu 

vor putea fi păstor ii cei Dumă, care să 'și punct 
sufletul lor pentru oi. 

Sântul“]6n Chrisostom iată ce dice în acestă 

privință, pentru candidatul. de preoție: „Ceea ce 

trebue a-și examina cu îngrijire înainte de 
tote, sunt disposițiuiile spiritului seă; după 
acest serios examen cine-va să se înduplece 
la cererile ce "i se fac. Cine ar îndrăsni să 

se: angajeze a zidi o casă dacă nu este arhi- 

tect, sait să vin dece boltari, nefiind medic?!). 

  

1) Tratatul despre preoție, paz. 129
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Acei ce naii vocaliunea cerulă de preoție ȘI 
totuşi o primesc, sunt profeți falși şi mincinoși, 
pe cari aspru îl certă D-dei, prin profetul Ieremia : 

>» Acestea (ice Domnul despre profeții care 
„Dr ofetiscză în muumele mei minciuni, și că au 
i-am trimis: cu morte cumplită vor muri, și, 
de fome se vor sfârși profeții aceia“). 

Asemenea iarăşi Sântul I6n Chrisostom,. în 
locul citat mai sus, dice: <Aceia cari nu detires 
demnităţile bisericei decât intrigel,. merită cele 
mal mari pedepse». 

$ 21. — Condiţiile canonice pentru pășirea 
în treptele ierarchiei. 

După. ce candidatul de preoție sa preparat în 
destul şi "şi-a recunoscul- vocaţiunea, în modul 
cum am v&dut.—are să pășască spre intrarea so-. 

lemnă în serviciul pastoral. 
- Dupre norma Bisericei n6stre ortodoxe, care 
păstrâză, intacte legiuirile Sânţilor Apostoli și ale 
Sânţilor Părinţi — candidatul de preoție, trebue ca, 
mal 'nainte de intrarea în hirotonie să se căsă- 
torescă, după aceea să se hirotonisescă, şi în 
fine, să se așeze ca păstor la turma ce "i se 
ca orândui, twmând de aci îndatoririle și 
drepturile ce decurg din oficiul sei. 

$ 22. — Căsătoria. 

Biserica nostră ortodoxă nici odată na primit 
celibatul pentru preoți; ast-fel că astă-di stă în 

:) ferem. XIV. 15 | !
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vigore canonul VLal șinodului al VI- lea ecumenic. 
care legiueşte ast-fel: 
-<De voește cine-va Să vină către “preolic, să 

se căsătorâscă prin nuntă legală, și acesta să o 
facă mai înainte de hirotonia sa de ipodiacon, 
diacon și presbiter»>. 

In privința căsătoriei, candidatul de preoție are 
să, observe Gre-care regule, și anume: 

A păzi cansnele  Bisericel, cari preseriii ca, 
preotul să nu: fie de două căsălorii; lot asemenea 
şi soția lui să nu [i fost văduvă sai despărțilă 
de alt bărbal1); apoi, să nu fie lipsită de ones- 
titate, sau să fie cunosculă cu conduilă. rea. nici 
să fie de altă religiune saii confesiune. 

- Viitorul păstor, la alegerea soţiei, trebuie să 
prefere, mal 'muinte -de tote, bunătatea inimei. 
minte sănăt6să, simplitatea sufletului şi a mora- 
vurilor, o cultură mal mult creștin6scă 'de cât lu-. 
mâscă ; pentru ca ast:fel' soţia sa să "1 [ie o ade- 
vărată ajutătâre întru t6le. 

Şi în fine, nu lrebue a avea în vedere, numai 
de cât, o dotă 'mare; ci-mai mult dota calităţilor 
celor bune” să uemăresci. 

23. — IMirotonia. 

După căsătorie, . candidatul. de preoţie, dacă a 
atins elatea legală. și a găsit parohia pe care va 
trebui să 0. servescă, saii „pe care %-o desemnâză 

1) Can. XVIII ap.; can. XIV sinod 1Y ecum. şi can. VIII Neo-Ces
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episcopul eparhiei respective, — pote solicita. le- 
galmente hirotonia în diacon sau preot 1).: 

In privinţa hirotoniei trebue să se aibă în „ve- 
dere Gre-care reguli, și anume: "Candidatul. de 
preoţie, după căsătorie, datorește a medita cât-va 
timp?) la însemnătatea datoriei ce are să ia asu- 
pră-şi. lar în spre diua hirotoniei, trebue să-și 
mărturis6scă i6te greșalele, de care simte că este 
apăsală conștiința sa, și să facă penitență, hotă- 
rindu-se a-și păzi pentru viilor conștiința curată 
înaintea lu! Dumnedeii și a Gmenilor. 

In diua deslinată pentru hirotonie, irebue să 
fie ast-fel preparat, ca cu drept cuvânt, să pâlă 
s&rbători pășirea pe una din treptele ierarchice. 

In fine, după hirotonie, trebue să servâscă sânta 

liturghie 40 dile neintrerupt, stăruind a deprinde 
bine” l6te ierurghiile treplel ierarchice în care a 
inteat. 

* 

Ş 24. — Așezarea preotului, ca pistor la, 
turna sa. 

“După hicolonie, Episcopul limite pe “deleg atul 
său, spre a aşeza pe preot la parochia ce i sa 
desemnat, pentru care slirzit urmeză împlinirea 
unor formalități.. 

1; Cansnele Bisericel ccumenice ne arată, că în vechime, cetatea 
viitorului păstor trebuia să fie de 30 ani; însă practica diferitelor 
Biserici dovedeşte că nu tot-d'a-una s'a păzit acestă normă. Așa, 
-d. e.: St. Elefterie a fost chirotonit la etatea de l5.ani diacon, la. 
ctatea d& 18 preot, iar la 20 episcop. (Vedi Martirologiul pe luna 
„Decembre 15). — Mai noă, la noi în România, Mitropolitul Venia- 
min a fost hirotonit mar la aceeași etate. 
2) In vechime cansnele prescriiaii termenul de șese lun!.
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In prediua așezărel,. saii instalărel, noul hiro-. 

tonisit și alți preoți în sobor, cântă. vecernia la. 

timpul obicinuit; iar a doua (i cântându-se utre- 

nia și săvârşindu-se sânla * liturghie iarăși în sobor, 

urmâză cântarea Te-Dezmuluă de mulţumire, după 

care delegatul dă cetire, în faţa poporului, actului 

de hirotonie a noului hirotonisit și actului de întă- 
rire la parochia respectivă; iar noul hirotonisit 

trebue să r&spundă printr'o cuvântare al6să, rela- 
tiv. la însemnătatea oficiului ce "Și-a luat asupră și 
și la datoriile ce va avea de îndeplinit, față de: 

parochienil s sau fiil sei suiletești. 
In fine, urmează ca delegatul să predea, nou- 

lui hirotonisit, cu inventar în regulă, tot. avutul 
Bisericei, pentru care va i vespunqător de aci 
înainte. 

$ 25. — Indatoririle și drepturile ce decurg 
din oficiul pastoral. 

Fiind îndeplinite -tâte formalităţile pentru noul 
păstor, de “aci înainte încep a decurge îndatori- 
vile păsloriei sufleteşti, pentru care s'a preparat— 
și pe care acum și în faţa poporului a declarat 
că le primește, — precum și drepturile oficiului 
s6i, cari vor fi dobândite cu atât mai lesne, cu 
cât 'ȘI va îndeplini mal cu sîrguință acele înda- 
torirl. 

Păstorul cel bun și harnic va avea indestulare 
de tâte. Cu onsre, iubire şi respect se încongiură 
un asemenea păstor de către păstoriţii săi, precum 

se onorâză, se iubesc şi se respectă părinţii cel
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buni, de către fiii lor. — Legile ţărei n6slre» 
relaliv la cler, conţin prescripţiuni privitore atât 
la datorit, câl și la drepturi; ele r&splătesc pe 
păstori cu niște salarii, ce încep a decurge de la 
aşezarea. lor în parochie. Iar solicitudinea popo- 
vului, intru idle cele de trebuință pentru bunii 
lul părinți sufletești, nu va lipsi nici-o-dată. 

Dreptul nu va întârdia a se dobândi, când da- 
toria a fost împlinilă conștiincios. Fie sigur despre 
acâsta ori-ce păstor, — căci cel ce ne incredin- 
țâză ast-fel, este însuși Mântuitorul. In predica 
de pe munte ast-fel a sfătuit El pe Apostoli: 
„Căutaţi mai întâit împărăția luă D-dei și 
dreptatea Lui și tole cele-talte se vor adauge 
vouă. 1). 

20, 

:) Mat. VI, 33.



CAP, ML 

"Despre calitățile păstorului. 

$ 26. — Visitele canonice episcopale. 

