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PRINCIPIILE EDUCATIUNIE “CREȘTINE. 

i 1 Rolul educativ al Bisericii în! epoca contemporană. — Despre 

educaţiune în genere, Scopul educaţiunii. — . III. Poate educaţia contribui 

_1a formarea. carâcterului?. — IV. Idealul creştin este hotăritor pentru . 

educaţie. —Y, Importanţa. învățământului religios- -moral. — VI. Care 

sunt principiile educative ale. creştinismului ? — 1. Credința în Dumne»- 

zeu; 2. Libertatea personală; 3. Iubirea, creştină; 4. Munca cinstită; 5. 

Sacrificiul; 6. Bunătatea sufletească; 7. Misiunea, — VII. Religia şi mo- : 

rala. sunt ; temelia, educaţiunii. — VIIL., Factorii educaţiunii. r religioase- - 

morale. — IX. Spre un om nou. - . 

1 In faţa nevoilor de tot felul. ale Tm; contemporane, ne- - 

voi de ordin economic, social, politic, cultural şi spiritual, Bi- 

serica creştină este chemată să le facă faţă şi să-și afirme cu 

tărie credinţa, ei revelatoare, care consistă în necesitatea Sp. 

“ritualizării vieţii şi în mântuirea lumii. ai 

_ Xremea noastră a; răsturnat totul: credinţa, ştiinţa, tra 

diţia, tendinţele culturale,  temeiurile idealiste,  aspiraţiunile ” 

morale și sociale, crezurile sociale şi naţionale, ea răstoarnă . 

imperii şi state puternice, In aproape o sută de ani, dela anul 

1840 al lui Grigore Alexandrescu, până, astăzi, am' avut atâtea. 

curente sociale și politice, începând cu liberalismul naţional. și. 

conservator, continuând cu socialismul democrat şi gemocra- 

tismul plutocratie- ori fascist și isprăvind cu național-socialis- . Si 

mul; comunismul bolşevic. şi democratismul creştin. 

Europa întreagă sa năruit î în răsboiu şi în conflictul cu ce- :: 

lelalte continente, ea cată să-și găsească pacea, Și noua orân- 

duire socială pe calea progresului. | 

„Ce se va.pune în loc? O nouă ordine socială se attimă; pe: 

baza, dreptății sociale, pe.necesitatea spaţiului vital şi pe drep- 
tul muncii, ete. Conflicte ideologice de liberalism Şi rasism, de 

« pa E 
, . po. E „. i 

.
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ivese oriunde, Se năruie o lume, ca: să vină alta, care nimeni nu 
ştie ce formă va lua. Suntem netăgăduit într'o epocă revoluţio- 

„Sristenţă, i , Rae 
“In faţa acestei situaţiiini, Biserica — instituţie ăumonezeia- 

„scă — nu poate rămâne pasivă; ci trebuie să ia parte în această 

| | vieţii Mielului» 1. 

luptă, mai ales când puterea lu; Antihrist se: arată cu Înverşu- | 
nare. Trebuie să ne amintim de cuvintele. profetice ale Apocalip- 

AR 4 i i Su i Sa o i Prot. Dr. v. G. Isple 

| modernism şi i tradiţionalista, ae "neopăgânisma şi socialisra,. se. 

"_nară; In, democraţie, complectă lumea, î îi afirmă dreptul. ei . de 

, sei, că «în cetatea; sfântă a viitorului, în care neamurile vor 
- umbla în lumina, ej şi: împărații pământului își vor aduce slava 

Si. cinstea. lor, nimic întinat nu va, intra i în'ea; nimeni care trăe- a 
şte în spurcăciurie şi în minciună, ci numai cei înscriși în cartea 

“Trebuie să se întindă tot mai mult şi să “pătrundă tot mai 
adânc sensul adevărat. al creştinismului : «pentrucă. ce.va folosi .. 
omului dacă va câștiga lumea: întreagă, iar sufletul său îl va 
pierde ?Sau. ce va da omul în schimb “pentru sufletul său?32. 

Prin credinţa în: Dumnezeu, Cel" „Atotputernic, cu iubirea. 
- cea a nemăsurată de oameni, care sunt îraţii noştri, după învăţă- 
"tura, Domnului s şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, şi cu nă- 
_dejdea în Impărăţia, lui Dumnezeu, ce va să. vie, creştinul se îm-. 
podobește cu toate virtuțile şi „devine un cruciat al noului Ie- 

" rusalim. Căci vremea noastră mai mult ca oricând, „cere o acti » vitate misionară, lumea, de. azi are absolută nevoie de învăţă- „tura creştină, fără să ne „mai gândim la toate suferințele Şi mi- 
- zeriile păgânismului, care, trebuie să, “recunoască. în :cele din. 
„urmă, superioritatea morală. şi ideală a comunităţii creştine, | 

„lată dece conducătorii Bisericii se. “străduese să "Organi=. .: zeze misionarismul,.. căci : prin acest. mijloc se poate răspândi - 
Evanghelia la toată zidirea şi Prin el se: „elădeşte Biserica li . Hristos, - , d 

Porunca, expresă-a A , Mântuitorului este: Mergeţi în toată : lumea, şi "propoveduiţi-- Evanghelia, Ia toată făptură. Cel ce va .. „crede și se va boteza, : se va mântui, iar cel ce nu va: crede, se . 
va, osândi».2 2, «lar ei ieşind, au propoveduit, pretutindeni» si 

0 lume nouă şi-un cer nou, cu un om NOU, vor apare. Di 
  1 Apocalipsa XXI, 2427, e TI | 

2. Matei XVI, 26.. n N i 
3. Marcu XVI, 15- 16, pa A
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măsura entuziasmuluj pentru Tvanghelie şi “Cruce: și în măsura, . 

avântului. către Dumnezeu, unul în fiinţa Sa, întreit î în persoane: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh 5,. - 

Aşa dar, Biserica creştină trebuie să facă faţă tuturor ; ne- | 

voilor de ordin social, naţional, cultural, dar mai ales de ordin - o 

educativ, CE - ! 
Pentru. a întronă, o notiă i spiritualitate în.  taras,. pentu ca E 

lumea, să se convingă. de adevărul predicii de pe munte:- «Cău-. 

taţi. ma; întâi Impărăţia lui Dumnezeu și dreptatea Lui şi ce- 

lelalte - toate se vor adăoga vouă», „este neapărată trebuinţă . 

de educaţie. e ” 
„- Educaţia trebuie « să ie între s preoipaţiunle fundazoentale” 
ale Bisericii. ti a , 

“1 Ce este. educaţia? Cuvântul educaţia vine dela, latinescul ! 
„. „edueatio; care. este acţiunea de desvoltarea a: facultăţilor fizice,. 

- intelectuale şi moarale ale omului. Ea, cuprinde deprinderile luate 
în timpul copilăriei, de aceea i se zice 'om de bună educaţie, om. 
de rea, „educaţie. Casă de educaţie este instituţia, în care se ins-,, 
truese copiii î „ Educaţia pregătește pentru viaţă, dar această, ” Ra 

„viaţă va fi trăită după anumitg norme, spre a putea îi yalbrifi- . 
„cată. Pentru aceasta notărăşte idealul călăuzitor şi în materie . 
de educaţie” totul depinde de acest ideal călăuzitor, de direcţia, ȘI 
de scopul pentru care lucrăm. Nicăeri între disciplinele cultu-.. . 
rale n'are: mai mare: “influenţă. finalitatea, decât. în Pedagogie. 
Istoria, educațiunii. este în strânsă legătură -cu istoria. culturii 
umane, care a variat constant. după idealurile ei călăuzitoare... 

-” Pedagogul englez John: Adaras, î în Introducerea sa la Educaţie, Ş 
arată lămurit acest lucru 8. dr 2 A 3 

Istoria, educaţiunii a variat după interesul pe, care l-a avut . 
„omenirea, într'un anumit. moment sau după aspiraţiuile ei că 
tre visul perfecțiunii depline. Iniţierea tinerelor: generaţiuni şi 

| creşterea copiilor, au fost permanent: infiuențațe de acest înte- 
res al societăţii ori de aspiraţiunile e. 

„- 

  

5 Mărturisirea' Ortodoză a Biscrici de Răsărit, Ediţia aa Bucureşti, 
„1980, Partea I-a Rs. Intrebarea XII p. 26-07, ii. 

6. Matei VI, 33; cp. “Ioan III! 5. Convorbirea cu Nicodim." 
7. Vezi Dictionnaire! encyclopedique illustre, Armand Colin; cp. Fe. | 

nelon, Traite de Peducation des filles 1687. - 

8, I. Adam, f 'ducation, în Encyclopaedia of Religion and Benics, -. 
„ oăitată de James, Hastings, vol. YV, P 166 sq. „Bdinburgă, 1972.
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6 ca a - Prot, Dr. V, s. Isple . 

Din acest punct de vedere, nu există o problemă a tinere- 
tului, care să nu atingă. întreaga societate. Criza actuală a ti- 

„ neretului românesc, trebuie” pusă. în mod obligator î în legătură 
- cu criza întregei societăţi românești. In chipul acesta se pot - 
"restabili răspunderile, m 

__ Idealul educaţiunii trebuie fixat: EI este ca , direcţia pentru 
infanteriști pe câmpul de 'luptă. Nu: se poate obține victoria, 

„dacă nu există o ţintă. Nu poţi învinge dacă. n'ai un țel. 
In lupta vieţii,- părinţii, profesorii, educatorii, trebu: e să-și “ 

a lămurească ţelurile, dacă doresc cu adevărat că urmașii lor să-i 
înţeleagă Şi să-i urmeze, Deaceea odată mai mult, 'este nevoie 
să. se reamintească celor în „drept, linia: tradiţiunii pe făgașul 

„cel drept al naţiei. Şi naţia românească s' a ridicat la înălţimea 
“ei când a urmat principiile „creştine. Pentru noi Românii, cre- 

ştinismul — şi afirm, creştinismul ortodox — este parte inte- 
_grantă a constituţiei sufletului nostru. Inteligența, omenia, bu- 
"nătatea,. filantropia, noastră, se bazează,- -pe dogma Evangheliei. 
„Să citim folclorul „românesc, care exemplifică strălucit a aceste 

iii calităţi 5, 9, şi ne vom convinge pe deplin. Ia LT 
 Băucaţia, este procesul, prin care o generaţie transei te ge- 

| neraţiunilor următoare, cunoştinţele şi experienţa. ei 10. Scopul 
- comun este idealul perfecțiunii omului. Acest, ideal este deasu- 

“ pra fluctiuaţiei timpurilor şi trebuie să rămână constant, ca o 
torță luminoasă ” pentru: toate generaţiunile, deasupra tuturor 
şcolilor de pedagogie. 

- In istoria modernă a: eucaţiunii, 5 s disting î în iod! dease- 
„bit, trei şcoli. pedagogice: Umanismul, realismul. şi naturalis- 
mul 11 Deosebirea, între ele constă mai ales din “materialul pe! 
care-l au în vedere la educaţiune. Umaniștii dau atenţie lim- 
bilor şi funcţiunilor sufletești, realiştii au interes. mai mult de „lucruri, iar naturali stii au în "vedere educaţia. oferită de viața însăşi 12... : | ... 

> Intre “umaniști se. enumără: Vittorino. da: “Peltre (1378 ; 1446) de la Mantua, Johann Sturm (1507-1589), de la $ Siras- 
4 

  

:9. Cp. s. Weheainţi. “Soveja, Creștinismul romanesc, Bucu- reşti 1941.-. 
| 

10. Vezi vV. Gh, zapir, Curs de Znărumări misionare, Bucureşti 1930, p. 454. sa..." . a 
11. John Adams, op. ct, 3, 173- 174, 
12. Ibidem, p. 174, 

A k
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sburg, Roger Ashzim (1515-1568). Tezuiţii, şcolile de 1 Port- 

Royal în Franţa şi Publie Schools din Anglia. e 

Realiştii numără pe: 1. Arios Comenius (1592-1671); Wolf- 

gang Ratke (1571-1635), Johann Heinrich Pestalozzi (1746- aa 

1827), Froebel: (1782-1852), Herbert Spencer (1820-1993)... . : 

Intre naturalişti avem pe: Rabelais (1483-1553), Montaigne. 

(1533-1592), Locke (1632-1704), J.J. Rousseau . (1712-17 78), 

Fichte (1762-1814). Johann. Wolfgang - Goethe. (1749-1832). . 

„II, Existenţa acestor diferite şcoli de edueaţiune, pune în 

discuţie problema formării caracterului şi educabilităţii omului. . 

Poate ori nu poate educaţia forma caracterul. omului? Şi poate. 

ori nu poate contribui .la perfecţionarea, lui? Răspunsurile au 

variat în ştiinţa Pedagogiei. Greșala educaţiei moderne este | 

că a considerat pe om in abstracto,.privindu-l egal în massă, în. 
5 .. 

turmă, pe când omul este dela natură, inegal. In această iinega- - - 

litate, omul este sormal ori-anormal, geniu ori neghiob. Educa- ! : 

ţia are să urmărească pe omul normal care are a se desvolta în 

"cercul său determinat dela, natură, Acest lucru trebuie să-l cu-.. 

__noască psihologia experimentală, care devine sprijinul cel mai 

- puternic al educaţiunii. Se ştie.că în natură sunt legi determi- ..- - 

 nante, care hotărăsc destinul omului. Natura singură își poate 

adăoga în plus, ori se poate lipsi în minus, dar educaţia nu poate 

adăoga nimic la inteligenţă ori prostie. Cum nu face plopul pere 

şi răchita micşunele,. așa, dintr'un prost nu poţi face un înteli- - 
- 

„_gent. Şi totuși ar fi. să disperăm dacă omul nu s'ar putea, în- .- 
- arepta prin creştere, -. SN aa 

Poate educaţia “inodela, caracterul? La. aceasta, răspunde 
pe 

proverbul popular: «Obişnuinţa,. e a doua natură>.. Obiceiurile... 

sunt expresia voinţei omului. şi <u ele, el. merge înainte. Gus- 

tave Le Bon, în lucrarea, sa 'de Psihologie. asupra educaţiunii, 

“afirmă, că valoarea omului şi sucesul său în viaţă, se .mă- - 

soară mai ales prin desvoltarea caracterului său 13.. | 

Am în faţa mea un copil de trei ani. Mă întreb: ce va de- 

veni e1? Va, fi ce pretinde educaţia, buna, manieră, ori va fi ce 

este în firea lui de a fi? Mlădierea tul, conturarea lui va atinge 

o formă de desvoltare, ori chiar esența, ființei lui? In devenirea 

noastră, no stă deschis viitorul. Dar acest; viitor e în milioanele . - 

„de forme, nu. întrun prototip unic. i a 
  

| '13. Dr. Gustave be Bon, Psychologie de PEducation, Paris
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„. "Concepţia modernă totalitară, neagă indițidualismul şi supune 
2 pe om autorităţii Statului, care are dreptul să modeleze pe om "* era vrea, după iceologia sa, după idealul-său conducător. Toate 

“partidele comuniste şi socialiste au pretins proletarizarea omu- 
hui, după uh-anumit. calapod, pe. care l-au introdus în' școală. 
Dar aceasta este 'contra;: firii şi deaceea rezultatul pedagogiei „moderne este discutabil, N a „1 Educaţia vechea greşit şi ea, când privea numa; indivi- 

„-dul, fie chiar numai pentru scopuri superioare, cână. se preo- "cupa! numai de ceeace e inegal în om, urmând naturii. Pe acea- ” stă linie, în antichitate, am avut pe marii filosofi proveniţi din o creştere desăvârșită.14, dar s'a uitat progresul ce trebuie să călăuzească societatea şi mai ales cultura, socială. Educaţia în „„ această, direcţiune, era empirică, fără caracter ştiinţific, şi se „" limita prea mult la omul însuşi — luat individual. . E „= "Părerea noastră este că personialitatea omului trebuie pri- „vită, ca integrată în, comunitate. Depinde foarte mult de inte- „.resul pe care naţia, Statul îl are pentru un anumit ideal, care „Ie este normativ, dar desigur hu trebuie să se neglijeze nici per- ;. soana. Ea, este. forța: creatoare, care va. determina . societatea de mâine: Intr'un. stat materialist, se dă atenţie piețelor Şi Vi- „„. telor pentru consum și se.neglijează educarea copiilor, pe când - întrun stat spiritualist; se va da atenţie creșterii omului, ns- „'glijindu:se totuşi _condițiunile normale :de existență. „Nu trebuie să exagerăm. Ci să mergem pe drumul cel drept. „Drept înainte,. Cunoscând că. sunt: șanțuri şi prăpăstii își la 
„bună în educaţie. EI ne asigură standardizarea vicţii, „ - „ Cunoscând aceste. lucruri, putem vorbi despre. iniţiere, a- „+ dică despre educarea omului. Aceasta se poate face pe cale pro- „. fesională, ca: agricultor, viticultor,. silvicultor, comerciant, in-. „ dustriaş,. finânciar, magistrat, profesor, . medie, preot, ofiţer, - ete., dar trebuie făcută pe cale fizică pentru igiena corporală şi mai ales trebuie făcută pe cale morală, şi religioasă. La Ro- „Mani, casa 'era un altar, în care arâsa focul sacru pentru stră- -- „mosi (penaţi). Cultul morţilor, eroilor, ea atotstăpânitor. Ho- - Taţiu, vorbind de Romani, a spus: «Temându-se de-zei, Roinanii- . | , - i. , Î . „i IER pa E i | . 214. Cp, Alice A. Bailey, De da intelect. Ia intuiţie, trad. Sibiu 1940, p. 42. Aci se arată contrastul între cele două moduri de desvoitare a caracterulii;' în Răsărit, cultură individuală: și măzsă fără educaţie; în | „ Apus educaţia colectivă, jar individul lăsat fără cultură Specifică, : Da 

  

>
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au devenit stăpânii Taznii», A. crede: întrun ideal, este a stă: 

“pâni o forță supremă, care te ridică şi. te înalţă. Societatea 0- 

“menească se înalță prin credinţa în Dumnezeu şi prin ea se 

ridică tot mai sus, pe scara, progresului. Intre . pământ şi .cer, 

omul trebuie să stea cu fruntea sus. El are atâtea căi de urmat, 

are atâtea ademeniri care-i stau în cale, are atâtea nevoi. Omul 

aleargă după pâine, după. hrană, după, adăpost, "după locuinţă, 

după, vanitate. Dar este o. putere supremă,: care-l conduce, o 

putere. decât care, o alta: mai mare pe lume nu există — sum-. - 

mum ens 15 —, care e "Dumnezeu. Şi. astfel! noi mergem în voia ” 

lui Dumnezeu: şi voia, “Lui este:. libertate. şi. bunătate, iubire şi Ia 
avânt.. i ! 

Problema creșterii copiilor este e totdeauna. actuală şi în Te-. - 

zolvarea ei s'au dat răspunsuri diferite, după interesele de mo- 
ment, ori după idealul călăuzitor al societății. Si. în. educaţie, a 

ca şi în filosofie, avem. de ales, avem ă ne devide. între efemer 

şi permanerit. Una este a: privi-lucrurile sub unghiul eternității, 
şi alta sub clipa orei de faţă. Oportunismul. şi idealismul sunt, 

“două atitudini distincte” în educaţiune. Nu trebuie apoi să mai. 

uităm că în "materie de educaţie” “sunt două laturi: formarea ca. 

racterului şi orientarea profesională. Una tinde la desăvârşirea, . 

omului din punct. ae” vedera psihologic. şi moral, la formarea . 

* conştiinţei directoare, care: să-l conducă: “prin toate vicisitudi- 
nile vieţii: A fi om înseamnă nu numai a trăi sub vremuri, gar 

a fi şi stâlp înfipt în contra, vijeliei, a fi statornie î în contra vân: 
turilor, care încearcă, să doboare. A fi om de caracter înseamnă |... 

"stabilitate, idei precise: şi. 'hotărire fermă de a. îndeplini i în fapt, 

aceea, ce ţi-ai pus în gând. a 

„Cât de mult, se: poate vorbi asupra , acestei laturi a educa» A EN . 

șiuaii în care” învățământul religios îşi, are rolul. său predomi- | . 

nant. Cealaltă latură tinde, la formarea unei: “profesiuni pentru - 

a asigura, traiul omului: în lume. Pentru existenţă, pentru pâi- î 

nea cea de toate zilele, trebuie. o dresare 'specială, dacă vrem - 

„să fim liberi în viaţă şi să nu: fim o 'greutate celor din jurul. 

“nostru, sau dacă urmărim ca prin ocupaţia noastră, să fim fo- 

 lositori societăţii. ami Tei N ă 
i “Dar ; noi nu ne. vom ocupa: ae această tatiră, desigur îm- ii 

1 . 2 

! 15, Anselm de. Canterbury Proslogion seu “ Atloguium De 

Dei ezistentia, C. II, Migne, P.L, vol.,158, cpl. 223 et ''seq. -. 

Cp. V.G.. Ispir, Introducere în. studiul „religiimii comparate, Bu-.. ” 

cureşti 1815, PP. 94-97, î a .
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portantă; a educaţiunii, ci tema noastră rămâne desure forma- 

rea, caracterului şi scopul perfecțiunii omului, Și în , această di 

recţiune, idealul oreşti n este hotărîtor. 

TV. Dintre toate idealurile. călkuzitoare ale „omenirii 16, şi . 

dintre toate valorile spirituale ale culturiă, niciunul n'a fost mai 

presus de idealul! creştin. Creștinismul este revelaţiunea divină 

„absolută, dar î în omenire, spre a, o ridica din păcat şi.a-i arăta. 

„calea mântuirii. Prin iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu, omul 

“a fost ajutat ca să se ridice din decadenţă spre slavă. Creştinis- 

“mul, din. punct” de. vedere. pedagogic, este sinteza binelui, ade- 

“vărului şi frumosului, către care omenirea. are a, se îndrepta 

și în timpurile noastre şi în toate timpurile. «Doctrina creştină 

„ despre ' om, asumă afirmaţia "Vechiului Testament, că. el este 

crejât după chipul lui Dumnezeu şi că — întrucât Dumnezeu în 

“mod etic este sfânt — astfel idealul omului este stinţenia e- 
tică> 17 ! - . _ . i 

Creștinismul este descoperirea autanezeiăscă, care prin jert- 
fa, Mântuitorului Iisus Hristos, ne-a. deschis calea spre perfec- 

 țiune. Prin el, noi obţinem mântuirea, şi fericirea veșnică şi ne . 
asigurăm de realitatea. spirituală. Idealul perfecțiunii . „omului 

” îl găsim, în creştinism: «Fiţi. dar,, desăvârșiţi, precum Tatăl 
vostru cel din ceruri, desăvârşit este» 18. 

Să urmăm pe Iisus Hristos. El este Invăţătorul nostru, In- 
tre oficiile îndeplinite de Mântuitorul a fost: şi acela al învăţă- 

„“turii. Cea mai nimerită învățătură, cea mai frumoasă şi mai 
Blină de idealism, este predica de pe munte 19, Evanghelia, în- 
“treagă, transpiră într'o nobleţe: şi bunătate fără, seamă: «Eu 
sunt calea, adevărul şi viaţa» 20. EI a înobilat viaţa, EI a zis: 
«Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a, unora ca aceştia, este îm- 
părăţia cerurilor» 21, Desigur copiii sunt viitorul omenirii ' şi 
ei vor duce mai departe toate idealurile şi toate. aspiraţiunile 
„noastre. Ei sunt elementul asigurător al continuității neamu- 
dlui nostru. - UN | | 

+16. Cp. Benoy Kumar Sarkar, Introduction to the Science 
'of Education; London 1913, p: 44 sq. şi F. Harold Smith, The Ele- 
ments of Comparative Theology, London 1537, p. 159 sa. 

17, F. Harold Smith, 9p. cit., p. 199. 
18. Matei V, 48. E 

"19. Matei V, 7, - a 
20. Ioan XVI, 6. -. AIP i 
21; Matei XIX, 14. Ia aaa
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isus pedagog, iată un capitol fundamental din cultura . . - 

umană. În predica, de pe munte, pe lacul Tiberiadei, la nunta . 

din Cana, în pilda talanţilor, în pilda semănătorului, pe muntele 

Ghetsimani, ete. Iisus predică despre Impărăţia, lui Dumnezeu 

şi învaţă pe oameni cum. să se poarte. Pe valea Ezăralonului, 

într'o lună de Mai, coborînd! dela Nazaret, 'ca să mă ridic pe. 

muntele Carmel, am avut viziunea predicii lui Iisus în mijlo- 

cul ucenicilor Săi.: Cu adevărat dumnezeesc. Ce minunat ta- 

blo, trebuie să fi fost, prin lanul întins de grâu, cu spicul în 

pătaia vântului — pe întinsul covorului verde, cu chenarul de 

nisip şi în depărtare marea albastră —. să fi văzut și să fi as-, 

_cultat pe Mântuitorul lumii, explicână în parabole ucenicilor 

Săi sensul vieţii şi rostul destinului existenţii. Altă dată, la fân-, 

tâna lui Iacob din Sihar, când femeia “samariteană a venit să. : - 

" scoată apă şi lisus i-a cerut săi dea, să bea şi femeia fiind ne- . Pa 

Tămurită, Iisus i-a răspuns: «Oricine bea din apa această va în- 

seta din nou, iar cel ce va bea, din apa pe care i-o voiu da-o Eu, 

nu va înseta în veac. Căci apa pe care î-o voiu da-o Eu se va .. . 

face în el isvor de apă, isvoritoare întru viaţă veşnică» 22.. | 

“Din toţi pedagogii lumii, nimeni nu ne-a învăţat, mai îru-- | 

mos și mai nobil, sensul adevărat al vieţii, nimeni nu ne-a în- 

dicat cu atâta preciziune că. adevărul în -materie de. creștere. 

stă în a fi desăvârșit, precum Tatăl nostru carele este în ceruri, | 

desăvârşit este. Nici. o religiune, nici. un întemeietor de religie .....; 

n'a prezentat mai minunat ca Dânsul, că scopul existenţei uma- 

ne este de a transcenda realitatea pentruca omul. să se salveze 

de păcat și graţia divină să încoroneze natura. Creștinismul de- —- 

vine distinct în tendința radicală contra 'păcatului, în perfec-, : 

- iunea idealului, în nevoia. pentru graţie 'şi în sanctificare, nu | 

în respingerea darurilor. naturale ale omului — graţia încunu- |: 

nează natura 23, - a a 

- Evanghelia. ne vorbește: de viaţă — tai, — în.contact. cu 

Dumnezeu etern, de- realizarea cerului pe pământ 24., Viaţa 

este iubire, că Dumnezeu, iubire este 25. Deci să ne iubim unii: 

pe alţi. 7 NN a IDE 

4. 