- Mal "nainte de a începe tractarea calităţilor spe- 
cifice ale păstorulul în genere, avem să recun6ș- 
tem necesitatea visitelor canonice episcopale, în 
eparhiele respective ale țărei 

Experienţa a dovedit, că visilele episcopilor, 
ce se fac clerului şi poporului din diecesele lor. 
aii de resultat nutrirea și întărirea religiosităței şi 
moralităţei. — Aceste visite se numesc canonice, 
pentru că însăși canânele obligă pe episcopi de 
a le face în cicumscripțiunea deceselor lor. Așa, 
canonul :61 al Sinodului din Cartagena se ros- 

"teşte ast-fel: „Pie-care episcop să'și cerceleze 
eparchia și să adune cunoștințele despre cele 
ce ave să se discute în Sinod, când va veni, 
precum și pricinele bisericești și clericule“. 
lar canonul 14 âl Sinodului din Neo-Cesarea dice 
că: „Episcopii sati Archiereii, sunt în locul 
celor 12 Apostoli, iar preoții în locul celor 70, 
spre a se păzi buna rândudlă în biseri ică și 
în cler“



Ad 

Episcopii trebuesc a:se conforma prescripțiu- 
nilor canonice de -a visila cât. mal des pe cler şi 
pe popor, spre a cerceta despre slarea lor din 
t6le punctele de privire. . 

In aceste visite se descopere" Starea de progies, 

saii de-:scădere, a sentimentelor . religi6se-morale, 
se descopere causele ucestora, se descopere buna 
stare, sau lipsurile. de care suferă bisericile şi cle- 
rul, se descopere, în fine, sirguința sau indolența 
păstorilor, întru a corespunde. sai a neglija de 
datoriile păsloriel. — Dacă. se descopere progreș, 
„Presbiteriă. cei ceși caută bine de diregiătorie, 
să se învrednicâscă de îndoită cinste, mai ales 
cei ce se ostenesc în. cuvânt și în îuvețătuiă. 1) 
lar „pre cei ce greşesc, mustri înaintea tu- 
turor, ca și cei-lalță să :se temă,“ *) dice Sân- . 
tul Apostol Pavel. 

Visitele canonice episcopale, dati prilej episco- 
pilor de a descoperi dacă păstori], în parochiile: 
or, întrunesc calitățile pastorale, impuse de sacra 
lor misiune, și anume acelea se vor enumera aci 
mai jos, şi pentru care episcopii ÎNSUȘI. trebuesc. 
să in pid vie. ae „a 
i . - .. 

$ 27. — Pri ivire generală asupra calităţilor 
N „ Păstor ului. 

Indală ce cineva a intrat în dregăloria' paslo-. 
rală, este dator să mediteze serios asupra calilă- 

51 Tim. V, 17, - Aa 
5) Ibid v. 20,
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ţilor, cu care trebue să se îmbrace, ca cu o haină, 
spre a se presentu demn în exerciţiul atribuţiu- 
milor prescrise de ministeriul s&i. Este. dalor să 
cugete serios, că ministeriul acesta nu este mai 

mult un ministeriu pământesc, ci un. ministeriit 
ceresc, — al împăcărei, mijlocirei, intervenirel 

între Dumnedei şi 6meni 1), precum dice Apos- 
tolul. Este un ministeriii sânt, pentru că cel cel 
primeşte se sânţește prin talna preoţiei. Este ser- 

viciul  mântuirei 'Gmenilor, adică al. fericireă lor 

vremelnice și vecinice. 
De aceea, păstorul nostru, acum primit, lrebue 

“să [ie model pentru turma sa; trebue să aibă 

o conduilă nereproşabilă, întru tGte; să fie drept 

şi modest înaintea lui D-deii şi a Omenilor, adică 

îmirumuseţat cu idle virtuțile 'evangelice. 

Mântuitorul a numit pe Apostolii să], și în nu- 

mele lor pe succesorii lor: lumină a lume; 

ăpol le-a poruncit ast-fel: „Așa să lumineze la 

mâna vostră înaintea Gmeiilor, ca să vadă 

faptele vdstre 'cele bune, și să mărescă, pe pă- 

mintele vostru cel din ceruri 3 2)“. „Cel ce va face 
şi ca înveța, acela mare se va chema întru 
împărăția cerurilor 3)“. Apostolul Pavel scrie ui 

“Timotei ast-fel: „Fii model credincioșilor, cu 

cuvântul, cu viața, cu dragostea, cu "spiritul, 
cu credința, cu curăția mana De, 

Tainele. împărăției lui D-qeu. se. înțeleg. numai 

1) IL Corint. V. 18—20. 
2) Mat. V. 14—16, 
3) Ibid. 19. 
1 Tim. IX. 12, 
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atunci, când păstorul are inimă, curată şi dero- 
lată. 

Fără aceste calități, păstorul nu numa! nu-pâle 
(i folositor, dar chiar pâle fi periculos peniru tur- 
mă și pentru sine. Unul aşa păstor tot-d'a-una îl 
vor dice Gmenil: 

„Doctore, vindecă-te pe sine-ți.; 1) „fățar nice, 
scote mai întâiii berna din ochiul te 2). 

Tar pentru sine, păstorul nedemn, își va alrage 
plângerea profelului Ieremia : Vai păstorilor care 
strică, și risipesc oile pășune mele....; cc ei 
vă voit: pedepsi 5)“. 

Din adunarea tuturor calităţilor June, unele 
privesc pe păstor în îndeplinirea misiunei sale. 
iar altele privesc viața şi activitatea. lui. 

De aceea. vom lrata mai. departe: 
-A) Despre calitățile păstor luă, în îndepli- 

“mire misiune . sale, ȘI 
B) Despre calitățile păstor ului privit în 

viața sociali. 

A) Despre calităţile _păstorului î în îndeplinirea 
_misiunei sale. 

Ş 28. — Pietatea. 

Prima caliate ce trebue să aibă păstorul su- 
fletesc, este pielatea. Acâstă virtule ne arală pe 
omul plin de simţiminte . religi6se, — pe. omul 

5 Luca 1V. 93. a | 
3) Mat. VII, 5. ? . ! 
2) lerem. XXIII. 1, 2. a
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plin: de credinţă în D-deu,. de speranţă şi dragoste 

către EI, — care simţiminte sunt conducâtâre pu- 

ternice în misiunea unul păstor. .T6le. virtuțile 

cveșline, cu care. păstorul sufletesc - trebue să fi ie 

împodobit, -să cere a fi strâns, legate cu pietatea. 

Fără acâstă calitate, — oil cât de întinse cuno- 

ștințe .ar. avea, păstorul — nu * va pulea inspira 

fiilor săi sufletești încrederea. necesară, care. să i 

pună. în. posiţie de . al „asculta cu, plăcere și a 

-urma înv&ţăturile lui. . 
Oil ce virtute: creștină, fie predicată, fie practi- 

cală, pentru a fi imitată de cei ce ascultă și ved, 

trebue să se proarate .prin intermediul pietăţel. 

Predicatoril și milostivii îngâmfaţi. (farisei), nu vor 

îi nici așcultaţi, nică imitat. | 

Pentru acesta Sântul Apostol Pavel, în fruntea 

„tuturor celor-l-alte calități. ale păstorului, pune 

pietatea şi dice: „Se cuvine presbiterului să fie 

pios: pă iar mat departe dice: „depr inde-te mai 

bine în pietate 2)“. 
Pastorii cari manifestă pecredință ŞI impietate, 

călcând formele bisericești, nerespectând lucrurile 

sânte, purtându- se cu indiferență în. serviciile lor, 

în biserică și afară, alipindu-se: de Gmeni impioși 

Şi necredincioşi, — unii ca aceștia înjosesc ca- 

racterul. pastoral și sunt marei de cât cei ne- 

„credincioşi, cum qice Apostolul. 

5 IL Tim, UL. 2. 
2) Ibid, IV. 7



$ 29. — Castitatea. . 

Locașul sufletului este trupul; deci, dacă tru- 
pul va fi necurat, și sufletul va fi întunecat. De 
aceea, a doua calitate, care trebue să înfrumuse- 
țeze pe: păstor, este castilatea, sai curăţia Su- 
fletului și a trupulul 

Numal o inimă curată de patimile trupesti, 
pâte [i capabilă de sentimente înalte, religi6se și 
morale ; numai o: inimă curată pote fi capabilă 
de dragostea creștină și a păstra în sine harul 
sânţitor.! 

Patimile care atacă curăţia corporală Și spiri- 
tuală, sunt f6rte pigubitâre pentru: un preot, și 
atacă chiar simţimântul religios. 

Atât preotul, cât și soția sa, trebuesc să fie: 
exemplu de castilate. Can6nele Bisericel se rostesc 
cu severitate în privința contravenitorilor.: Cano- 
nul III al sinodului | ecumenic și canonul IV al 
sinod. VI ecum. se rostesc pentru desfacerea, că- 
sătoriel dintre preotul și soţia necastă 1). 

Păstorul trebue să fie curat şi în vorbe cu 
6imenil; căci vorbele deșartey micşorâză prestigiul 
săi şi r&cesc dragostea păstoriţilor către dânsul. 
„Din inimă ies cugetele cele vele care spiurcă 
pe om, dice Evangelislul 2). | 

Cel ce nutrește patimile în inima sa, pe nesim- 
țite se revoltă contra lul Dumnedeii, ca. și. cel-ce 
săvârşeşte fapla. 

") Can. 25 post; can. 8 Cart.; cau. 8 Nes. Cos. 
*) Mat. XV, 19.