4 ni i - 

pi 7 
  

22. Ioan IV, 18-14... 

23.1 Harold Smith op dit p20 iesi E 

„24. Ibidem, p.. 200. — a e A Di 

25 LIV, 
a |
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«Eu sunt vita, v voi” mlăâiţele, cine rămâne tru Mine. şi 
“Eu întru el, acela aduce: roadă multă, căci fără Mine nu puteți 
face nimic» 26,/. „Admirabile, cuvinte, pline de . înțelesul mistic 
al uniunei sacre în Hristos, pregătitoare pentru Biserica ce va 

„să. vie, când Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, pe. câre-L va, tri- 
| “mite Tatăl întru numele: Lui, va veni, ca să învețe pe toţi, să le 

-- aducă aminte despre-toate câte a învățat e, 
-Iisus.;ne vorbeşte" despre trei duşmani pe: cari-i are oraul 

„în viaţă: Mamon, grija şi egoismul 25, «Prin Mamon, înţelege 
valoarea şi bunul pământesc, în cel mai întins înţeles al cuvân- 
tului. Valoare şi bun pământesc. care voeşte să se facă stăpân 
“peste noi. şi pe noi să ne facă, tirani asupra altora, « căci “banul 
este o putere» 20,  ._ A 
+ Noi nu putem sluji la doi. domni, a 

De grijă, Iisus cată, să ne elibereze, căci El ştie Gat de mult 
“împiedică dela, cele înalte pe 'om - grija materială a, vieţii. | 

Deaceea î în rugăciunea domnească, pâinea, noastră cea spre 
ființă, dă-ne-o' nouă, se aminteşte şi. de aceasta, pentriica, omul 

: liniștit, să poată petrece î in sfere mai senine. ... .,..., 
„ Egoismul, e ultimul lucni ae care. trebuie să ne feri. Prea 

marea. încredere în noi, ori ţinerea: cu orice. preţ la persoana noastră, e un. rău. Rosignaţia şi abnegaţia, sunt puncte “capitele ă în creștinism 80, . .”- ss 
- Prin: această, directivă, creștinisriul se. afirmă | ca suprema EI tonă morală diriguitoare. a, omenirii. Criteriul valorii unei 're- . „.. Ligiuni, este desigur î în. veritatea, logică, a atirmărilor și în apro- „ bazea 'în practică de o majoritate: cât: mai întinsă, dar 'cel. mai „mult. contează idealul moral, care în creștinism e sublim şi care „a contribuit în istorie, de a transforma sociețăţile „omenești şi "+ moravurile lor, '-... a 
A. Harnack, teologul. german, “zenianait, citează un „istorie care! zice; «Apariţia lui Hristos rămâne băza; întregii culturi morale Şi în măsura în care apariţia va putea să pătrundă mai - mult - ori, "mai: “lămurit, în. această,. „măsură “cultura, : " morală a naţiunilor devine mai însemnată ori mai neînsemnată» a, “Pe aceste motive marii pedagogi ai „omenirii: LI. Amos Co-. 
  Ta Toan XV, 5, ET 21..Toan XIV, 26; XV, 
„N 28, „Vezi A. Harnack, Das! Weseii des Ciriientuna,. 1802, 2. sasa 29 "Ibidem, p. 95. 

30. Ibiden, p. 55, | a - 31. 2idem, pa. DE
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menius, Johann “Heinrich Pestalozzi, F. W, Yroerster, "Th, Căriyle, | 

John Ruskin au cerut ca, la baza: educaţiurnii să stea, învăţătura, | 

lui Iisus. Hristos, că. adecă creştinismul să. fie temeiul pe care : a 

să se reazime întreaga, cultură și întreaga civilizaţie. a 

, Prezintă, deci o însemnătate fără seamăn să descifrăm prin- 

. cipiile călăuzitoare ale educaţiei creştine, pentru a ne convinge 

pe deplin că numai pe calea ei i vom fi pe linia, progresulu ș şi per- Ie 

fecţionării spirituale. aa NE 
Eli 

v. Dacă. priicipiile didactice, care se e aplică tuturor pi 

ectelor de învățământ, "deci şi religiunii, suntniorme . „generale, 

ce trebuesc avute în vedere la. predare, nu se va uita niciodată 

că Biserica, are un. rol de îndrumare şi că ea, urmăreşte ceva. 

mai mult decât scopurile precise ale învățământului, fie: formal, . 

ori maţerial. — „acest ceva este ținta precisă de : a forma, de- a. i 

creia, un om nou. 

A Principiile generale ale învăţământului, în ceeace. priveşte. 

predarea, sunt: învăţământul trebuie să fie natural, intuitiv, 

psihologic, interesant, activ, practic, şi durabil 32.- i 

“Educaţia creştină va. merge mai „departe. Ea va urgnkiri in 

ta finală, care este pentru pregătirea. omului şi, îndrumarea, lui. 

spre viaţa, cea, veşnică, 'spre fericirea eternă. In mersul con= 

tinuu al omului, spre perfecţiune, educaţia. creştină trebuie. să 

fie îndrumătoare în: toate vârstele vieţii, până la. ajungerea, € de-' | 

plinei maturităţi. Ea trebuie să creeze acel om nou, membru al. 

Impărăţiei lui Dumnezeu, care prin baia botezului s'a curăţit 

de păcate, iar prin aplicarea, "sfintelor taine, devine de o cură- E 

ţenie morală. desăvârșită, model de. imitat în" societatea. încon=;;- 

jurătoare şi pildă de „virtuți, care. înalță, şi glorifică. «Fiţi per- 

fecţi, precum Tatăl. vostru. din ceruri, perfect este» 85. «Voi. - 

sunteţi: sarea, pământului, voi sunteţi lumina: lumii» 3 34, | 

Pentru. aceaşta, este absolut necesară, cunoaşterea dogme 

“lor Bisericii 35; Este absolută, nevoie ca, elementele religiunii să. 

32, Dr a, A. Teodorescu, Stuâii, catehetice,, București a 

p.143 sq... e a PE 

83, “Matei V, 48, tă [i ca tii , i 
Ea 

34. Matei 'V, 13—14. 7, PR N DR pi 

35. Sf. Ciril al Tezusaltrntalui. Cateteza IV-a, cap. au, Migne, 

P. G. tom XXXIII, col. 456 E. «Cel mai înalt lucru este aşa, dar, cunoaște- 

rea. dogmelor credinței şi de. mare însemnătate este un suflet evlavios,. 

fiindcă sunt mau ce e amăgese, cu A Sapelaze zadarnică AOL 3 E, 8), Pentru a 

„



„ Hristos, pe care l-ai trimis Tu» 39, 

PP a De „Prob. Dr, V. 6.1 

fie” cunoseiste, pentru ': a-nu fi nici o îndoială 36 şi ca să nu se 
” dea” “prilej de nici o rătăcire . 

- De aci rezultă, însemnătatea învățământului religios în edu: 

: caţie. Prin el se precizează docţrina Bisericii, se concretizează 

- idealul moral creştin. Instrucţia religioasă este obligatorie, pen- 

"ru o adevărată instrucţie a omului, pentru a, creia acel adevă- 
rat mod de a trăi al omului,“căci cunoașterea, adevărurilor fun- 
“damentale' ale. religiunii nu întăreşte: numai credinţa,. dar con- 
tribue Ia formarea unui caracter desăvârşit, a formarea uno 
membri devotați ai societăţii. Necesitatea, catehizării este aşi 
dar evidentă. 

: Invăţământul: religios. este necesar: 0). pentru cultura înte- 
_-grală: b) „pentru fructele aduse de.el: c) pentru importanţa 
„specială, pe care o are în vârsta elevilor 37, 

_ : In ceeace! priveşte cultura integrală, Dumnezeu, voeşte ca 
» toți. oamenii să fie mântuiţi 35. «Şi viaţa: veşnică este aceasta; 

să te cunoască pe Tine singurul. Dumnezeu adevărat și pe Iisus 

| Deci condiţia mântuirii şi a. culturii integrale, este cunoa» 
| şterea lui Dumnezeu, începutul şi sfârşitul lucrurilor, cunoaşte- 

| rea, lui Iisus Hristos, unicul Fiu al lui Duninezeu, Mântuitorul 
şi Răscumpărătorul neamului omeneseao. ,.-: 
“In privință fructelor pe care le aduce această instrucţie re- 
jigioasă, aceste . fructe sunt felurite 41, ele se raportează la 

„Viaţa. supranaturală, în deosebi în ordinea spirituală. Instruc- 
ţia religioasă, -desvoltă. credinţa, : Speranţa, Gragostea, pietatea, 

_ Justiţia, religia id Prin ajutorul. cărora omul Promovează în sfinţenie. , 
„Ta sfărșit, vârsta trageăă a; copiilor este momentul cel 
  aceasta se predică învățătura, credinței şi 'se fac cxpiicăzi la aceasta. (Ibidem, Cat. IV, cap, II, col. 456 C—457. B.). dai 36, SE oc Ernoston Omilia IX-a cap. 1, la Epistola SE. Apostol i rei: «După cum un: copil ce: merge la şcoală, trebuie să eţe anumite lucruri, asemenea, creştinul trebuie să ştie 'în chip precis elementele religiunii sale şi să nu mai aibă, nici o îndoială, aa 37, Vezi Manuel au Catechiste —_ ” Mâthodologie' de venseignement | e la religion dans les &coles primaire et les pensionnates — al fraților . şcolilor, creştine SE. Ion , Peezătorul. din Salles la Tuzirao, Paris 1908, 

38. I Timotei TI, 4. : 
33. Ioan XVII, 3. .. . pi A , i Me 

„40. Manuel du Oatechiste, p. 6.. pi E De 
„41, Ibidem, p. 7, a | m * 42, Zbidem, p, 7, 
+ > . N | “a Sao mie . în a i 

1
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maj prielnic pentru. desvoltarea sentimentului religios 45, Ca- 

racterul moral acum se. poate bine plămădi.. Preotul -catehet 

este pedagogul permanent al neamului, care“prin.răbdarea, lui 

şi voinţa, lui nesdrunsinată, contribuie la înălțarea nivelului mo- 

ral. Căci marea operă a creştinismului,-care este realizarea Im- 

părăţiei lui Dumnezeu, se desăvârşeşte prin moralizarea vieţii 

publice şi această, răoralizare când poate începe rai bine, decât 

în epoca copilăriei, în acea, epocă a sincerităţii și a curăţeniei, 

pentru care Mântuitorul a zis: «Lăsaţi. copiii să vină la Mine, 

că a lor este Impărăţia, cerurilor». aa 

“ Invăţământul veligios deci va avea scopul de a lămuri cre- 

dinţa noastră, de a clarifica, sentimentele noastre. In formarea 

deplină a caracterului, nu se va uita că intelectualismul e nu- 

mai o latură de desvoltare a firii umane, că omul e mult mai 

complex decât îl arată. raţionamentul, şi că în adâncirea lucru- 

rilor necunosciate, se eoncretizăază forma, definitivă a sufletu- 

lui nostru. Invăţământul religios trebuie. să clarifice credinţa, 

creştină prin catehism, să curețe viaţa creştină prin. deprinde- . - 

zea virtuţilor: morale, pentru a asigura acea, disciplină proprie, 

care caracterizează pe omul cel nou, care. crede în Hristos 44. ” - 

| Invăţământul religios merge deci, împreună, cu etica cre- . 

ştină, cu morala propoveduită, de Domnul şi Mântuitorul nostru ..- 

despre a cărui mărire vorbeşte Sfântul Evanghelist Ioan; emă- 

rire a unuia născut din Tatăl, plin de dar și de-adevăr» 45, 

Certitudinea învățământului religios stă în revelația di- 

vină şi asistenţa 'divină, care garantează conservarea integrală - 

“a cuvântului dumnezeese 46. DR DE ae 

 Pedagogia creştină merge desigur. pe urmele evoluţiei u-- 

mane, după desvoltarea treptată 'a sufletului omenesc, dar ea, - 

cuprinde și principiile eterne ale adevărului, binelui și frumo- 

sului, principii eternă şi imuabile, ca Dumnezeu însuși 47... 

In revelaţia divină aşa cum o descifrăm din Sfânta Serip- 

tură şi Sfânta, Tradiţie, din dogme şi canoane, noi găsim ade-'. ! 

văratele norme a bunei creşteri a omului: Intrânsa, noi desco- - 

perimi conceptia adevărată de viață şi sensul cel just al vieţii. 

  
  

49, idem pe Bud 

"44, Cp. Enciclica asupra educaţiei religioase a Papei Benedict al 

" XV-lea, Humani generis, din 15 Iulie 1917. a : 

45, Ioan 1, 14. i | i 

46. Manuel du Catechiste. p. 13... o i 

47, Ibidem, p. 13, Ia ga 

în 

s d
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In revelaţiunea divină, se cuprinde concepția. asupra, omului de- săvârşit şi normele educaţiunii, de a creia un tip personal, in- - “tegrat în comunitate, adică un om care să-și pretindă dreptu. rile, dar să-şi achite şi: datoriile, Idealul creştin este ca omul să nu trăiască numai pentru pâine, ci cu tot cuvântul care iese din gura luj “Dumnezeu 45, Căutaţi mai întâi Impărăţia lui „Dumnezeu şi dreptatea, Lui, şi, toate celelalte se vor. adăoga | | Vouă.» 49, Da DE N a 

0 XVI, Ode sunt; principiile educative ale religiunii creştine? EI N Care sunt. principiile care să ne asigure spiritul creştin şi for- 
r 

„marea caracterelor creştine?.. : 1 In Primul rând. învăţământul religios ne vorbește de „Dumnezeu, * a SE a a Dumnezeu este Acela care ne dă. toate darurile, iar edu- „. caţia vine. numaj de le desăvârşeşte.. Frica, de Dumnezeu este - începutul înțelepciunii 50, .. SE Ia | „Un pedagog “creştin nu poate începe. opera sa, fără afir. “ marea credinţei în Dumnezeu.: Sfântul Apostol Pavel, Apostolul . - „Neamurilor ne-a dat pilda strălucită pe care trebuie s'o urmăm. .. Intreaga. sa activitate misionară, este străbătută, de o convin- gere nestrămutată, că /el vorbeşte în numele lui Iisus Hristos. „Deci îu în numele său pezsonal, ci în numele lui Dumnezeu. EI “se numeşte âobhos rod Xptoro551), Acelaş, glas pe care L-a: auzit la convertirea sa, «Saule, Saule, de-ce mă, persecuţi ?,..  Scoală-te şi intră; în cetate»... 52, îl urmăreşte A 1. In epistolele sale, el'dă sfaturi credincioșilor de a nu se împărţi, unii avână pe Apolos, alţii pe Chita, ci de'a urma pe. lisus Hristos, de a fi toţi una În această; credință tare, căci altă temelie nimenj ni poate să pună, fără, de accea, ce este pusă, - „ Care este Iisus Hristos ss, ”.. Se Sa „> Sfinţii Părinți ai Bisericii, Marii Trei Ierarhi, Vasile, Gri."  gorie și Ioan, au urmat aceeaşi: direcţie, aaa a In creşterea, oamenilor, noi trebuie să punem ca. temelie cre- 
    2     418. Matei IV, 4. TI - 49. Matei 'VI, 33, RD 50. Proverbi, 1,7, : „51. Romani 7, 1, .::i 52. Fapte IX, 4-6. a a pt E a 

33.1 Corinteni 111, 11; cp. Viața şi operele 8j. Apostol Pavii ae | 
F. V. Farrar, trad-1. p, $. Patriarh Nicodiza; M-rea Neamţu, 1941. |. - 

7
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dinţa în. Duranezeu.  fiste vorba de o certitudine, de o credinţă ă 

Rducaţia intelectuală, nu: poate. fi: complectă,. fără: cunoaşterea, - , | 

lui Dumnezeu, adevărul în plenitudinea lui nu poate îi, pătruns. Si 

fără o convingere deplină, asupra sensului. adevărat. 2 creşti- . 

nismului. Deci, înainte de orice, noi trebuie” să avem o. concep. | 

- ție asupra lumii. Această concepţie nu va, fi nici atee, nici agno-, 

stică ori indiferentă în. materie de religie, ci va fi o concepţie 

teistă, o concepţie teologică. “Nihil sine Deo este! credinţa. noa- _. 

stră. Nimic din ce se “întâmplă în lumea aceasta, nici-un fir de... 

iarbă, nici un fir. 'de păr din capul omului, nu se schimbă fără EI 

voia, lui Dumnezeu 54 | 
' 

afară de EI 55. «Inainte de mine n'a fost Dumnezeu, şi nici după . - 
EI este cel dintâi şi cel de pe 1 urmă, şi nu i este at 'Duzonezeu, o 

mine nu va fi. Eu sunt Domnul şi: nu , este mântuitor afară ă de, ia 

mine» 56, - e pp 

“Deaceea în educaţie; este nevoie o'capitalăi de “acel. sens al > 

infinitului», de «ajustare la. infinit», cum. cere Dr. Crichton : a 

Miller, în cartea sa «The new Psychology and The Teacher», 

ajustare care va: ajuta pe copil. la desăvârşirea vieţii, „la ajun - 

gerea, maturității 57 ST - 

După Dr. Grietiton Miller, omul ca să ajungă 1 o viaţă « com. a 

plectă, «complete living», trebuie, să îndeplinească, trei ajustări: Sa 

1 ajustarea la societate, 2.. ajustarea la soţ (actual ori  poter-. 

țial). şi. 3. “ajustarea 1a infinit 58, - 

Această ajustare . este în fapt educaţia, văligioasă, cum foăr- 

te bine arată Doamna Dorothy. F, Wilson, în lucrarea sa. 

A fost o permanentă discuţie. în istoria, Pedagogiei dacă !. 

pi trebuie să începem în. educaţie: dela. Dumnezeu ori dela, suflet. _ 

A F Friedrich W. Foerster; pentru epoca contemporană, întăreşte, n 

„părerea, că ar fi mai-bine să începem dela; suflet 59, 

Desigur că marele: “pedagog german este mult insufleţit 'de -. 

“importanţa psichologiei religioase, pentru educaţie. Dar eu cred, 

Ş că întrucât : în religie. este & obligatorie certitudinea, absolută, că 
pi 

- 54. Psalm 103, 15; Matei VI, "27 sa, Luca XII, 7. Ş 

55. Isaia XLIV, 6 şi Deuteronom IV, 35, aa ai 

-„56, „Isaia XLIII, 10-—11. Dică ” i Aa ae 

“sr. Citat din DorotkyF. Wilson, onia: Psychology and Beti- 

gions Education, London 1929, ed. II p. 1550. î: Ra 

58. Ibidem, p. 14.7 -. 

59 8r.W.Fo erste r, Religion ună Onardrterbităurig, p. 42; comp. 

„Pr. M, Bulac,, Pedagogia creştină ortodoză, Bucureșii 1935, p: 28- 29. . 
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' adevărul religios trebuie pus în afară de orice discuţie, întrucât 
este un adevăr revelat, copilul dela început trebuie deprins în 
această direcție, că existenţa lui Dumnezeu şi puterea Lui sunt 
pe, deasupra tuturor raționamentelor: | i 

- - Este exact. că putem avea o cunoaștere a lui Dumneze 
pe cale naturală, din lumea creată. In această direcţie sunt toate 
argumentele raţionale despre existența luj Dumnezeu, începând 
dela, argumentul istoric, până la cel ontologic, şi dela. cel cos- 

"mologic până la cel. moral. Dar această cunoaştere nu poate fi 
„decât relativă. Există însă o altă cunoaştere supranaturală, 
care ne este dată nouă, prin revelaţie, ori prin credinţă. Si acea 
stă cunoaștere este indiscutabilă, fiindcă ni s'a dat şi fiindcă -e absolută. e OR 

- Pătrunderea cea mai adâncă în metafizică, nu ne poate ]ă- 
muri atâta ca o manifestare a. graţiei Givine, şi “meditaţia cea - mai pătrunzătoare asupra universului şi destinului său, nu ne „poate mulţumi atât cât o rugăciune făcută spre gloria. lui Duin- nezeu. «Intru început a; făcut Dumnezeu cerul şi pământul» 60. 
«O, Doamne! Tu te-ai făcut nouă scăpare în neam şi în neam, " mai înaințe de â se face munţii şi a se zidi părântul şi lumea, din veac şi până în veac, 'Tu eşti Dumnezeule» 61. «Gerurile spun: mărirea lui Dumnezeu şi firmamentul ' destăinueşte lu- „crul mâinilor Saleez, e 

Ci nouă rie-a descoperit Dimnezeu prin Duhul Său, fiindcă, „Duhul Său toate le cercetează, chiar-şi adâncurile lui Dumne- „Zeu. Jar noi n'am primit: duhul. lumii, ci. Duhul cel dela: Dum- nezeu 63, a E 
„Toată tradiţia Bisericii „creştine, toate. scrierile. Sfinţilor Părinţi, toată praxa morală a credincioşilor creştini ne îndeam- -nă să urmăm pe această cale. Dumnezeu s'a făcut cunoscut zhai întâj prin Lege şi prin Profeţi, iar în urmă prin Fiul Lui, unul născut, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos 64, „In această direcţiune este o atitudine religioasă netă, care „„ nu mai poate fi discutabilă; este o hotărîre de a urma,pe căile. Domnului. Căci noi nu, trebuie să uităm că pzincipii16 pedago- 
  60. Geneză 1, 1. SR DR . i „761, Psalm 90,12, e „62. Psalm XIX, 2 +68. L. Corinteni II, 10-.-13, Sa | 64. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, 'cap. IX, trad, de D. Fecioru,-pag. 4. 7 a a ” a , 

Pa
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_giei creştine sunt! înseşi adevărurile „creştine. In această con- .... 

- vingere,noi pornim dela, început cu o concepție deosebită, asupra: 

lumii, concepţia teologică, şi afirmăm categoric necesitatea gra- - 

ţiei divine, a harului dumnezeesc, pentru mântuirea noastră. 

Pornind dela realitatea revelaţiei divine, aşa, cum se miani-: 

_testă în Sfânta Scriptură şi. în Sfânta Tradiţiune, toată expe- 

„riența religioasă. ulterioară va fi normată de această revela-. | 

țiune. Creștinismul prin excelenţă. este o religie teocentrică, în”: 

care graţia divină încoronează natura.: «Viaţa graţiei merge 

dincolo de Lege şi totuşi este împlinirea Legii. Legea.nu e în- - 

lăturată de Evanghelie, ci trăeşte în viața disciplinată. Nu este  : 

numai Lege, ci o înţelegere a spiritului ei, cu puterea de sus de 

a o ajunge» 65.- a DR 

“Este bine să ne amintim de aceasta, pentru a face o distinc- 
z 

ţie de religiunile - antropocentrice, ca. şintoismul şi confucia- 

nismul, ori de.religiunile deumanistice, ca;: taoismul, hinduismul 

și budhismul, ori, a ne feri de diferitele concepţiuni asupra lumii, - 

cari sunt evident în contrazicere cu 'spiritul creştin. E | 

Creştinismul nu-i panteism mistic, nu este negația indivi- 

dualității, nu-i neacţiune, ci din potrivă, e viaţa deplină, în care, 

harul lui Dumnezeu eşte absolut necesar. -_- i 

«Dar ce este „Apolo şi ce este Pavel? Slujitori, prin care . 

aţi fost aduşi la credinţă, fiecare după cum i-a dat Dumnezeu. -. 

Eu am sădit. Apolo .a udat, dar Dumnezeu a, făcut să crească, . . ; 

Astfel nici cel ce sădeşte, nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai 

Dumnezeu care face să crească» 66. - Di 

Deaceea, trebuie :pusă la, baza educaţiunii, credinţa în Dum- 

nezeu, şi împărtăşesc punctul, de vedere al vechilor cateheţi,  - 

cari începeau învăţământul religios: cu Catehismul. - 

> Egumenul Eufrosin Poteca încă, dela 1833, se exprimă: «So- 

'cietatea' noastră, care e Biserica Răsăritului, e întemeiată, pe 

dogme curate şi sfinte şi pe uni misticism foarte înalt, care, de 

sar învăţa. de toţi pruncii. noștri, ar ieşi nişte oameni foarte, + 

blânzi, curaţi la inimă, nevieleni, ascultători, statornici, aproape . - 

de Dumnezeu şi departe de superstiție, precum au fost proorocit 

şi Apostolii, părinții acestei societăţi» 67. ! | 

* / i Na . 

  

„..65, F. Harold Smith, op. cil» P. 199 sq. şi în deosebi p. 202. 

66. 1 Corinteni INI, 5-7. . a a 

67. Vezi Catehismul mititei. al lui Eufrosin Poteca, publicat de C. 

Rădulescu-Motru, în Revista de Pedagogie, VOL. RI. 

„Iată “capitolele acestui Catehism: Cap. 1,-De estimea lut Durane- C 

” DR



a gerea corplectă. a contribuţiei lor la, alcătuirea 

ap [2 Prof, Dr, V, 6, dsple 

::- Se urmează astfel linia Sfântului Apostol Pavel, care dând 
sfaturi ucenicului său Timotei, îl sfătuia să ferească, învățătura 
Su Evangheliei de învățături “deșarte, urmând proorociilor făcute, 

--„-să. se lupte. lupta. cea: bună, după cuvântul lor, având credință 
” şi-cuget'bun, pe care fiindcă unii l-au lepădat, s'a sfărâmat cu „ei corabia credinței 68... ge 
_*-  Oatehetul; profesorul de Religie, va avea deci permanent | 
în preocupaţia. sa, casă păstreze taina credinţei întru cuget 
curat 69. Dar iarăși își va aminti“că «creştinismul nu e.o şti- 

„inţă, este. o. viaţă, Cunoașterea doginelor sale şi a preceptelor "sale mare Valoare decât în măsura în care determină, şi comandă 
„.0 mentalitatea, o atitudine, o activitate» 70, . 

„n Dacă pedagogia creştină tinde la spiritualizarea vieții uma- „ne, ea contribuie desigur la desăvârşirea personalităţii omului. - mi 2 Personalitatea: umană, -iată, ținta educațiunii creştine. “Idealul pedagogiei creştine, este - formarea. unui caracter creştin desăvârşit. Pentru aceasta, se va folosi totul: şi dogmele “ "şi morala creştină și. canoanele Bisericii. Se vor folosi îndeo- „Sebi sfintele 'Taine, care-se vor” împărtăşi -oamenilor,. în convin- 
, nej “persoane » armonice complecte.! ., DI 

De NIn ce priveşte personalitatea. umană, cel: dintâi postulat Aaa creştin este . perfecțiunea, <Fiţi perfecţi, precum Tatăl vostru: i din ceruri perfect este». Această perfecţiune, trebuie să atingă „„. Antreaga personalitate, nu niimai o facultate aparte. Ce greşită „este părerea, vechei psichologii care împărțea, suflețul' omenesc! pe compartimente, ce aproape m'aveau nici-o legătură unul cu 1 altul! Facultăţile sufletului omenesc sunt manifestări în actua- „» tate, dar. niciodată 'ele nu sunt distinete, ci merg împreună. Așa fiind educaţia religioasă integrală va cuprinde şi educa. De ţia intelectuală şi educaţia, sentimentală şi educaţia volițională, 

    

69. 1. Timotei DI, pi SE 10. Bmil Piroiley, Lreducatrice chretienne, Paris 1936, p. 73. i , IE . „i E IRI - a? _ Da N a : >
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pripite etţionii creştine, EEE - 24 tă 

> 

întrucât intelectul, sentimentul, şi: i vointa, împreună aleătese 

persoana , = - 7 

E drept, psichologia, 2 n'a. “ărhurit relaţiunile facultăţilor. su 

fleteşti și 'deaceea uni; preferă mintea, alţii inima, iar alții nota, . -- 

practică a, activităţii omeneşti, dar'rel:gia, ca. supremă valoare! - 

spirituală, îmbrăţişează totul, cuprinde:, toate, idealuriie şi „de. . 

adevăr şi de bine şi de frumos... pr 

„Sfinţenia, care. este - caracteristica prin: “excelenţă « a vieţii i 

religioase, sintetizează toate valorile de ordin logic, etic şi. es- 
La 

tetic, Ă 

Hoffding, filozoful dânez, vozbină. ae: probleina religioasă, 

afirmă. că religia, este o: concepție, istorico-psihologică,, care se::- 

manifestă” în . așa de. multe forme şi huanţe,” şi că 'deosebitele 7 

puncte de vedere asupra, problemei religioase s se, bazează tocmai, E 

pe această varietate de manifestări 71. 