"Tote faptele: contrare castităței, fac nesuferit pe 
un păstor, faţă. de păstoriţii sl!) 

Ş 30. — Cumpătarea. 

„Una din calitățile care înalță .pe păstor în dem- 
nitalea sa, este și cumpetlarea. 

Păstorul, spre a se bucura de consideraţiunea. 
păstoriţilor săi, și spre a putea influența tot-d'a- 
una asupra * viețel lor, în bine, -— trebue „să [ie 
cumpătat, atât în ceea ce privește satisfacerea ne- 

cesilăţilor fisice, cât şi in ceea ce privește viața 
sa internă. 

Aşa, păstorul trebue să fie măsurat la mâncare, 
băutură, somn ele. şi să nu se dedea la plăce- 
zile corpului. și la distracţiunt nelolositore, care 
duc pe om la uitarea de sine. —— Luxul şi ape- 
titurile sai dorințele  neînfrenate descreditâză pe 
propagatorul umilințet şi al cumpătărei. De aceea, 
casa preotului să fie lipsită de. lux şi risipă, şi 
să fie simplă și modestă. Imbrăcămintea Iul chiar 

„să nu fie lux6să, ci cuviinci6să. 
„EL trebue să. fie .model de. cumpătare în lie, 

ca să potă fi tot-d'a-una gata spre lucrul servi- 
ciului săi, — știind cele ce a dis sântul apostol 
în acâstă privinţă : „Ori de mâncaţi, ori de beți, 
ori all-ceva de faceţă,. tote spre. mărirea lui 

„ Dummedeă, să făceţă 2). 
Asemenea și în privința, vieței sale interne, 

3 Can. 24 sin.. VI ccum.; can. YV sinod. VI ecum. | 
:) 1 Corint, X. 31,



păstorul trebue să. fie cumpătat: gândurile minţei 
să'1 fie tot-d'a-una. curate, sânte .şi îndrepiate la 
datoriile serviciului; simţimântele inimei să! [ie 
scutite de împătimirile viţi6se; ast-fel ca, pentru 
dânsul să nu fie în lume nimic mal! preţios de 
-cât serviciul pastoral. Căci : „Se cuvine episcopit- 
Jul a fi treaz şi înfrenat“, dice sântul Apostol 
Pavel către Timoteiu 1). 

Păstoril car ar nesocoli calitatea cumpătărei, 
se fac culpabili: de multe rele. : Şi dintre aceste . 
rele, cel mal -culpabil este viţiul beţiei, care forte 
mult înjoseşie și duce natura. omenâscă la ase- 
m&narea cu animalele; omâră bunul simţ,. întu- 
mecă mintea, depărtâză harul lui Dumnedeă, și 
atrage după sine o mulţime de r&utăți. — Păsto- 
zul care ar fi: supus acestul viții, este un râu 

_pentru întrega clasă preoţescă. - “De âceea: şi Sânta 
Scriptură și candnele bisericeşti se rostesc: aspru 
asupra păstorilor supuși vițiului beţiei. Via și 
sicheră să nu beți, sa poruncit lui Aaron 'și 
fiilor lui, — când veţă întece în - cortul mcărbat- 
miei... ca să nu muriți2)“. Şi Apostolul Pavel 
scrie: „Se cuvine. episcopului: a fi nebețiv 5)“. 

- Tar canonele bisericești, ordonă a esclude' din 
cler pe beţivul .care nu se îndrâptăî); şi chiar 
pentru evitarea bănuelei de -asemenea  viții — 
se opreşte clericilor întrarea în stabilimente de 
băuturi 5), 

51 Tim. II. 2, 
:) Lev. X. 3. 
3) 1. Tim. UL, 3. 
*) Can. ap. 42. 
5) Can. ap. 54; Laud. 24; Cart. 49,.
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Ş 31. —. Onestitalea. 

Când dicem onore, înţelegem : considerațiune, 
stimă, demnitate. Tocmai aceste înţelesuri. cari se, 
referă la calitatea onestitate, ne arală ce irebuc.. 
să urmărâscă preotul, pentru -ca să -posâdă acestă, 
calitate. 

El trebue să aibă în vedere, că pentru succe-- 
sul .misiunel sale, are nevole de consideraţiunea. 
și stima păstoriţilor; și pentru ca să se bucure 
de considerațiune, el trebue să aprofundeze in- 
semnătatea și sanctilatea serviciului săi, să iu- 
hâscă și să slimeze chemarea -sa, mal mult de. 
cât oul-ce, și să o preţuiască ca pe însăși viața. 
sa, atât. în cuvinte, cât și.în fapte, faţă cu păs-. 
toriţii, sei. lar când cine-va se încâcă a! ataca 
ondrea,. păstorul trebue să o apere cu zel, contra 
calomniatorilor. „dlaă bine este mie a muri..de: 
cât lauda mea să o nimicâscă cineva“. dice. 
Sântul. Apostol, Pavel 1). Şi trebue să înţelegem, 
că despre ondrea serviciului se vorbeşte aci. 

Atunci va. fi onest păstorul, când în relaţiunile: 
sale cu 6menii își va ţine demnitatea, autoritatea, 
nobleța caracterului săi; Yar în faple va exprima, 
dreplate,. simplitate şi sincerilale, fiind credincios 
şi statornic în cuvântul său; având dupre cum. 
scrie Sântul Apostol către Tit: „curent sănătos, 
fără de prihană, ca cel protivnic să se ruși- 
ţeze, neavând nimic a grăi de noi-rcă. ?). 

5 1, Corint. IX. 15. 
2) Tit. II. 8; Efes, IV. 99,.
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„.. Atunci va fi-onest păstorul, când va intra. în 
„cunoștință de aprâpe.și în. comunicare amicală 
-numal cu 6meni bun! şi .onești,, neingăduind nici 
cea mal mică. înjosire. a persânel Și a autori- 
taţel sale. : Me a Da 

lar când- păstorul nu pârtă. stimă călre serviciul 
său, îndeplinindu-și datoriile fără dragoste, ca un 
năimit; când înjosește chiar insemnătatea și sanc- 
dilatea dregătoriei saie, prin cuvinte şi fapte, —— 
nu pote [i onest. Asemenea, când se porlă-cu în- 
sgâmfare cu Gmeni), desprețuindu-l; când nedrep- 
tățeşte, viclenește și nu'și ține cuvântul ;: când se 
arată timid şi lipsit de caracter; când se face vi- 
movat pentru Gre-care crime, ca: furtişagul etc.— 
nu se pote dice că este onest păstorul. . 

In fine, nu pote fi onest acela care stă în rela- 
: iun! intime cu persâne nedemne, cunoscute tu- 
turor ca degradate, în privința moravurilor şi a 
„ocupaţiunilor; căci cu persâne ca acestea, păstorul 
pOle intra în relațiuni,: numat când reclamă ser- 
viciul. pastoral. — Asemenea, neonest va fi, când 
în relaţiuni cu Gmenil își va sacrifica conștiința 
sa plăcerilor omenești, adică, când va câula, cu 
ori-ce chip, să placă 6menilor, chiar cu prejudi- 
ţiul misiunel sale. E 

Ş32. —Umilința, 

Ca tip al vieței Sale, Mântuitorul nostru lisus 
Christos, ne-a recomandat. prin Apostolil Sei, să, 
fim blând şi umiliți cu inima. „Inveţaţi-vă de 
Ia mine, dice EI, că sunt blând și : umilit cu
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inima;“ 1) şi Sântul Apostol Pavel, care nu se 

lăuda decât întru neputinţele sale, se umileşte până 

a se numi abort (lepădălură), mai micul Apos- 

olilor. și nedemn a purta numele de Apostol 2): 

4 Umilința, purcede din modesta idete ce “şi face: 

fcine-va' despre sine și meritele sale; ea este o: 

srumuseţe printre cele-talte virtuţi, şi este cel mat 

pigur mijloc de a dobândi dragostea şi buna opi- 

giune publică. Ori cât de. sus am fi puşi și or 

pe ce bonuri ne-am bucura, noi păstorii, nu tre- 

] ue să ultăm nici-odată frumâsa înv&ţătură a Înţe- 

eplului:: „Cu cât ești mai mare, cu atâta te 

amileşte“ 3). | 

Păstorul de suflete lrebue să ştie, că cu mân- 

dria nu se pâte recomanda nicăiri, și de aceea: 

ca cei de sus să se porte respectuos şi să le arate 

supunerea 'datorită ; cat cei egali să, se pârte amical, 

„cu dragoste frățescă umul pe altul iubind“, 

cum dice Sântul Apostol 4); cu cei de jos să se 

porte cu polileță, blândețe şi dragoste. aducân- 

du-și aminte de învăţătura, conform căreia: „920% 

ceă tari:suntem datori să purtăm neputințele 

celor slabi. și mu nouă sc plicem, ci fie-care 

din moi să facă spre plăcerea aproapelui, întru 

bine spre edificare“ 5). 
Mândria, care se arată printr'o purtare neres- 

pectusă cu cel superiori, rece și desprețuitâre cu 

5 Mat. XI. 29, | 
3) 1. Cor. XV. 8,9. 
5) Sirah. Il. 18. - 
+) Rom. XII. 10, 
5) Rom. XV. 1, 2.
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cel egali și cu cel inferiori; și după aceea, ambi- 
iunea deșertă, care este nemâsurata iubire de 
cinste, de superioritate şi laudă din partea 6me- - 
nilor, — sunt viţii contrare umilinţei creștine, cari 
răcesc dragostea păstoriţilor faţă de păstor. N 

Ş 33. —- Blândeţea. 