Idealul perfecțiunii umane cuprinde în sine trei “momente ” 

distincte:- Libertatea» responsâbilitatea, și virtutea. 

Libertatea voinţii este .un capitol “fundamental. al “noroi. | 

creștine. Pentru mântmirda omului, pe lângă grația divină, este 

necesară şi. libertatea: voinţei. In contra tuturor, teoriilor de tot 

felul, de fatalism și de deteriminism 'social şi cosmologic, Bise-! . 

rica ortodoxă în deosebi a luat. poziţie. -Bișerica, creştină: nu. ad i 

mite supunerea oarbă. a. omului în “faţa. destinului. istoriei, 

dacă înțelege că vremurile sunt” deasupra, noastră, totuşi. oul 

are în ele destulă putere ca să voiască, să înfrângă vitregia vre- : - 

„murilor şi să devină stăpân al situaţiunii. Nu în: sensul de'su- .. 

“pra-om, aşa. cum ne vorbește Fr. Nietzsche. „(1844-: 900) 72, ci 

în sensul de fiu al lui Dumnezeu, « care a făcut pe om după chipul - 

şi asemănarea Lui 73, - 
. Biserica, ortodoxă ma, admis" - prodestinaţiunea. “calvinistă, - 

așa cum altădată ma, admis, doctrina pelaghiană, care afirmă 

că omul prin propriile. puteri, fără ajutorul hui Durnezeu, se 

poate mântui... .+ * 
Dogma Bisericii creştine, î în materie. soteriologică, 'este: că - - 

omul are nevoie de graţia divină şi de' libertate per sonală. Prin- 

cipiul sirergetic este la baza educaţiei creştine. . 

cApropiaţi-vă de Dumnezeu Și Dumnezeu. se: va apropia. de. 

4 

1. Harola-H5tf d n n & iDer! “menschțiche, "Gedanke, . Și Teioris 

1911, p. 407—430. 
12. Friedrich N i etz sc n e, Aso conac ziratiustra: 1884. 

13, Gene 7 26. ae 

"a 

„ff
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voi» 74, «Iată stau la ușă şi bat, de va auzi cineva, glasul Meu: 
“şi va deschide uşa, voiu intra la el și voiu cina, cu el şi'el cu 
„_mine» 75. Este limpede că coctrina creştină constă din likertate, 

- Sfântul Ioan “Hrisostom, în toate prediciie sale, atestă acest lu- 
cru: «Dumnezeu nu constrânge pe nimeni, ci dacă voeşte ci- 
neva... Nu că voința sa divină este fără putere, ci nu vceşte să . 
constrângă pe nimeni» 76. Iar Sfântul Ciril al Ierusalimului la 

“fel zice: «Lucrul 'hi; Dumnezeu este de a sădi şi, Ge a uda, iar 
-al nostru este 'de a da roduri:. lucrul lui Dumnezeu este de a da 
darul, iar al nostru de a-l primi şi păstra» 17, - | 

„» Deci omul este o ființă armonică, cu voinţă proprie și liber 
în acţiunile sale. «Ai înaintea ta foc şi apă și unde vei voi-poţi 
să întinzi_ mâna ta. Inaintea oamenilor stau viaţa şi moartea 
şi pe care omul va pofti-o, aceca i se va das 78, E 

„„.. „Această libertate duce la responsabilitatea. omului. Omul 
"este răspunzător de ifaptele sale. Morala creştină: stă pe această 
“poziţie şi chiar legile dreptului comun se justifică pe baza a- 
„cestui principiu. Oricât de multe circumstanţe atenuante se vor 

- admite, suntem obligaţi în cele din urmă să admiten răspun-. 
derea, omului de faptele sale. Societatea omenească n'ar: găsi. 0. fundaţie sigură, pe care să se întemeeze, dacă n'ar admite 2: ceastă, responsabilitate. Recunoaştem că nu e vorba de. jude cată absolută, că sancţiunile penale nu se pot da „pe baza libe Tului arbitru absolut, dar este vorba, aci de răspunderea morală 

„a faptelor, care ridică pe om din animalitate spre ideal. Vitele 
numai îşi duc „sorocul lor şi n'au altă răspundere decât de a „rage povara.-şi a, se odihni în staul.. Omul e mult mai mult, ca să-și justifice existența numai cu. cecace i se dă dela soartă. Prin mijlocul educaţiunii se poate ajunge la o coinştiință morală superioară, care obligă, pe om de a se înălța la, un stadiu -de răspundere desăvârșită. In afară, de. factorii înconjurători, cari pot contribui la educaţiunea sa, omul la. un anumit mo- ment, ajuâge să-şi facă el singur educaţia, să-şi facă educaţia luiși. Educaţia. prin sine însuși se recomandă. 

„>. n modul acesta omul ajunge la un grad de înțelepriure, 

1.14. Tacob IV, 8, ER o de 

75. Apocalipsa III, 20, ...... e , | 
ai, 76, Omilia IU-a, 6 şi Omilia a XII-a 2—3 asupra Evangheliei dela. 

17. Cateheza 7 4 - 
78. Iisus fiul lui Sirah, cap, XV, 16237. -. LE 

. ) 
a



„i 
Li 

Sia e - SD r 

! 
a 

Princigită cducajunii creştine - ia i NE 23. 

care norriet ză toate ac tel le “sale. Inţeleptul: Sol lomon, în. Prover- 

vale sale, ne dă o mulțime. 2c sfaturi în această privinţă. «Frica, 

lui Duranezeu este începutul” înţelepciunii. Cei fără. rainule dis- 

prețuese înţelepciunea şi stăpânirea Qa sirey îi, i 

“Tată începutul înţelepeiunii: «Agonisește înţelepciunea, şi 

cu preţul vogăţiei tale, dobândeşte priceperea. Preţuaşie-o mult - 

și ca te va înăita în cinste» so, ES 

 Aceas stă - înţelepeiune ne duce 'obligator la indeplinirea: vir- 

tuţii. Mărturisirea noastră, de credință. ortodoxă, în contra, lu-: 

teranilor și talvinilot, şi. în contra tuturor sectanţilor, afirmă 

că este. ca ceștin adevărat acela care pe lângă credinţă areaptă 

i 

ze şi fapte bune 31. Cu adevărat, căci Impărăţia, lui Dumnezeu - 

nu stă în "cuvinte, ci în virtute 82. Şi poate că virtutea, cea, mai. 

mare este“aceea, prin care noi ne ridicăm: deasupra, mediului în- 

conjurător, î însufiându-ne de puterea dumnezeească şi devenind . 

stănâni pe noi înșine, ne controlăm acţiuriile noastre. O adevă- 

rată persorialitate se va distinge prin. activitate proprie. Acesta. 

este cel dintâi lucru care trebuie recomandat în educaţie. -: 

Această. activitate obligă pe om să se ajute el pe s.ne în- - 

 suși şi:să se "bazeze în tioate acţiunile. sale pe el însuși. "Aceasta 

înseamnă, corectitudine, şi că omul devine stăpân pe sine însuși. 

Stăpân pe sine însuși, omul va cere cât mai puţin dela. alţii şi 

va, da cât mai mult altora. Dar aşa fiind, este absolut necesar . 

controful de sine și guvernarea de sine însuşi. - 

In imodul acesta, omul ajunge a fi conştient de puterea sa; 

se st ipâneşte pe sine şi se înalţă către igealul creştin care cere 

„ca el să se apropie de Dumnezeu. Mereu ne vom aminti că nu 

| ascultătorii Legii sunt „drepţi la Dumnezeu, . ci împlinitorii ei 83. 

«Că precum | “trupul fără de duh este mort, aşa şi credința fără, 

fapte ni oartă este» 54. Responsabilitate morală a a omului. Iată - | 

un principiu eâucativ creştin; 3 

, 

Permanent trebuie să ne  inerijim cum voza apărea, în faţa - 

dreptului Judecător. . 

Un! caracter desăvârşit însă, se “realizează numai: pe baza! 

principiului iubirii creştine. 1 

A . . e 
1 « 

i ” N : Do 

19,. Proverbe T 7. ai - 

80. Proverbe IV, "1-8. Efeseni v, 15. i 

sI. Atărturisirea ortodoxă, ediţia II-a, Bucureșă 1930, p. '142. 

8011 Corinteni IV, 20.. Pa 

88: Romani II, 13. A 

84: Iacob 17,28. pe 

,
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i 3. Iubirea creştină, “credem, este nu numa: idealu! ația de. 
„săvârșit, dar şi principiul educativ, pe temeiul căruia, este asi. 

„„gurată, în direcţia cea bună creşterea oameniloii: Formaraa per. " sonalităţii este un iâeal al educaţiunii, dar această personalitate 
„nt trebuie bazată, pe- egoism, pe, interes personal, pe ambiţie deșartă, pe vanitate, . ii a | 
e La,. formarea personalităţii nu trebuie să contribuie înte- Da resul materialist, Utilitarismul. secolului al XIX-lea, oricât de -ducător la libertate va fi fost el, a isprăvit cu sclavia şi servi- „„tutea socială.' Deaceza experienţa pedagogică „contirmă, este necesar, ca personalitatea.să se întemeeze pe altruisra.. ; 

In definitiv, nu vom. uita învăţătura Sfintei Scripturi, că, ”. «noi toți 'suntem fraţi! între noi, întrucât suntera fiii aceluiaș „„: Părinte, Tatăl nostru cel din ceruri». Obligaţia noastră, nu este „de a fi adversari unii altora, ci dea ne iubi şi a coopera. "In faptele - Apostolilor s5, ni .se descrie iubired cea mare „ce domnea.în obştea Sfinţilor, în care: nu. era bogat şi sărac, : “stăpân” şi servitor, ci: cu toţii, laolaltă, într'o armonie deplină 
7 ” Îşi- duceau viaţa. Acelaş lucru ni-l confirmă epistola, sfântului Apostol Pavel către Filimon, în care el mijloceşte ca Filimon să ierte pe Onisim, robul său, .primindu-l iarăși ca pe un frate în Domnul. -.:.- i 

Se vorbeşte azi de integrare în. comunitate, de spiritul” de solidarizare ce trebuie să existe între oameni, spre a evita jegois-. „i. mul feroce al luptei de clăsă, Această integrare nu se poate mai *. bine face: decât în sensul iubirii creştirie. Fraternitatea umană „trebuie să stea la baza. alcătuirii unei societăţi civilizate, „In spiritul "creștin al iubirii. de oameni, ne îndeplinim |corect - îndatoririle noastre naționale şi sociale, tăci după legea crești- “Dă, care ne obligă la buna stare a. semenilor noștri — să jubeşti pe aproapele tău ca pe'tine însuși 86 —— avem anumite lidato- | 
„A îi în serviciul social, a fi în serviciul naţional pentru a- . 

3 ” părarea, patriei, pentru asigurarea, liniștei şi ordinei în Stat, a | fi în serviciul naţiunii pentru îndeplinirea supremei datârii—a- părarea patriotică — a fi în serviciul: umanităţii este o dovadă . de altruism, de iubire. de oameni. 
Solidaritatea socială Şi naţională este o expresie a |frater. nităţii umane, „Dar iubirea Creştină: trebuie . definită. Sfântul 

A 

85. Faptele Apostolilor IV, 33—87 8. Matei XIX, 19, . . y 

gi II dea
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Apostol Pavel socotește suibitea: n mai presă « ae toate, mai mare pi i 

chiar decât credința, “ şi- “speranţa.” Jată'ce minunat se exprimă Bi
 

el, în acel imn al iubirii, adresat Corintenilor:: „« Toate limbile : 

omenești şi îngereşti de” le-aş vorbi, dacă: nu am "dragoste, Să 

m'am făcut aramă, sunătoare şi chimval "gălăgios: Şi dar prooro- . -, 

„ces dacă aş avea, și tainele toate le- az cunoaște, şi orice ştiinţă 

şi de aş'avea, credinţă. atât “de multă, să mut munţii din loc,.-. 

dacă nu am. dragoste nimic nu sunt. Şi: toată. averea, mea de aş |. 

face-o milostenie şi trupul mi aş da să fie ars, dacă nu am i : 

dragoste nimic nu-mi “foloseşte. Dragostea, rabdă îndelung, dra- 

gostea e plină, de. bunătate, dragostea nu ştie de pizmă, nu se 

laudă, nu se trufeşte, dragostea nu se poartă. cu necuviinţă, nu 

caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu pune la socoteală - 

răul, nu se bucură de neareptată, ci se bucură, de adevăr. Toate 

le suferă, toate le crede,. toate le nădă;jdueşte, toate le rabă,. o 

Dragostea nu piere niciodată» 37, 

„Ce principiu educativ mai solid: decât acesta ce principiu. _ i 

“educativ mai înalt și mai sublim? Ce păcat că, creștinătatea ma. 

înțeles acest” sublim al iubirii creștine ! Căci altfel cum 'să ne 

explicăm î în sânul creştinătăţii, ura și violența, şi uc: :derea de oa-. - 

-meni. Dumnezeu a poruneit:: «Să nu ucizi» ss, Iisus Hristos, i 

Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, s'a sacrificat pe. “sine. A 

pentru a ne arăta calea iubirii de oameni. Nici o exegeză nu se ;. 

poate face, pentru a 'scoate din creştinism altceva decât, ceeace; . 

este — “legea, iubirii: Creștinisreul + nu-i ură, i nu-i violenţă, : nu-i 

„ucidere, de oameni.” | Pi . 

Un misticism altul decâs. pe linia se aţilor Părinţi şi a “mari: 

lor duhovnici, poate să aducă o altă interpretare. Dar tradiţia 

ecumenică, confirmă. întru totul îninul Sfântului Apostol a. i, 

Neamurilor., 

Evanghelia 1ui. Jisus “este. “Byangtelia tabirii de oazeeni. 

Această, iubire. ne-face. "buni, „iertători şi 'toleranţi; această, iu-, 

bire ne duce la; adevărata viaţă creştină, plină de smerenie şi. .. 

de ajutor pentru semeni. Ideia creştină. a “iubirii, este analizată Ă 

în epoca contemporană, de profesorul de Teologie” sistematică 

din. Lund (Suedia), dr. Anders, Nyepen, în lucrarea, sa a cAgape . SE 

și Eros» 59, 

  

87. : Citita XIII, 1-13. | 
„88. Deuteronom v; II... INC 

89. Anders N Yy gren, Agapa ana Eros—A study. of to Duris-. 

lia idea of love, vol I. . London, part. JI, „ed. II-a. 1837, şi partea I-a 1958,
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Acelaş cuvânt iubire traduce două, lucruri deosebite, Agape 
si Eros, direct antitetice unul altuia; După concepția lui Plato 
şi deci, din toată lumea păgână dinainte de creştinisra, Eros era 
“căutarea binelui pentru sine, era, drumul omului spre divinitate. 
şi efortul său ce a obţine mântuirea. Eros este egocentrie, pe 

- când ideia de Agape, aşa cum este formulat în Noul Testament 
la Sfântul Evanghelist: Ioan: «Dumnezeu este iubire» — este 
în suprema. ei formulare teocentrică, CC 
: Agape. este-creatioare, Agape deschide drumul. comuniunii 

„cu Dumnezeu; ea este revărsarea divinității: asupra, omului, 
"Sunt netăgăduit, două atitudini cpuse în faţa vieţii. Aceste 

atitudini au' continuat în istorie, Motivul [ros a renăscut în 
timpul Renaşterii, după cum motivul Agape s'a reînoit în timpul 

„ Rezormei, ci «Amor Dei şi Amor hominis» se unesc în iubirea 
creștină, care este revărsarea, iubirii lu; Dumnezeu. asupra 0- „raului, dornic de-a se uni cu Durinezeu. Nu intrăm în discuţie 
asupra, interpretării teologice a, faptului. Pe noi ne intereşează 
chestiunea, din punct: de vedere pedagogic. Afirmarea că numai 
prin iubire avera posibilitatea, deplinei noastre  perfecțiuni. A 
întra mai departe în dispută teologică, este a cădea în confesio-., nalism %0 și deci:a limita valoarea, principiului educativ al iu- birii. Ori aceasta este. contrat convirigerii noastre. - „Marii pedagogi ai omenirii, începând cu Fericitul Augustin 
în lucrarea sa De catechisandi!s rudibus şi isprăvind cu Pesta- „„'102zi 91 şi Foerster 12 recunosc valoarea educativă a iubirii cre- „_Ştine şi o recomandă cui cea mai-mare căldură, pentru creşterea - generațiunilor ce vin. Pentru Foerster mai ales, cducația morală - a individului e un scop principal. Dar iubirea creștină capătă „ importanță dincolo de psihologia individuală, în'raportul învă- ţătorului cu discipolii să; şi, în tratarea metodologică, a diferi- "telor chestiuni de predat. Ea are: însemnătate foarte mare în pedagogia socială, când ne ocupăm de” diferitele instituțiuni, 

    
| 90. Expresia lui Luther era: Amor Dei non invenit. sed ereât suum „ Giigibile. Amor hominis fit a suo diligible. Et iste est amcer crucis ex „€ruce'natus qui illuc sese. transfert,, non ubi invenit bonum quo fruatur sed ubi bonum conferat malo et egeno»..: i ÎN : 191. Johann Heinrich Pestalo z 2 i, Grumălehren iiber " Mensch und Erziehung. Seine Schriften ausgewănlt von Hsimann Schnsi- der, Leipzig 1980, e. oo Se 92..Fr. WI. Foerster, Christentum, und Pădagogii, Miinchen, ' Rheinhard 1920. Ibidem, Religion und Charalsterbildung, Miinchen 1920. 
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de diferitele aşezăziinte, care au să asigure, o bună și corectă, 

creştere a, tinerilor. 1: 
ăi 

"Toate operele de. caritate şi de creştinism social, “pentru : 

promovarea, culturii umane şi îmbunătăţirea spirituală, a rasei 

noastre, au isvorit din iubire. Intreaga, activitate a. misiunii: 

interne în ea își are obârşia. Vorbind de mi 'siunea internă, Rah- 

lenbeck 93 enumără:, îngr. jirea de copii, leagăne, şcoli “pentru 

copii mici, servicii religioase: pentru, copii, scoli 'duminicale, | 

„grădini de copii, casele de salvare, institute de salvare pentru 

cei: neconfirmaţi; orfelinatele, asociaţiuni de educaţie. Apoi Mi- 

stunea internă continuă: în, cercuri de tineri, în căminurile de 

ucenici, în şcolile mai înalte conduse creştineşte, pensiuni creş- 

tine, cercuri de domnișoare, ș şcoli de menaj, case de salvare și - 

de educaţie pentru cei confirmaţi, cercuri, de tineri, pentru un. 

creştinism maj activ, ete. | | | _ 

Câmpul misiunii interne este prea, vast pentru a, putea des-. 

» „crie tot cuprinsul, însă.- se desprinde din el. un total entuziasin . 

pentru binele omenirii, o iubire nelimitată „pentru semeni. Iubi- 

rea, de oameni duce la, identificarea totală cu națiunea, la, înte- 

grarea eului în comunitate, la perfecţionarea, personalităţii 

umane, integrate în totalitate. Şi astfel se. formează acea oştire 

a lui Hristos, împotriva duhurilor răutăţii, răspândite în văz- 

duhuri £ 4, - 
Pe 

Invăţământul religiunii nu trebuie” să, rămână, platonic. Bl 

" trebuie să fie în legătură cu însăşi viaţa, - 

"4. Un principiu pedagogic. creştin, care” înalţă. viaţa. şi dă, 

“un sens, este MUNCA, Cei vechi se rosteau:, ora et labora. Prin - 

muncă omul se desprinde de toate slăbiciunile existenţei şi se. . 

înalță liber spre ideal. “Omul muncitor — manual ori intelec- 

tuia] — este bun, senin şi “nobil. Altă dată munca a. fost socotită 

ca o pedeapsă şi luată 'ca atare, era dispreţuită. In urma căl- 

cării poruncii luji Dumnezeu, Adam a fost b'estemat: «Intru su- 

doarea feţii tale să mănânci pâine până când te ve; întoarce 

: în pământ, căci din el ai fost luat, căci pulbere eşti şi în pul- 

bere te vei întoarce» 55, 
MRS . 

7 

93. In healenoyelopădie “ fiur protestantische Teologie, XIII Bd. 

pag. 95—96. | 

94. Efeseni VI. 12. Cp. Filocalia 'sfintelor. Nevotnţe ale desăvârşirii 

vol. I traduse. de Dr. Dumitru Stăniioae, Sibiu 1946. p. X seq. 

95. Geneza III, 17-19, | 
,



gg Pret i Dr. V. G; 1spiz 
_ 

pi 

. “Pământul î însuşi a fost blestemat dn pricina “hai: «Cu tru- 
dă să te hrăneşti din el, în toate zilele: vieţii tale, spini şi pălă- 
„“midă să-ţi aducă, şi 'să mănânci “buruenile: 'câmpului» 96, 
“Dar aceasta este în urmă căderii omului î în păcat. Aceasta 

“ este, concepţia “ care a domnit în. Vechiul Testament. In. Noul 
"Testament : situaţiunea se. schimbă. isus: Hristos a, venit în 
lume ca să răscumpere neamul omenesc, să-l desfacă de păcat, 
să-l împace. cu Dumnezeu şi să-l readucă în starea Paradisiacă, 
«Precum prin Adam a: întrat păcatul în lume şi pria păcat! moar- 
tea, aşa,. prin Iisus Hristos, Dorahul pOStru, e a venit îndreptarea 
şi viața» 87, - 

Munca: devine un rost al existenţei. Ea înseimnă activitate, 
putere: : Dumnezeu însuși - este activ. şi viu. Prin muncă, omul 
capătă mijlocul de înobilarz, de apropiere a lui cu Dumnezeu, 

Dea acum în creştinism, se va “vorbi de merit personal, iar munca 
devine obligatorie; Sfântul Apostol. Pavel le scrie "Tesalonice- 
nilor, că el munceşte ziua. și noaptea, ca; să nu. „Împovăreze” pe 

, nimeni şi-i pe doamnă: «Cine nu. vrea să , lucreze, acela să nu 
„ mănânce» %. u o 

- Munca este o. "virtute morală, Ba e în legătură” cu faptele 
bune ale omului!. necesară pentru mântuire. Ea nu maj este o 
pedeapsă, ci e ridicarea, omului spre idealul moral, este o va- | lorificare a lui ; ; ea, este un act pedagogie, cu . mare efect în for- marea caracterului. ” “ 

„Când tot: Sfântul. Apostol Pavel zice: «Purtaţi-vă. sarcinile “unii altora şi astfel veţi îndeplini legea lui Hristos» 9, dă un | sfat pedagogic, maj - ales când mai înainte atrage” atenţiunea asupra noastră, ca să:nu fim ispitiţi. A fi un om întreg î Înseamnă „a-şi duce singur. greul existenţei, cu fruntea « senină şi cu ochii „Spre cer,.. - - , | | | „„ Dar munca; este îndezanăitoare prin aceea. că prin ea se a- “unge la, proprietate şi astfel munca devine o virtute. socială 190, _ Este: necesar poate, să arințim că în întrebuințârea muncii atât pentru copii, cât şi pentru adolescenţi, legislaţia şi regula- 

9. Ibidem... II Ii atata "97. Romani V, 1221, . îi Ti „98. II Tesaloniceni TU, 10. e 99. Galateni VI, 2. Do 
100. Asupra ; aspectului: social, 

ortodoză față cu celelalte morale c 
vezi: Serbaa Ionescu, “ Morala onfesionale, Pueureşti 1941, R 220-221. 
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„ Prinetple ceea creștine a, - Dai - i 29. 

f acultăţilor” sufieteşti, vor. “ttobui: să aibă. în. vedere personali-. ă 
tatea umană şi ca atare totul va fi îngăduit: atâta timp. cât omul 

e ridicat din treapta sa şi nu coborit. 
Mai clar: vreau să spun că. nu este. pemis de a „ speciila: 

munca nimănui, ci fiecare cu dreptul său, pentru existenţa sa 

şi pentru promovarea progresului social şi naţional. 

" Când facem apologia muncii şi o. socotim ca un principiu 

educativ, nu ne gândim la munca silnică, la care pot fi unii con-. 

damnaţi. pentru păcatele lor, ci la acea muncă. recreatoare şi 

plină de bucurie a, vieţii, prin care omul'se regenerează,. se înalţă SR | 

până la idealul perfecțiunii depline, Muncă şi bucuria în viaţă, 

sa 
trebuesc să meargă împreună şi. să ducă la satisfacția, i Persoa- . SI 

nei, ca şi a societăţii. a. 

“Un adevărat creştin ştie apoi că ninaie nu se face i în Himea _ 

aceasta fără sacrificiu... 

5, Sacrificiul este dement: fundămental în psichologia r r&-. : 

- ligioasă; alături: de umilinţă şi de meditaţia, religioasă.El este 

“absolut necesar. pentru. formărea,. caracterului. "A. te sacrifica . 

pentru apărarea, supremă a, naţiunii, e o virtute; a te dedica pen- 

tru Binele semenilor tăi, e minunat. A renunţa, la bunurile tale i 

personale, a înlătura egoismul tău şi “amorul tău propriu, pen- 

tru a săvârși un bine, este: sublim. Prin, sacrificiul persoanei -- 

sale, omul se: afirmă, pe sine însuși. E un paradox aceasta, dar. 

așa-i realitatea... Distrugând animalul din noi, eliberăm spiri- - 

„tul, trecând peste: legile biologiei naturale, ne. avântăm în do-. 

meniul legilor supranaturale. Sfântul Apostol Pavel, vorbindu-ne 

de principiul fundamental al creştinismului, îl defineşte «a muri 

pentru a trăi», precum sămânța de grâu se aruncă în pământ, | 

ca de acolo să răsară spieul, aşa, şi cu omul: el trebuie să moară, | 

ca să renască, trebuie” să moară, ca să învie 101, Pentru afirma 

rea vieţii noastre: este necesar, sacrificiul. Creștinismul este re- 

ligia sacrificiului. ai 

Ce principiu: pedagogie. mai eficace; “aecât escemplul dat de -. 