Ceea ce pâte face, ca cuvântul păstorulul să fie 
mal lucrător; ceea. ce pote alrage mat mult pe 
Gmeni către păstor, — este Blândețea acestuia. 
Acestă calitate, de şi nu pste fi înnăscută în toți 
Gmenii, totuși pentru păstorul de suilete este o 
necesitate neapărată; și chiar acolo unde firea . 
omenâscă -nu o posedă, ea trebue să fie supli- 
nită cu ceva, și anume cu înţelepciunea. La 6menil 
aspri din fire, blândeţea trebue suplinită cu înţe- 
lepciunea, când este vorba de cel ceși iati asu- 
pră-și sarcina păstoriel sufleteşti. 

Blândeţa constă întru aceea, ca în tot timpul 
Şi cu toţii, păstorul să se porte cu polileță, ami- 
cal, cu simpatie și cu drâgoste, în tâte împreju- - 
rările. . 

Blândeţa pastorală cere, în tot-d'a-una să se 
păstreze liniştea spiritului. Deci, păstorul nu tre- 
bue să-și învoească nici o necumpttare Și ne- 
cuviință; să nu se răsbune, și să nu ȘI mani- 
feste violența sa către Gmeni, ci să sacrifice 'to- 
tul pentru. păstrarea păcei. 

Sântul Apostol Pavel așa scrie către Timotei: 
„se cade episcopului să, fie blând“), iar despre 

51 Tim. 1. 3; VL Ul,
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sine însuși dicea: „calomniați fiind, bine cu- 
vântăm, persecutați sufer în Nuliţă: e: ân- 
gem... aa 

Insă blândeţei pastorale, nu este contrară da- 
toria de a mustra pe cel r&l și a se opune cu 

bărbăţie corupţiunei; căci însuși Mântuitorul se 
arăta une-ori aspru, se indisna și înfrunta pu- 
ternic. Chiar și Sântul Apostol Pavel a recoman- 
dat lut Timoteit și Tit asprimea, fără însă a cşi 
din marginile “blândeţei 2). 
-Nedemn se face păstorul, care nu 'și slăpânește 

taria sa, atunci chiar când a fost provocat. „Niste 
asemeni caractere trebuesc excluse fără milă, 
din sanctuar“, dicea S-tul I6n Chrisostom 3). 
Nedemn se face păstorul care bale ; căci dice 

Apostolul Pavel: „se cuvine presbitey- ului să [ie 
nebătăuș *); “ și aceeași ordână canânele biseri- 
cești 5), Preotul este medicul spiritual, dice 
S-tul T&n:Chrisostom, jar medicul nu bate, ci 
vindecă pe cel bolnav și pe rănit“. 

Nedemn va fi păstorul, când va intra în cer- 
turi şi procese cu Gmenii, şi mai ales cu conser- 
viloril sei; căci prin tote acestea contravine 
caracterului săi păstoresc, al cărui vestmânt ca- 
racteristic trebue să fie blândefa. 

„5 1 Cor. IV, 12. - 
* 3) Ion Il. 14; Il Tim. IV. 2. 

5) Trat. St. 15n -Gură-de-aur „despre preoţie“ » pas. „98. 
1 Tim, UL 3; Tit. LL. î 
5 Cap. ap. 27. Pa _
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-$ 34, — Neinleresaroa şi vine „facerea. 

Un preot, atunci se face rednie dea [stimat 
de păstoriţii sei, când pune în faptă ceca-ce pre- 
dică cu cuvântul. 

- De aceea, una din virtuțile. e care înalță pe preoi, 
cate nointei esarea, care constă întru a nu dori 
lucrul altuia, sait a nu fi lacom; ci pe cât se 
pote, să practice bine-facerea, pe care este și da- 
tor să o propoveduiască, el, urmălorul Apostolilor 
Domnului. 

„Se cuvine episcopului să fie iubitor de 
străină,“ dice sântul Apostol Pavel 1); aceea ce 
S-tul I6n Chrisostom așa explică: „iubitor de 
străini este acela care din tolă averea sa îm- 
păr lășește pe cei săraci“. 

Păstorul datorește chiar a mijloci pe lângă cel 
avuţi, ca aceştia să ajute pe săraci; datorește a - 
cerceta pe cel bolnavi, mângâindu ji și cu cuvân- 
tul şi cu fapta; datorește a cerceta, pe cel închiși, 
a veni în ajutorul nevinovaţilor şi asupriţilor și 
a apâra pe văduve şi orfani ; datorește a da sfat 
celor ce ”] cer; pe cel greșiţi al îndrepta la calea. 
cea bună, și pe cel întrislaţi a'1 mângâia. 

” Intru acestea constă virtutea neinteresărei, în 
serviciul pastoral. Dar cu t6te acestea, nu trebue 
să înțelegem, că păstorul datorește să se lipsească 
de remunerațiile cuvenite din parțea parohienilor 
să; căci însuși Domnul şi Sântul Apostol Pavel 

1) 1 Tim. DL. 2,
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ne spune: „cei ce servesc altarulată, se împăr- 
tășesc din altar 1)“, şi „vreduic .este lucrăto- 
rul de plata sa 2)“. 

Pe păstorii, cari urmăresc, cu patimă orl-ce 
venit, cari .speculâză sântele servicii, cari se ser- 
vesc de mijloce neoneste spre a se înavuţi, pre- 
cum : de cămătărie, mărturii falşe, etc., -— aspru 
îi ameninţă cannele sinodale. ale Bisericei, până 
şi cu lipsirea de demnitatea păstorâscă 5). 

Jar pentru avari, sai iubitori de argint, S-tul . 
Apostol Pavel spune, că „iubirea de argint este 
rădăcina tuturor răutăților, pe care unii rîv- 
vindu-o ati rătăcit de la credință și sati n- 
curcat în multe dureri t)“. Şi canânele biseri-. 
cești înfiereză viţiul avariţiei 5). 

B. Despre calitățile păstorului, privit în viața 
socială. 

$ 35. — Speciile acestor calităță. 

Pe lângă calităţile enumerate până aick, cari 
privesc eminamente pe păstorul de suilete în înde- 
plinirea misiunei sale, — avem acum să privim şi 
alte. calităţi, tot atât de însemnate și neapărat ire- 
buinci6se, pentru vrednicia unui păstor, ca şi cele 
precedente; și acestea, ce vor urma, privesc pe 

1 Corint, IX. 18. 
5Mat. X.9. - 
3) Can. ap. di; Sin. I ecum. can. 17; sin. VI ec. can. 10. 
21 Tim. VI. 10. 
%) Can, Ap. 59.
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păstor în viața'socială, în relaţiunile sale, ca me--: 
“bru al familiei, ca cetățean și ca membrii al. 
clerului. 

$ 36. — Calitățile păstor luă ca păvinte de 
familie. 

Cine-va se" întrâbă, mai întâi, şi despre: viata 

casnică a unul preot, când este vorba unde-va... 
despre calităţile acestui părinte: sufletesc. 

Viaţa familiară a unui preot are multă înriurire-" 
asupra edificărei morale a păstoriţilor săi. De aceea, 
„presbiterul trebue ași conduce bine casa sa, 1)-. 
cum scrie S-tul Apostol Pavel către Timoteiii ; căcl,. 
spre 'a.'servi de model pentru parochieni, prin vir-- 
tuţile sale, el trebue să fie model şi prin viaţa. 
familiară. 

Casa lui trebue să fie ca o scâlă, în care să: 
se vadă tot-d'auna regulă, aclivilatea edilicătbre- 
și bune moravuri; să fie un templu, care să in- : 
spire tot-d'auna respectul și religiositatea. „Cine: 
su știe a conduce bine casa sa, cum va putea. - 
îngriji de Biserica luă D-deii? 2). 

Păstorul trebue să 'şi crâscă pe fiii sti în precep- 
tele religi6se; „să vorbescă de ele, ședând, acasă, 
și mergând pe cale și sculându-se, și a le scrie-: 
pe pragurile casei sale și ale porților sale“,.. 
precum ordână D-dei păstorilor, prin Moisi 3). 

Cea dintâi regulă, în educaţiunea copiilor săj,.. 
trebue să: fie pietatea și frica de D-dei.. Trebue-. 

91 Tim. IL. 4 Sa 
2) Ibid. v. 5, : | 
3) Deuter. VI. €, 9
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alin copilărie, a! învăța riibdarea, ascultarea, şi a. 
le insulla, iubirea de Știință; apol,' în. tot chipul 
“trebue a'1 feri de relaţiunile cu cel ră... 

Pe lângă acestea, tâte persânele cant compun 
-cercul' domestic al păstorului, — nu numai soția 
:Și copiil, — trebue să corespundă vieţel și menirei 
pastorale a preotului, îndeletnicindu-se în fapte 
pi6se şi bine-făcătâre. . 