Mântuitorul nost: ru, care s'a sacrificat: pe sine pentru salvarea 

-emenirei. Jertfa, de pe Golgota este cea mai educatoare. clar, 

după ce L-au bătjocorit, L-au-desbrăcat de. hlamidă, L-au îm- - 

brăcat cu hainele Lui și L-au dus ca să-L răstignească şi L-au = 

răstignit la locul, murit Golgota» 102, 

  

"101.1 Corinteni XV, 36. 
„102, Matei XXVII, 31-38: - a
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Dumnezeu îitrupat, s a umilit pe Sine ca să: răscumpere 
„neamul omenesc, ca. să-l elibereze de păcat. şi să-l împace cu 
Dutnnezeu, pentru a-l ridica din nou în slava în care a fost 
creat. Prin sacrificiu avem posibilitatea eliberării noastre, căpă- 

_tăm siguranţa existenţei şi astfel ajungem să înţelegem sensul 
adevărat al „vieţii pământești, ca pregătitoare pentru lumea 
veşnică. îi 

Dela răstigmire, învăţăm preţul just al vieţii, . desprindem 
“valoarea morală a. umilinţei şi înţelegem.că viaţa are sens atâta, 
„cât o dăm pentru alţii. In îndeplinirea datoriei sociale şi naţio- 
nale, cu preţul vieţii noastre, noi descoperim voia lui Dumne- 
zeu, care ne-a făcut. Oricât de controversaţ ar fi destinul ome- 
“nesc şi oricât problemele insolubile s'ar pune pentru viață, aşa 
după cum iese din- cartea Iov, prin răstignirea lui Iisus şi în- 
-vierea Lui, ni sa deschis viața eternă Şi sensul! “adânc al exis- 
tenţei. - | .. _ 

Biruinţa în viaţă vine numai prin jerttă. Cine. nu-şi sraulge 
"din suflet: egoismul, orj cine. nu-l înfrânge ca să devie altruist, 
„acela nu poate să fie biruitor în viaţă. Cine nu luptă. contra va- 
nităţii — şi în definitiv deșertăciunea deşertăciunilor, toate 
sunt deșărtăciune 13 — acela nu poate căpăta sensul vieţii veş- 

- nice, „Viaţa, este o luptă, de miulțe ori'o luptă crâncenă, şi ieşim 
, - învingători î în măsura în care suntem pătrunşi ce ideia. creştină 

a suferinţei. Ce sens “adânc în cuvântul sfetnicului bătrân, s Spri- 
jinit pe toiagul său la “moartea lui Fulger: - La 
Na <Viaţari datorie grea, 

Şi laşii se'ngrozese de ea. 
» Să aibă tot cei laşi ar ar. vrea, 
„Pe. neluptat». .. + 

| N | In viaţă sunt necazuri, suferințe, dar mai aies  ispitiri, Sun- tem ispitiţi de gloria lumii aceştia, suntem ispitiți de vanităţile mai suntem ispitiţi de plăceri Și, „poaj ales tineretul: e adesea ispitit de atâtea vanităţi.  -. - | Să ne amintim de ispitirea diavolului către Mântuitorul. - «Si apropiindu-se! ispititorul, i-a zis:. «De eşti Tu Fiul lui Dum- nezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini». Iar EI i-a răspuns: «Scris este: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot- cuvântul” „ni Dumnezeu»: Şi apoi diavolul l-a dus pe aripile” templului $ și-i 
  

  „203. Ecolestastul 1, 2.
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zice: «De eşti Tu Fiul, lui Dumnezeu, “aruncăzte- jos». Iar Iisus - 

i-a răspuns: <arăși este scris: Să nu u ispiteşti pe Domnul Dum- 

“nezeul tău». , 

In sfârşit diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi-i 

arătă toate împărățiile. lumii şi strălucirea! lor. Iar Domnul i-a 

_zis+ «Piei în urma. Mea, Satano! Căci scris este: Domnului Diim= 

nezeului tău să te închini şi Lui singur să-i slujeşti» 10 104, Şi 

astfel L-a lăsat diavolul, iar îngerii venind la. EL, i-au slujit Lui. 

E aci victoria voinţei. E victoria “eredinţei, e o atitudine. 

Dostcewski, comentând- situaţia intelectualităţii moderne, 

ne amintește de svârcolirile lui Ivan Fedorovici şi. creiază poe- 

mul: Marele Inchizitor, înaintea căruia Ivan striga roşu de-ru-,. 

şine... ȘI ispita continuă mai departe. «Totul este îngăduit 'omu- 

lui, care' se ordonează „după noile principii, să- devină omul 

— Dumnezeu, chiar- de ar fi singurul în Univers. care să vie- 

țuiască așa. Ar putea cu începere de atunci să străbată cu inima 

uşoară toate piedicile raorale + vechi, care reduceau E, om ia TO- 

pie» 105, - 

Teoria, moralei noui este ca sănu mmărturiseştă crima, să nu-ţă a 

pese rău .de ea şi să nu te pocăeşti, ci liber să domini în lume, 

pământ. Dar omul nu trebuie să uite chemarea sa către. Dum- 

nezeu, ci dimpotrivă să, ştie să se 'supuie,, să, se sacrifice pe şine 

pentru binele societăţii înconjurătoare. Fără, ironie, cuvântul . 

preotului e-adevărat: «Toate sunt orânduite de Providenţă şi 

este "vădit că o nenorocire încolţeşte uneori . o fericire as- N 

cunsă» 106, 

„Fără îndoială ; e o adâncă pedagogie aci. ce păcat $ însă, de 

prea desele. schimbări în directivele pedagogice, şi deci de prea. 

multele. interpretări:. Un lucru rămâne sigur.. Omul este compus 

din trup și suflet, iar suiletul este scânteia lui, Dumnezeu. Deci 

în faţa tuturor i spitirilor. Ge tot felul, să ne amintim de prima- , 

tu! spiritului, pe care-l propovedueşte. legea. creştină. 

"La ispitirea lui Satan, Mântuitorul a răspuns: «Nu numai 

cu pâine 'va, trăi omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu»... In | 

această, direcție se form cază O o disciplină 1 mor ală,; riguroasă € de- 

  

0 Matei IV, a-a1: o e oa 
105. Pedor.M. Dostoewski: Fraţii Karamazov, două Va- 

iume, text românesc da Georza B. Rareş, Biicureşti 1929, p. 252. 

„196. Ibidem, Vol. u P. DAŢ  i a PI 
.- - i 

fără nici o mustrare de conştiinţă. Inţelegând astfel lucrurile, 

se ajunge la domnia, egoismului absolut, la domnia, lui Satan pe *
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sigur, dar care luptă: în contra. tuturor vanităţilor şi cu a preţul 
vieţii omul se-afirmă pe sine... . 

m Educaţia, creştină trebuie bazată pe sacrificiu ŞI iubirea de 
: aproapele; altruismul şi nu egoismul fiind raţiunea întrebuințării 

ei. Pentru aceasta Mântuitorul, pentru noi oamenii şi pentru a : 
„noastră mântuire s'a pogorit din! cer şi s'a, întrupăt dela. Duhul 
„Sfânt şi. din Maria Fecioară s'a făcut. om. S'a răstignit! „pentru 
„noi în- -zilele lui Pontie Pilat şi a pătimit şi sa îngropat. 

„ Criicea lui lisus Hristos este simbolul educaţiunii desăvâr. 
| şite. In ea se cuprinde legea suferinței, a, acelei suferinţe puri. 
ficatoare. și înălțătoare. din robia păcatului, spre libertatea Vir- 

tuţii, prin ea..se afirmă adevăratul. eroism, creștin, căci toate 
- Bisericile de ieri şi.de azi nu s au ridicat pe moaștele martiri- 
- lor, drept. mărturisitorilor? Aşa dar: «Vino, iaţi crucea, şi ur- 

„ mează-Mi» 107, a | | | 

- A lua crucea Ti Hristos ; nu înseamnă, a bâgbâa întrun mis 
- ticism bolnăvicios, care admite toate contradicţiunile şi care în 
'esență este contra oricărej înţelegeri şi bune orânduiri în lume. 

“Nu! «Luminătorul trupului e ochiul. Când ochiul tău este curat, 
“atunci tot trupul tău este în lumină. Dar când ochiul tău este 

n „râu atunci şi trupul e. plin de întunerec. Ia. seama deci, ca, lu- 
“ mina: dintru tine să nu fie întunerec> 108, 

“A lua crucea lui Hristos este a urma; pe. căile Lui, Spiritul 
„de. jertfă este. absolut necesar. pentru formarea caracterului. 

Istoria, pedăgogiei ne! stă, martoră, că, dela, popoarele primitive 
: şi-până la popoarele cele . mai cultivate, eroismul: naţional s'a 

„ bazat pe acest „Spirit, Tar Jertfa lui Hristos este temelie, fiindcă e în legătură, cu învierea: Lui. El s'a jertfit pentru. păcatele noa- 
„stre, dar a înviat a treia. zi după Scripturi. ci 

Principiul. sublim al: pedagogiei creştine este îsa dar: cA 

dem şi pentru aceea, şi trăim,. ştiind că cel ce a înviat pe Dom- 
nul Iisus, ne va, învia, ş şi pe noi cu Iisus ş Şi, ne va, înfățișa i împre- “ună cu voi î09,, 

„Din acest principiu al sacrificiul; ezeştin; răsâre o mulţime de virtuţi ca: eroismul, „bărbăţia, camaraderia și disciplina desă- * vârşită, care face pe. soldat: să se dedice pentru patria. sa, pen- tru neam şi pentru rege. Cu drapelul în: mână,  fâlfâina, ostașul 
| 107. Marcu X, 22, a, - i „108. Luca XI, 8-a. 

"1109, II Corinteni IV, 14, -. i 

Ea 

7 

„muri pentru a, trăi», Este un principiu paradoxal, dat noi cre-
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creștin se luptă eroic. pentru: credinţa strărmoșească şi “pentru E 

patria fiilor Săi, nepregetând asupra vieţii, căci «cu moarte pe. 

moarte o calcă» şi viaţa, eternă, îi este. deschisă, în ceruri. 

„_.. Crezând în nemurire, viaţă, capătă. atâta. valoare cât ştim. . | 

să i-o dăm prin acţiunea noastră morală. Deaceea, cu drept cu-.: 

vânt, Biserica, . creştină urmăreşte. în educaţiune, «desăvârșirea 

caracterului religios-rioral. i aa 

6. Clement. Alexandrinul, vorbind de inţelepeiunea, peda- i 

_gogiei creştine; afirmă că, pedagogul este alături de cei puni 110, 

Prin aceasta el atrage atenţia asupra asistenţei “divine pentru : 

cei buni, care asistenţă. însă, nu-i lipsită. nici celorlalţi, din iu- 

birea, de oameni, pe care a manifestat-o Cuvântul ui Dumnezeu, 

> Rare sa întrupat. Bunătatea este. deci un alt principiu pedago- 

gic fundamental pentru! educaţia, creştină. Ea este în legătură: 

cu blândeţea şi iertarea. «Fericiţi cei blânzi, că aceia vor mMoş- 

teni: pământul» 111, «Şi ne iartă nouă: :greşalele, noastre, precum - 

și noi iertăm greşiţilor noştri» 112. : -.. - 

„ Creştinismul, este. legea iertării, nu-a “ răsbunării. Se uită i 

prea adesea acest lucru. Se uită în relaţiunile personale, se uită. . 

în acţiunile sociale şi politice,. se uită şi în pedagogie. Nu legea 

talionului: Ochiu pentru ochiu şi dinte pentru dinte, ci legea, - 

iubirii. Să nu stăm împotriva. nimănui. «Cui te loveşte pe obrazul 

drept, întoarce-i si pe celălalt» 113, A..fi creştin înseamnă a fi 

bun și tolerant. O toleranţă. specifică se cere. creştinului : «NU - 

judecaţi, ca să nu fiţi! “judecaţi. Căci cu judecata, « cu care jude. ..; 

caţi, veţi fi judecaţi» 2.14. . Această. toleranţă: duce ja adevărata 

omenie, "care este atât. de. 'caracteristică firii. Românului: Ro-.-. 

mânii mau fost niciodată, intoleranți în credinţă, în politică ori 

„în relațiunile internaţionale, ci dimpotrivă, au fost îngăduitori, 

drepţi şi buni; Cerând. ce e al său şi afirmând dreptul său Ro- | 

mânul a înţeles şi dreptul celuilalt, el a fost totdeauna | contra 

urei de rasă, "contra, urei de clasă « ete. i „i 

  

110. Ciement Alexandrinul, “ pedagogul,. trad. de Dr. Ni. 

colâe Ştefănescu, Bucureşti, 1939, p. ! 98. cp.  Paedagogus. „Migne, - 

P. C., tom. VIII, col, 247-681... iii ; 
IM, Matei V, 5. a 

- 112. Matei Vi, 12. - 
413. Matei V, 39. i i 

114. Matei VII, 1-2. e a
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Pedagogia românească tr ebuiă să aplice” această viztute na- 
ţională, câre ridică atât de mult prestigiul nostru. 

| Această bunătate a dus la: ospitalitatea, recunoscută la Ro- 
” mâni, de toţi vizitatorii” streini, a dus la acel act discret al mi- 

“ losteniei atât de mult cerut de cazitatea, creştină. <Fericiţi cei 
. milostivi...». - 

| «Şi când faci milostenie, nu trârbiţa așa cum fac făţar- 
„nicii în sinagogi şi uliţă... Tu când faci milostenie, să nu: ştie 
stânga ia ce face dreapta tay 115. 