Casa păstorului trebue să fie casă onestă întru 
i6te: „căcă presbiterul trebue să aibă fii întru 
„ascultare, cu totă curdția ,..... femeile lor ase- 
“menea să fie oneste, nevorbitore de răi, nelim- 
-bute; credincidse în tote,“ scrie Sântul Apostol 
Pavel 1). Onestitatea case păstorului, trebue a se 
“arăta -şi în afară şi în pers6nele dependinte de 
-eaj respectându- -se curăţia, modestia și simplitatea, 
Şi întăturându-se luxul ruinător. 

In fine, păstorul trebue să'și iubâscă familia sa 
“cu dragostea creștină, sinceră, curată și deplină ; 
--căcl. numai asl-fel pote să alle în sânul el mân- 
gâere și repaos, după ostenelele şi grijile servi- 
ciulul. 'Trebue să albi grijă de toți al casel sale; 
„ccică dacă cine-va ai portă grijă de ai săi 

-şi maă cu semi, de ai casei sale; sa lepidat 
de credință și este mai râu de Cât a necre- 
dincios“ 2). 

Aceeași dragoste creștină, trebue să aibă păs- 
torul și către servitorii săi, vândă ă, nu ca sclavi, 

-ci cu pe. niște fraţi, cum dice. Inţeleptul. 
Spiritul păcel și al dragostei din casa păstorului, 

"Tim, UI, 4; II. Tit. 1. 6.
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trebue să servâscă de model pentru „cel-lalţi cle-- 
ricI și păstorii al.săl. m 

Ş 37. — Ocupaţiunile păstorului. Obligaţiunea: 
de-a preda religia în scole. | 

Misiunea păstorescă, nu îngădue preotului a 
avea orl-ce ocupaţiune; căci nu t6te ocupaţiunile. 
fără “alegere, pot fi compatibile cu dânsa. 

Cea mal esenţială şi fârte necesară ocupaţiune, 
este aceea a culturei științelor; căci acâsta sin-. 
gură face pe păstor a corespunde, dupre cuviinţă, 
menire! sale în parochie, spre a pulea [i adev&-. 
Tatul luminător şi învâțător al poporului. Fără 
acestă ocupaţiune, instrucțiunea dobândită în seslă:. 
se pote perde, și în acest chip, păstorul lesne pâte. 
a se reintârce la starea ignoranței primitive, rnai 
cu semă “dacă el va fi înconjurat de 6meni ne-. 
cultivați, cum sunt sătenii. Şi atunci ce se va 
întâmplă? „Dacă sarea se va strica, cu ce se- 
va săra ? Dacă lumina este întunerec, dar îutu-- 
nerecul, cu cât inaă mult? « 1), 

Acolo unde este necesitate, cum este pe la. 
orașe, predarea lecțiunilor, prin familii, consti-- 
tue o frumâsă ocupaţiune pentru păstor. A fi. 
profesor la institute publice sati private, în special: 
de religiune, este o ocupaţiune demnă de lumi- 
nătorul moral al poporului. Și acesta se împuie 
astădi cu atât mai mull, cu cât legea asupra 
clerului, prescrie obligațiune pentru preoți a. 
preda religia în şcole. | 

1) Mat. V. 13; VI 93.
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. Pe: lângă. acestea, ocupaţiunea - cu agricultura, 

“horticultura, viticultura, apicultura. . (cultura albi-- 

nelor).etc. nu numai nu este contrară misiunel 

- xpastorale, dar încă este. forte folositâre, plăcuță,. 

și pentru parohieni edificatâre'; căci păstorul oste- 

mindu-se dimpreună cu ei, le va aduce exemplu 

de sîrguinţă şi de cultură sistematică, ca unul ce 

-sa instruit întru acestea, prin şeâlă. Insă păsto- 

rul este ţinut să aibă în vedere, ca nu din lu- 

„crător al viel lul Christos să devină.un simplu 

agricultor sai: grădinar; sai din bun gospodar al 

-casei sale, să devină un comerciant patentat. 

_ Preotul să se dețină de la ocupațiuni care nu 

:se potrivesc cu misiunea lul, cum ar fi funcţiu- 

nile civile, arenqile de moșii, comerțul de ork-ce 

„soiii, și altele, prin care ar putea da naștere la 

nemulțumiri din partea poporului, iar densul să 

"ŞI. uite de serviciul săi pastoral. | 

$.38.— Relaţiunile păstoruluă cu societalea 

„0 genere. 

Biserica cu: t6te instituţiunile ei, fiinţeză pentru 

“binele şi fericirea patriei. Prin urmare, un bun 

„păstor al Bisericel, nu pote să nu fie și un bua 

-servitor al patriei. Pe. de altă. parte, preotul, ca 

şi. cel-l-alți cetățeni, fiind legat cu patria și prin. 

„Jegăturile sângelui, — prin familie ;.— urmâză. dar, 

ca el iubind patiia și conlucrând -pentru binele 

-omun al ei, conlucră, prin acâsta, la însăși. no- 

rocirea familiei sale. - i | 

Păstorul trebue să înţelegă bine 'rolul să, în 

“viața comună a patiei, potrivit. cu nevoile el
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- materiale și morale. De aceea, numa!. atunci: va 
„justifica titlul .de lumină a lumei și sare a pă- 
mântuluă 1), când în relaţiunile sale cu păstoriţii, 
le va .insulla supunere autorităţilor Și legilor, acti-: 
vitate, răbdare, etc; când în familil: va introduce! 
pacea și concordia; în: case, onestitatea, castita- 
tea, disciplina; când pe cel certați îl va împăca, 
pe cei rătăciți şi viţioși îl va îndrepta.;: pe neno- 
Tociţi și săraci îl va protege șil va ajuta; cu un 
cuvânt, când el va fi cel ma! bun lucrător, spre 
ajungerea patrie! la bine și fericire, 

$ 39. — Relaţiunile păstorului cu autoritățile 
Statului. 

In relațiunile cu autorităţile în genere, păstorul 
este dator: Ie 

a) A se conforma instrucțiunei Sântului Apo- 
stol, „ca să facă rugăciuni, cereri - și. mulțu- 
miră pentru. Regele și pentru toță cei ce sunt 
în diregătorii, pentru. ca. să petrecem, viață 
Liiştită şi meturburată,. întru tolă pietatea și 
onestitatea 2)“; . | 

Db).A da însuși exemplu şi a îndemna. şi:;pe 
alţi să se supună legilor ţ&rel; - 

„c) A se.sili să fie în pace şi concordie cu au- 
toritățile, mijlocind tot-d'a-una .cu blândeţe și răb-, 
dare pentru buna stare a bisericel din parochia sa; 

d). A- nu se:amesteca în: treburile politice, de 
„ cât. numai alunci când i se cere sfatul; -. . 

„€) A însufla „subordinaților supunere și respect 
) Mat, V, 13, 14. . - 21 Tim. UL. 1, 2:
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către superiorii lor; dar, nu mal puţin, păstorul 
datorește a sfălui şi pe superiori ca să fie mal. 
îngăduitori, mal condescendenţi, când ei ar îi vio- 
lenți. Prudenţa însă nu trebue să lipsească. 

/) Păstorul nu: trebue nick. de cum a se înjosi 
şi a se târi înaintea .celor mari, ci săși păstreze: 
demnitatea. posiţiune! sale, în relaţiunile cu &, 
însă nu cu mândrie, ci cu modestie. Să nu'și 
jertfescă conștiința sa pentru plăcerea căpeteniilor, 
saii pentru vre un folos de la ei. 

Ş 40. — Datoriile păstorului, ca membi u 
al clerului. 

Ca membru al clerului, preotul este dator: 
a) A da supunere episcopului sâi, în tot ce 

privește serviciul pastoral; și în casuri de tre- 
buinţă, a se adresa la dânsul și a cere sfat și 
povăţuiri; 

b). A da stima și respectul cuvenit autorităței. 
adminisirative eparhiale și tuturor persânelor în- 
sărcinate cu ea, și a se supune fără murmur: 
instrucţiunilor și disposiţiunilor ce se lransmil de 
la autoritatea înaltă bisericâscă a ţ&rel, adică de 
la Sântul Sinod; 

6) A fi o inimă și un cugel!), cu conpăstorii 
sei, — căci de la acâsta, atârnă progresul evan- 
ghelie: în fine, — 

d) A fi bun și blând către clericii inferiori, — 

ca un părinte către cel mal tineri, și ca un frate 

mai mare către cei mai mici în etate. 

) Fapt. IV. 32, 

 



CAP. „IV 

Despre predica învățăturei creștine. 

Ş „41. — Datoria păstoruluă de a predica. 

Știind că predica a lăţit în tGLă lumea credința . 
creștină, o a întărit şi păstrat, — putem. afirma, 
că cea mal de căpetenie datorie a păstorului este. 
predica publică și privată, pentru luminarea cre-. 
dincioşilor. 

- Mal sunt şi alte datorii, cum este săvârşirea 
sântelor servicii dumnedeeşti, — dar predica ŞI 
are rolul în împlimrea tuturor celor-Palte datorii - 
pastorale. Atât în public, cât și în particular — 
în relaţiunile cu diferitele stări de Omeni, — pre- 
dica trebueşte; căci numai povăţuind se editi ică 
CLeș știnătatea. 

. Lipsa de predică împuţineză, slăbeşte și stinge 
credinţa. Poporul, neaudind dogmele "credinţei ȘI: 
legile moralei, s Sail : audindu- le, fără a le înţelege, 
cade în credinți deșerte ȘI superstiții, uită dato- 
viile către D- deii, către sine și către aprâpele, şe 
dermoralisâză ; Și așa lipsit de lumina, cae lumi- 
ncză pe tot omul ce vine în lume, cade î în întu- 
nerecul spiritual, care aduce eterna peire sufle- 
tâscă și (6te nenorocirile vremelnice. 

De aceea, cea dântâiu misiune, pe care a dato 
5
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Mântuitorul Apostolilor Sei, a fost predica: „er- 
gend, îuvețați tote memuurile....... învețândui să 
păzescă tote câle am poruncit vouc“ 1).: Apos- 
toli, ai îndeplinit ordinul, şi cu predica lor aii 
r&spândit. creștinătatea în (Gtă lumea; iar pe ur- 
mătorii lor, Apostolii i-ati invâțat a face ase- 
menea. | 

Sântul Apostol Pavel, cucelând la datoria cea 
mare. a predicei, dice: „Amar mie de nu voiit 
Dine vesti, căci nevoie este asupra mea, dire- 
gătovia.*mă este încredințată“ 2). Iar: către Ti- 
moteiă dice: „Predică cuvântul, stăruește întru 
acesta, cu timp și fără timp. mustră, certă. 
îndemnă, cu tolă răbdarea și învețăbura“ 3). 

Pentru acâsta, Biserica, prin anumite candne, a 
atras tot-dauna atențiune păstorilor asupra dato- 
viei de a predica. Așa, canonul 58 apostolesc es- 
clude pe episcopul sai presbiterul, care nu învaţă 
pe cler şi pe popor Dana ciustire de D-deii. lar. 
canonul 19 al Sinodului al Vi-lea ecumenic po- 
runceşte episcopilor. a predica în tite dilele, iar 
mai cu s6mă Duminecile, învăţătura creștină. 

„ Păstorilor cari nu predică, Sânla Scriptură le 
dă niște nume fârte defăimătâre. Apostolul Iuda 
îl numește: îsuore și nori fără apă, arbori ne- 
voditori, de două ori morți: 1) iar profetul Isaia 
ii numește: „orbi și câini muie 9). 

1) Mat. ÎNVIIL. 19, 20, 
2) 1 Cor. IX. 16, 13. 
21 Tim. 1V. 1,2, 
*) Iuda |. ?. 
5) Isaia LVI, 10. 1l;
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$ 42. — Obiectele predice publice, 
Predica, privilă ca: un mijloc de: educaliune, a 

omenirel, în spiritul și scopul arătat: de Dâmnul 
nostru lisus Christos, trebue să descopere și să: 
comunice tot ce: este. îi religie mat necesar pen- 
tru mântuirea, poporului; trebue să îrisolescă "pe 
om în tote căile și evenimentele vieţei Jul; trebue 
săl observe și să 1 conducă în tâte stările sociale, 
fie bisericâscă, civilă sait familiară. 

" Prin urmare, mijlâcele' cu care trăește omul, unde 
lucieză, cum se porlă, înlr'o cheinare sau alta, 
întrun timp sait în' “altul, — t6te acestea pot fi 
obiectul predicel. lar mal în special; obiectele pre- 
dicei publice trebuie să fie următdrele: 

d) Creștinul datorește a crede; prin urmare al: 
„irebue a ști „doginele credinței: m 

ID) Ceeștinul dalorâşte a viețui conform cu cre-" 
dința, a săvâişi fapte bune creștine -și a. se feri: 
de cele rele; prin urmare, „el trebue a cundșle 
morale creștină; 
-c) Credinţa creslină are un fundament isloric ; 

de aceea creştinul trebue să cunGscă isloria cr re- 
dinței sale; 
d) Creștinul urăezte în mijlocul socielăţe, iar 

moravurile și apucăturile acesteia ai mare influ- 
ență asupra fie-cărul act: ce are să săvârsescă - 
dânsul; de accea el trebue să cunâscă: bine 'so- 
cielatea, cu tote: deprinderile ei, şi să deosebssca 
pe cele “bune de cele rele. 

- Acestea t6le constituind generalmente obiectele 
predicei publice din Biserică, păstorul lrebue să
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cerceleze conlinuii dogmatica, morala, istorice 
bisericescă--şi' sociologia” sau studiul: societălei, 
ca să potă, [i. predicator compelinle. : 

Insă. succesul predicel publice se obţine mar-. 
lesne, când păstorul a. studiat. bine vetori ica în 
general și omiletica, în special; iar acestea for-. 
mează obiectul unui alt studiii. 

Ş 43, — Obiectele predicei private. 

Preotul,. și afară din biserică, datorește a [i învă&- 
țălor fie- cărui din păsloriţii S6I. în pariicular. Acâsla 
o cere, pe de o. parte. menirea serviciului pas-. 
toral, iar pe.,de: alta insuficienţa predicel publice; . 
find ştiut, .că în. predica publică nu se pâte des-. 
vălui amănuntele viețel private a omenilor. 

Iar obiectele predicei particulare sunt tot acelea, . 
ca și ale predicei publice, adică : credința și 1110- 
ala creștină, acomodate la ideile, nevoile și starea. 
p: ăstoriților. | 

Dar viaţa particulară a creșlinitor, dă preo-. 
iului, devotat “chemărei sale, - prilej la o mul- 
țime de. învețături şi povăţuiri, spre înlărirea în 
credință Şi moralitate. Aşa “sunt: săverşirea lai-: 
nelor :şi. a. altor servicii, la care preolul este che- 
mal, de. păstoriţil . s6i. Dator. este el. în asemenea 
ocasiuni, a le explica. esența și însemnătatea lu-, 

taror. serviciilor, și a le aminti de datoriile mo- 
vale, proprii fie-căruia, dupre starea şi chemarea, 
sa, dupre etate şi sex; şi cu înţelepciune, cu blân-. 
dee și dragoste a corige defectele ce ar observa la că. 

 



CAP. V 

Despre săverșirea serviciilor divine. ...: 

$ 44. — Datoriile preotului, că 'adininistrator 
al misterelor şial utatror serviciilor bisericești. 

"Im timpul administrărei vre unul mister, Sai a 
oră cărui servicii bisericesc, preotul datorește să 
fie preocupat numai de serviciul său. Atențiunea 
sa să fie concentiată' asupra regularilăţei ori că- 
rul servicii; pentru care el este dator a face ca 
și clericul săi inferior, (cântăreţul sai paraclise- 
rul) să ţină la demnitatea sântelor servicii, cari 

„sunt lucrări ale lul. D-deu. și: se săvorșesc spre 
mântuirea credincioşilor. 

"Datoria păstorului este de a observa, ca ceti- 
vea şi cântarea să se facă cu luare aminte, nu 
cu grăbire, ci cu mulță religiositate, — aducân- 
duși aminte, atât preotui, cât și cel-l-alţi clerici, 
de acel înfricoşat cuvânt al profetului : „Vleste- 
mat tot cel ce făce lucrul Domnuliă cu mebă- 
gave de sâmă 1)“. Ac6slă datorie se impune forte 

2) Terem. XLVIU. 10.
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mult păstorului; căci, numai atunci se săvârșește 
cu folos serviciul dumnedeesc, când cântările, ru- 
găciunile .şi alte cetiri, se pronunlă ast-lel ca să 
fie înţelese, şi să „intre în sufletul ascultătorilor. 
Din: contra, cetirile și cântările neințelese şi ne- 
deslușile sunt numai o deridere de cele sânle. 

După acestea, păstorul 'datoreşte ca, în t6te 
serviciile bisericeşti, să exprime adevăralul spirit 
al lor, şi să producă în asistenţi edificarea dorilă 
de Biserică. Se. cuvine ca tâle mişcările și posi- 
țiunea lui, să fie vrednice de misiunea sa în- 

altă; să nu vorbească fără trebuinlă, să nu 
vidă, ci să inspire respect, chiar prin exterio- 
rul sâu. Să simtă însuși, cu multă religiositate, 
tot ce face saii dice, şi acest simţimânt să se 
silâscă al comunica .și tuluror păstoriţilor. săi; 
căci alt-fel serviciul dumnedeesc “şi perde carac- 
terul sâii și se preface înli'o formalitate zadarnică. 
Cât de nepotrivit ar [i, de exemplu, ca la să- 
vârşirea serviciulul înmormântărei, preotul să fie 
numai un privitor indiferent, fără simiimântul 
umilinţei !. El. atunci ar semâna mai mult cu un 
cioclu, de cât cu un servitor al lui D-qei, rugă- 
tor pentru sufletul repausatului. 

Și din contra, cât de edilicator ar fi preotul, 
dacă ar avea zelul apostolic şi conștiința de înalta 
sa chemare ! 

__. Modul administeărei misterelor în special, lor- 
mâză, obiectul Liturgiei, şi acolo se descrie pe 
Jarg cum acelea trebuesc a se administra cu 
punctualitate.
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Ş$ 45. — Templul ca locaș pentru săverșirea 
serviciilor divine, și sântele. obiecte; : -- . 

Templul este locașal lui D-qeii, în care -EL re- 
-varsă harul său sânţilor.. ie 

Dacă nol .căutăm să ne zidim case frumose şi 
cl se pâle de igienice, și le împodobim cât se 
“pote mai frumos, ca să placă tuturor care ne visi- 
teză, — apoi, cu cât mal mult nu ar lrebui să 
se zidescă cu îngrijire și să se împodobâscă casa 
lui D-deă ?! 

; De aceea, preotul este dator să îngrijescă, ca 
templul să devină acel locaș sânt, ce irebue să 
inspire sentimente piose şi să transporte pe creş- 
tini către Dumnedeire; pentru că acâsta este me- 
nirea aceslui locaș, al cărul sistem de construc- 
țiune se deosebește de al caselor nostre. 

Templul, acest locaş de rugăciune publică, tre- 
bue să atragă pe credincioși, prin splendorea lui; 
căci alt-fel, noi știm, că și inima fie-cărul om 
este un templu al Spiritului Sânt, și dar se pâte 
ruga cine-va ori' unde, dacă la templul cel de 
zid nu va fi atras. 

Preotul este singurul chivernisitor, pentru buna 
stare și îmlrumusețare a. templului; el dar, trebue 
a îngriji pentru reparaţiunile şi podbele lur,.fă- 
cend apel la ajutorul Statului, al parohienilor, 
proprielarilor etc., în (ot ce se atinge de: aceste : 
trebuinţe. | 

Preotul este tot-odată dator a se îngriji, ca să 
fie în bună stare şi lucrurile trebuincidze în templu,
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și în general t6te cele trebuinci6se serviciilor 
sâ nte, ! 

Sântele. vase, ce (rebuesc: a fi lucrate din acele 
metale care nu oxidâză (ruginesc), trebue să lie 
fârte, curale. Antimisul, imbrăcămintea. sântei Mese 
și a Proscomidiei, vestmintele preoțești și diaco- 
nești, perdelele sântelor icâne, etc, trehuesc  ase- 
menea să fie fre curate, iar nu rupte și pono- 

site ; căci face. fârle rea impresie: creştinilor, jar 

D-qeii- se întristeză, pentru. cel ce nu iubesc po- 
dha casei Sale.. Tot -ce ar fi vechiii și rupt, îre- 
buește a se scote din uz. 
 Sântele icâne să fie zugrăvite cu artă; pentru 

că alt-fel preotul este r&spundător, știind el că 
iconele râu zugrăvite necinstesc pe D-deii și pe 
sânţii SE, cari se represintă pe ele. 

In fine, cărţile ritualului bisericesc trebue să 
fie complecte și bine întreținule, iur nu soidse și 
rupte; pentru care scop, preotul irebue să aibă 
în Biserică un dulap, care să formeze biblioteca. 
ritualului, unde să se afle și alle cărți de înv&- 
țălură religi6să, pentru folosul săii și al creştinilor. .



Regulele de conduită ale păstorului, 
în diferite. casuri din viața păstoriţilor săi;. 

Ş 46. — Relațiile păstorului cu Păstoriţii, 
consideraţi dupre calitățile lor intelectuale. 

CâL de întins să fie un tractat de pastorală, 
— a acestei științe care normeză conduita unui 
bun păstor, — totuși nu va putea cuprinde tote 
amănuntele normelor de conducere, în faţa dite- 
ritelor împrejurări, în care sar alla păstcriţii. 

Putem însă stabili în general, că, pentru conduita 
păstorului cu păstoriţii sâi,. de: tote clasele și 
posiţiunile, se cere multă știință, prudenţă, zel 
și dragoste. 

Aici mal cu s6mă, păstorul trebue ași aminii 

cuvintele Mântuilorului Christos, rostite către A- 
postol: „Fiță înţelepţi ca șerpiă şi simpli- ca 
porumbii“ 1). - 

Păstorul trebue a ști săşi moduleze sfaturile 
sale, sai: conduita: în general, cu diferitele stări 

a G- ă o
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de Gmeni. Așa, mai întâiă, va trebui să țină semă 
de. calitățile lor intelectuale. 

a). Pe cel mal culți și cu o educaţiune mal 
al6zsă, să se silâscă ar câșliga prin simpatie, ca 
ast-lel să'și atragă slimă din partea lor. Și numal 
ast-fel ar putea să aplice sfaturile sale, pentru 
ori-ce ar cere misiunea păslorâscă. . ” 

Vb) Pe cei inculți să se silescă, cu răbdare și 
dragoste, săi lumineze cu înv&ţătura creştină și 
cu științele necesare, pe care el nu le ai, în pa: 
guba lor morală şi materială; și acesta să o facă 
păstorul atât în biserică, prin predici, cât și afară 
iu întruniri publice. 

c) Pe cei indiferenți către credințele religiose, 
şi pe cel necredincioși, să! trateze cu condes- 
cendență, răbdare și modestie, ascullându-le obiec- 
țiunile; pentru ca ast-fel, pe de o parte să le in- 
spire încredere, lar pe de alta, pentru ca prin 
propriile: lor principil să le dovedâscă falsitatea 
sistemului lor, contra punându-le știința sa. In or ce 
cas, păstorul .să nu despreţulască pe necredincioşi. 

d) Celor superstițioși să, le: explice causele 
fenomenelor din lumea fisică și morală, folosin- 
du-se de istorisiri luate din întâmplările vieţel 
comune, în care se dovedesc greștlele credinţei lor. 

€) Pe proseliţi în general, car! vin la credința 
nostră, trebue săi trateze: cu bună-voință, esclu- 
dând înză ori ce silă, amăgire saii ademenire; 
pentru care, aceia (proseliţii), să nu se primescă 
în socielatea. Bisericel, mai 'nainle de a se cer- 
ceta adevăratele molive ale hotărirei lor. Numai 
dacă aii avut o purtare morală. în trecut, și dacă



„_aiu.prolesiune onestă, cu care să'și potă agonisi 
mijlâcele tratului, precum și dacă ai zel şi -dra- 
gosle pentru adevărurile credinţei n6slre, — nu- 

„mal așa să se primâscă în sinul Bisericei nostre; 
învețându'i ma! înlâiu punclele dogmalicei. orto- 
doxe, conform normelor stabilite “de disciplina 
teologică, care se chiamă catihetica. 

Ş +7. — Obserzarea călităților morale ale 
| pristoriților. 

In privinţa stărer morale a păstoriţilor păsto- 
rul trebue ca: 

d) Pe cel virtuoși să” trateze cu o parlticu- 
lară slimă și amiciţie; însă și aci trebue să albă 
deosebită prudenţii, ca să nu exprime nimenui 
laudă neme&surată; săi ferâscă de încrederea în 
sine, să le recomande umilința şi zelul către per- 
fecţiune, și săT povăţulască a nu despreţui pe 
cel slabi. 

b) Pentru cei îmorali şi vițioși, păstorul are 
a întâmpina multe greutăți; totuşi el nu trebue: 
să. cruțe nici o ostenâlă. Să observe cu îngrijire, 
mal cu s6mă acele ocasiuni, în care ast-fel de 
Smeni sunt căduţi, spre a“ aduce la cunșterea 
de sine și a! deștepta din somnul păcatelor lor. 

Să observe nu numai în sine laptele imorale, 
ci încă și isvârele acestora, cum sunt aplicările 
stăpânităre, influenţele particulare, ele. — și cu 
argumente din credință și din rațiunea practică, 

să aducă pe cel căduți la simţimântul cciinței și 
la hotărirea pentru a'și îmbunătăţi viaţa.



TD. 

0) Celor iipocr iți, să -le arale înjosirea și vină 
purtărei lor, aşa: cum făcea Mântuitorul, Domnul 

“nostru lisus - Christos, cu cărturarii. și cu fariseil. 
Insă, preotul să fie: cu prudență, ca să nu con- 
funde cu ipocriţii pe creștinii cel simpli: « 

Ş 48. — 1lur ta ea cu prstoriţii, consider ați 
dupre condițiunile viețel lor. 

- Misiunea păslorâscă fiind forte complicată; în 
ce priveşte îndreptarea altora, se cere din partea 
păstorului: multă . reflexiune și circumspecţiune. 
De aceea, trebue să se la în seamă. și condiţiu- 
„nile vieți păstoriţilor. - - 
0) Mal intâiu,. păstorul trebue să se alte la 
temperamentul. aceluia, pe lângă care va avea 
rolul de învețător. — Pe lângă un om. Iute Și 
simţilor, "trebue a'ŞI, asigura o bună primire, prin 
plăcute manieri şi introduceri, și al preg ali spi- 
ritul spre ascultarea sfaturilor ce i se vor da. 

b) Nu trebue să neglijeze a ţine semă de Do- 
sițiunea. materială a. culva. Ast-fel, pe lângă 
cer. avuli,. sai cu posițiuni înalte, sfaturile trebu- 
ese aplicale cu măestrie și cu înţelepciune. 

c) Să se aibă în vedere elatea ; pentu care 
Sântul Apostol Pavel dă cea mai ințeleptă regulă: 
„Să ma înfruntezi pe cel betrân, ci "| îndemnă 
ca pe un părinte; pre cei maă tineri, ca pre 
niște fraţi; pre cele. betrâne, ca pre. niște 
mume; pre cele tinere, ca pre niște surori, 
cu t6tă curăția“ 1). 

51. Tim. V.1, 2,



„.d) Să se. atbă în vedere timpul, locul și alle: 
împrejurări. Căci, nu tote viţiile se: pot. combate. 
cu folos in orl-ce loc și în tâle împrejurările. Aşa. 
de pildă,. mustrarea în faţa altora, adese 'orl ser-. 
veșle mal mult spre impietrire, de cât. spre în- 
dreplare, 

49. — Over carea circuiiustărilo- individuale 

ale păstor ițilorr. 

 Partarca păstorului” cu pâstoziţi, dupre stările: 
lor individuale, reclămă iarăși. multă prudenţă, dupre. 
cum sunt multe Și, variate. Slările 6menilor și ale: 
împrejurărilor vieţel. . 
„C0) Pe cel întristață de fel de fel de nevol ome- 

nești, este dator a "1 mângâia, manifestându-le un 
vii interes și o.sinceră dorinţă de a 1 ajuta ; însă 
Și aci să observe, ca să nu se presinte cu mân-. 
gâerea. tocmai atunci când nenorocitul este ameţit . 
de lovirea ce la ajuns, — „căci atunci mângâerea 
este. fară folos. — Apoi nu toți 6menii se pot mân- 
gâia în acelaşi mod; şi de aceea păstorul trebue 
să se contorme cu împrejurările individuale ale 
suferindului Și cu felul sufez inței ce Pa coprins..: 
Aşa sunt: nemulţumiţi în general, (pesimiștil) — 
sau neîndestulaţii cu posiţiune a lor; cei ce re- 
oretă nenorocita lor legătură cu alţi; cel intris- 
taţi de zădărnicia lucrărilor întreprinse, de slă-.. 
biciunea lor corporală, de pierderea bunurilor tem- 
porale; acei întristați din causa persecuţiunei sati 
disprețului altora; acei ce sufer din - causa per- 
derii de emnităţilor, funcţiunilor, sat „pentra mortea
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membrilor din familie, oul penlru vre-o nenoro- 
cire- cel ameninţă în viitor. - Tot aici se mal pot: 
socoti: acei ce sufer numa) 'cu imaginaţiunea 
(ipohondrioșii), melancolicit, disperaţii, etc. 

Ei” bine, păstorul trebue să potrivâscă princi- 
piile de mângâere, dupre aceste diferite suferinţe, 
conducându- -se de dragoste și răbdare. 
0) Mal avem căutarea Volnavilo» și a celor 

de pe patul de mârle, care este o parte fâvte inte- 
resantă a.serviciului pastoral, la care preotul este 
îndatorat prin legea generală a dragostei creștine, 

"si prin nenumăratele nevol ale păstoriţilor, care 
se simt cu deosebire în timpul bolei și pe patul 
morți. 

- Preotul să nu "ȘI inchipuiască, că singură îm- 
părlăşirea cu sântele taine ar fi de ajuns pentru 
bolnavi, ci el trebue să "1 visiteze mal des; dar 
trebue Să mai șiie, că prudența cere a se alege 
Şi timpul cuviincios; Și pentru ca principiile, slă- 
tuirile și învăţăturile ce se cred necesare, să polă 
li: bine faceldre, nu: trebue să lipsescă de la patul 
bolnavului - delieateţea, prudența, tăria de caracter 
ȘI perseveranţa, unite cu blândeţea ȘI bunălalea 
amicală. 

“ Modul purlărei cu : bolnavi depinde : şi de la 
condiţiuniie acestora, dupre cum ei sunt: iuno- 
ranți sai culți, credincioși sait necredincioși, or- 
todocși: sati eterodocși 1, morali sai imoral, şi 
în fine bătrâni sati inert. a 

3 Când vre un 1 bolnav. elerodox "șI exprimă dorința, în lipsă de . 
păstorul confesiunei sale, — de a primi învățături spirituale, de la 
păstorul ortodox, preotul este 'dator să'1 dea ajutorul cerut. -
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$50.— Purtarea păstorului, în alte împrejurări 
„ale păstorițilov, confor candnelor și tradiției 

bisericei nostre naţionale și legilor ţărei. : . 

Preotul ca părinte. al tuturor păstoriţilor săi, 
este dator să întindă mâna de ajutor tuturor ace-: 
lora cari se află în felurite nevoi și nemulțumini. 

c) Eşte dator, conlorm recomandărel Mântuito- 
tului, sd visiteze pe cet închiși în temnițe; căci 
scopul pentru care călcătorul de lege.perde liber- 
tatea, nu este numai pedeâpsa, ci mal cu sâmă 
îmbunătăţirea : de aceea este o mure bine-facere 
pentru asemenea nenorociţi, a li se da ajutorul 
trebuitor, pentru îndreptarea lor morală. În sco- 
pul acesta, păstorul să se sil6scă a dobândi încre- 

„derea călcătorulul de lege, și a ”1 consola: în ne- 
voile lui, ca adevărat amic al omenirel, căutând, 
în. același timp, să formeze spiritul aceluia, dupre 
legile moralei și-ale ţărei . n6stre. Pentru acest 

“Sfârşit, la tote penitenciarele din țară, Statul a pre-. 
vedut câte .un confesor care are grija îndreptărei 
spiritului deținuților. 

0) Păstorul ma! datorește nu numal a predica 
dragostea și unirea frălâscă, ci incă a cere acâsta 
întrun mod real, de la păsloriții sel; de aceea, 
una dintre cele ma! insemnate obligaţiuni ale sale; 
esle de a împăca pe Gmenii cari sar afla în 
certă. Spre acest scop, el trebue să lucreze iarăși 
cu prudenţă, sfătuind pe cel dintâiti culpabil Să ȘI 
recunâscă greșala, iar pe cel ofensat să'și mode- 
reze prelenţiunea. |
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c) In fine, dacă se întâmplă să aibă, dintre păs- 
toriţii săl, de aceia cari mu prea se unesc în 
căsătorie, păstorul. este dator, ca un bun pă-. No a rinte, să împace, făcându'l atenţi că certurile din 
casă neliniștesc sulletul, bolnăvese corpul, strică 
moralul, și influențâză r&i asupra educaţiunei co- 

“ piilor, și în general asupra treburilor căsnicești, 

î 
e 

Ea 

„O! Cât de multe și variate sunt medicamen=. 
tele morale, pe care trebue să le aplice -păstorul 
de suflete, asupra ranelor sulleteșii ale păstori-. 
ților sei! | 

- De aceea, am dis și mai repet, că ori cât ar 
fi de întins un traclat de Pastorală, totuși nu 
va pulea cuprinde tote peripeţiile vieței omenești, 
pe care numai prudenţa  păstorâscă trebue să le 
aibă în vedere în am&nunțime, călăuzită tot-d'a= 
una de învețăturile Mântuitorului şi ale Aposto- 
lilor, de exemplele Sânţilor Părinți, de prescrip- 
țiunile canonice, de tradiţia păstorilor bisericel 
nostre şi de legile țerei.



INCHEIERE. 

Prin cele tractate în acest sludiii, se dovedeşte 
că, Teologia Pastorală este aplicaţiunea religiu- “nel creștine la viața 6menilor. 

lar însemnătatea acestui studiii fiind dovedită „Ja locul cuvenit, — nu remâne candidatului de 
preoție, saii: ctitorului preot, de cât: a împros= pela și a aprofunda cunoștințele ce a dobândit 

__ Pe câmpul acesta de învețătură; pentru ca la timp, 
«cu vrednicie, să aplice mântuitorele învățături re- 
ligi6se şi morale, pentru fericirea fie-cărul păs- torit în parte şi a societăței românești în general. „Spre acâsla sunt puși păzitori sufletelor, spre acesta să tindă ; ca Dumnedei săi bine:cuvinteze, iar țara să le fie recunoscălore. 

TINE.
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Ş «44. Datoriile păstorului, ca administrator al mi- 
sterelor şi al tuturor serviciilor bisericeşti. GU 

Ş +5. Templul ca locaș pentru săvârşirea, serviciilor 
divine, și sântele. obiecte. . ...... 71 

. | CAP, VI a 

„“Regulele de conduită ale păstorului, în diferite - 
casuri din viața păstoriților săi. 

Ş 446, Relațiunile păstorului cu păstoriţii, conside- 
raţi dupre calitățile lor sntelectuale . . . 

7. Observarea calităţilor morale ale păstoriţilor. 
3. Purtarea cu păstoriţii, considerați dupre con- 

dițiunile viței lor ... 
. Observarea circumstărilor individuale ale păs- 

_boriților e ee... 
„ Purtarea păstorului în alte împrejurări ale 

păstoriților, conform can6nelor și - tradiţiei... 
bisericei nstre naţionale și legilor ţărei . 
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