In formarea omului deci, trebuie să avem în vedere aceste 
precepte ale moralei creștine. a . | 

Pedagogul model este Domnul nostru “Iisus Hristos, BI este 
„ Păstorul cel bun; care viaţa şi-o pune pentru oile sale 116, EI 

este educatorul nostru, educatorul copiilor, pe care îi duce spre 
- mântuire, EI învaţă, poporul să meargă drept 117, Iar: pedagogia 

Sa este: credinţa pioasă, învăţarea, închinării cățre* Dumnezeu 
şi creşterea. pentru cunoaşterea adevărului, dreapta, îndrumare 

“ care înalță la-cer11s, .." : 
| “Pedagogia se poate. detini î in multe feluri; dar după: voința, 

lui Dumnezeu ea este îndreptarul adevărului pentru înţelegerea lui Duranezeu, este deci o întipărire a faptelor sfinte, Pentru 0 durată perpetuă 11, 
La baza cducaţiunii trebuie să. stea, bunătatea, căci Dum- nezeu este bun, . - 

„ In'deosebire de Vechiul Testament, în care forţa şi puterea decideau: «Toiagul tău şi nuiaua ta m' au chemat» 120, ori «Cu ” “toiag de fier îi vei păstori» 121, în Noul Testament, după î învă- ţătura, lui Iisus, Apostolul se adresează” Corinitenilor: «Ce voiţi? “Să vin la voi cu toiagul sau să vin cu dragoste şi cu duhul blân- deţii ?» 122, i , 
A. fi bun, nu înseamnă a nu fi arept, după cum a fi ârept . nu înseamnă a nu fi bun. Chiar cel c ce se teme de > Domnul, se în- „toarce către inima Lui 123, 0: | Na 
115. Matei VI, 2'3.. 
116. Ioan X, 11-14, a, " 117. Oseea v, 2. a Si „1 418. Pedagogul, p. 7, e eee "119, Ibidem, p. 78. i n 
120. Psalm XXII, 4-5. i 121. Psalm II, 8-9... „| DI E 122. 1. Corinteni IV, 21, ME 123. Iisus fiu) lui Siran: XXI, 67, i 

N



Principiile eines cregine a LE Și „35 

Clement Alexandrinul, în. lucrarea. sa, «Pedagogul». cartea 

I-a, cap. VIII, tratează, această chestiune..cu mare îndemânare. 

Dacă Dumnezeu este iubitor de oameni, uwmează că şi Cuvântul 

este iubitor de oameni * 123. Nu poate fi nimic mai bun ca Dum. 

„ nezeu, ” a - 

«A fi bun nu înseamnă că , este pun numai pentrucă are în 

sine putinţa de a fi bun, cum se zice că dreptatea este un bun, 

nu pentrucă are în sine. puterea, aceasta (căci ea. însăşi este o 

virtute) ci pentrucă ea este bună, în sine însăși şi din cauza sa 

însăşi 125. Pentru aceasta Dumnezeu poate şi pedepsi și cel ce 

este bun, poate aplica și sancţiuni. Pedagogul deci, pe lângă 

atributul didactic de învăţător, are și 'celalt atribut, de corector. 

EI este sfătuitor şi îndreptător, mustrător şi lăudător. 

«Deci, după cum alături” de cuvântul sfătuitor, se adăogă 

„înfăţişarea lui de îndreptător şi de mângâjetor, tot 'aşa se ada» 

ogă la cuvântul lăudător, cel de; mustrător şi certător, ca abia 

-în urmă, să vină în chip firese cel de lăudător> 126, | 

Sfântul Apostol Pavel zice: «Vezi: acum, atât bunătatea, 

cât şi asprimea lui Dumnezeu; pentru cei ce au căzut, e aspru, 

jar pentru tine e bunătate, dacă vei rămâne în bunătate» 127. 

In cap. IX din cartea, 1, Clement Alexandrinul îşi propune 

să trateze tema. : Aceeași putere care: face binele, poate — pe 

bună dreptate — să și "pedepsească. Şi astfel ne arată în mod | 

precis, ; care este metoda, practică a pedagogului. creştin ! 128, 

Această metodă consistă, din: i 

| 1. Sfătuire . (vovYtrna:s) 0 mustrare plină de grijă, care ne 

face să dobândim minte. .. | 

2 Certare . (Eztriunots) o mustrare pentru " faptele ruşi- 

noase, care face pe cineva destoinie. pentru. cele bune. 

3. Rușinare: (ese). o mustrare: zentru cei mici la suflet 

şi nepăsători. 
4..Indignare. tree, o 'certare care produce i rană în 

suflet sau o muztrare-usturătoare. 

5. Admonestare - (ippEv 045) - „este mustrarea minţii celei 

sănătoase, 

  
7 

"124, Pedagogul,. cartea. 1, p. 8. | 

125.Ibidem, p. 8. . 

126. Ibidem, p. 8... :.. N 

127. Romani XI, 22. i 

„ 128. pedagogi, cartea L cap, p. 98 că a , 

pp 

N . 
,
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E 6; Bupraveghere (16407) este o, indignare. puternică. 
57. Reproş ' (hctdopia) este un cuvânt aspru... : 

--”8.-Gitare. (3x51). este o mustrare a celor care săvâr- 
şesc'nedreptăţi: Arată. exemplul mustrării de -acest: fel făcută 
lui David şi Iudeilor. «Şi m'a- nesocotit casa: lui Israel și casa 
lui Iuda a minţit pe Domnulo 12, . 

„9. Deplângere (peuuunipta) este o mustrare prin pilde.. - -: . 
E 10. Derâdere (&ov p.a1<) 0 mustrare plină de ironie. | 

. 11.: Necăjire . (zacaveutonats) „este deasemenea o mustrare 
-.. a celor ce apucă pe căi altele decât cele cuvenite. . 

In sfârşit. SE 
„12. Pdeapsă celor care repetă sreşăla, ori se încăpăţânează 

de a. nu mai ieși din ea... -. Da e 
__.. In toate aceste'căi, Pedagogul alexandrin ne dă citate din 
„Stânta Scriptură, pentru a ne instrui şi a ne asigura în calea 
mântuirii; In. celelalte două cărţi, el "nu face altceva de fapt, 

: , decât-ne expune metoda practică, pentru îndepărtarea, dela pă- 
cate şi încurajarea, omenirii de a. merge pe căile mântuirii. Ni. 

„se Qau tot felul de sfaturi; cu exemplificări din Vechiul și Noul 
„Testament și. care sfaturi conţin făgăduinţa fericirii şi mân-- -- 

„+ "Unul din scopurile educaţiunii trebuie să fie desrădăcinarea, 
„Viţiilor sau a, relelor. deprinderi, 'şi pentru aceasta, Pedagogul ne „arată care sunt acele rele şi cum trebuie să ne ferim de ele. „In creşterea copiilor, totul, trebuie “făcut Gu bunătate. Bu- nătatea sufletească e o conăiţie peritiu un pedagog. El trebuie . “să plece dela, porunca divină «Preciim voiţi să, vă, facă vouă oa- .menii, faceţi şi voi aşijderea. Că aceasta e legea şi proorocii» 130, “EL trebuie să aplice norma, morală: «Ceeace ţie nu-ţi place; altuia, nu face». Dr e îi «Această, lege așa, de simplă, e temelia, tuturor. drepturilor Şi fireşti şi orăşeneşti și politicești şi obşteşti şi ale unui neam „către alt neam și al proprietăţilor», zice atât de plastice Eufrosin | „„ Poteca, în Catehismul său mititel asa, e. 

4 

pe 
N 

  

  

-.- 229. Teremia 'V, aa. a 
130. Luca VI, 81, | 

„1181. Vezi Oatehismul mititei al uui Eufrosin Poteca, publicat de G. 
. Rădule seu M ot ru, în Revista, de Pedagogie, vol, >, 1940... , 

N 
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Iar vorbind de- legea noastră a Hristianitor, cu, aplicaţia i 

ei, e. arată cum se aplică această lege 132, 

Este încă odată, afirmarea, omeniei, afirmarea acelei. cali- 

tăţi obligatorie. pentru catehet și pentru fiecare. om — de a fi 

bun. Educatorii trebuie să iubeas scă, să facă bine şi să dea cu . i 

. împrumut fără a nădăjdui ceva: înapoi, căci ei sunt fii Celui - 

Prea Inalt. . a 

Educaţia creştină. se. bazează pe. ferită, muncă şi iubire. 

lutirea, însă, este postamentul pe care clădim integral edificiul “ 

omenirii, căci. ea singură adună și. corectează, prin. ea.se uită, 

ot ce este dăunător vieţii şi se reţine tot ce este pozitiv şi CON-.- 

A
 

“ structiv. Prin iubire Apostolii au răspândit creştinismul Şi. au, 

clădit Biserica hui Dumnezeu. îi 
te ” 

1, Dai tocmai. pentru aceasta, eaicaţia. creştină este misi0-- N 

nară. Misiunea, devine un principiu pedagogic în educaţia, cre-:! - ! 

ştinească, După ispitirea Sa, Iisus și-a început propoveduirea: 

«Pocăiţi-vă, căci s'a apropiat. împărăţia, cerurilor» 133, şi a che-., 

mat pe Petru şi pe Andrei și le-a zis:. aVeniţi, după Mine şi vă. 

voiu face pe voi pe scari „de. oameni» 134, Tar „după învierea Sa 

  

  

192. «Copiilor, cinstiţi pe: părinţi şi pe. mai marii voştri, precum aţi 

pofti să vă, cinstească, şi pe: voi fiii vostri îi slugi? voastre, când veţi â 

părinți și stăpâni. 

«Tinerilor, cinstiţi. pre dregătorii şi pre Gcarmavitorii voştri, precura 

. aţi pofti să-vă cinstească. și pre voi. când veţi. fi dregători 'și ocârmuitori. 

7” «Orășenilor,. împodobiţi-vă. O oraşul cu cheltuelile voastre, pentrucă 

voi/n'aţi. voi nicidecum să daţi cheltuiala, pentru, împodobirea 
, aitui oraş, , 

- afară de cheltuelile statuiui.: 

«Politicilor, . faceţi tocmeli milostive cu cei “biruiţi, pentrucă n'aţi - 

"oi să vă, îimpovăreze prea tare alţii, dacă ar "fi mai tari decât. voi. : 

„ «Oamenilor de obşte, nu. defăimați pre nimenea, căci e de altă na- 

ţie- şi de altă religie, “pentrucă, voi waţi voi să vă defaime alte noroade, - 

de altă religie, când aţi fi după irebuință în țara. lor. 

„> cRomânilor, cinstiți pre neamurile care vă ajută la această. enag-! i 

tere a' neamului nostru și a patriei noastre, precum aţi czuta să vă cins- 

tească şi pre voi i când aţi fi: în stare ca să ridicaţi voi din gunoi pre, alte 
2 

noroacde,. .: 1. 

„«Pioprietarilor, nu cotropiţi mooșiile vecinilor răzeși, pentrueă voi Și 

vaţi voi ca, alţii să vă 'cotropească. moşiile voastre, 

«Toţi oamenii fiți. cinstitori de Dumnezeu şi "drepti, pentrucă tu. . 

turor vă, place; să aveţi de. aface cu oameni credincioșii. şi, drepţi». (Eu- e 

trosin Poteca: Catehismul mititel). 

133. Matei IV, 17. N A Ra 

"a84. Matei IV, 19, e ci. SE



N 

=8 N IN a RE o _ Pro. Dr,'V. G. Tspir 

i-a trimes pe Apostoli: «Drept aceea, raergând învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le pe ele în nurele Tatălui şi al Fiului și 
al Sfântului Duhyîs55,. N a 

_ Pentruca, lumea, să fie transformată din ceeace este, tre- 
buie zel misionar, deci. misionarism. Nu în materie, în preocu- 
pări efemere, ci în spiritual și etern, trebuie îndreptată atenţia 
omului. 'Temeiuri pentru aceasta sunt multe. Din activitatăa mi- 

„ Sionară a, sfinților Apostoli, dar mai ales din activițatea sfân. 
tului Apostol Pavel,- desprindem că, creştinismul este o religie 

”. universală, Necesitatea, mântuirii nu aparține numai unei sin- 
_gure regiuni, unei singure naţiuni, ori unui singur continent, 
ci este o necesitate permanentă şi universălă, căreia îi corespun- | 
de Evanghelia lui Hristos. Apostolul Pavel ne dă şi pildă cum să : lucrăm în entuziasmul nostru." El*nu vorbeşte. în numele său personal, Ci în numele lui Iisus Hristos al cărei serv este. El se numeşte  âc5dos zn5 Xptarod. Ce diferență radicală între acest "Apostol şi marii filosofi, cari vorbesc în numele lor, ca desco- peritori de adevăruri.: Predica lui Pavel este hristocentrică, . Biserica trebuie să fie activă, dinamică. Pentru aceasta, ea „ îrebuie răspândită pe toată faţa pământului, iar. răspândirea ei se face prin Apostoli. . * a as Obligaţia pentru misiune vine din maj multe motive. Pri- “mul motiv vine din însăşi: porunca Mântuitorului :- «Pace vouă! Precum m'a, trimes pe Mine Tatăl, şi Eu vă trimet pe. voi» 136, «Voi sunteţi lumina lumii. Nu poate cetatea, să se ascundă, când stă deasupra muntelui» 137: DI ae „+ “Dar cea mai elementară loialitate faţă de Mântuitorul, ne „ sileşte'de a fi misionari. Această poruncă, iu se referă numai la ” preoţi, cărora, de drept le revine, în baza acelei potestas magis- terii, ci şi la credincioşii laici — la, toată lumea. credincioasă. „Sub conducerea şi controlul Ierarhiei desigur, credincicşii. au Şi ei chemarea de a'răspândi învățătura creştină, de a deveni | ajutătorii şi auxiliarii clericilor, căci după cum se exprimă Apos- : tolul neamurilor «ai lui Dumnezeu împreună  luerători sun- tem» 138, Și apoi «oricine va, mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voiu şi Eu pentru el înaintea, Tatălui Meu celui din ceruri» 139, . . i ia 

= 

  135. Matei XXVIII, 19. 
136. Ioan XX, 21. | a : Sa 137. Matei V, 34, ? - A te 138. 1 Corinteni III, 3, Da 139.. Matei X, 33, 

o. =
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Ținând . seamă de această potărîre a “Domnului Hristos, ” 

canonul 62 apostolic prevede sancţiuni pentru cei cari, din frica, - - 

_de oameni, sar lepăda de credinţă, iar -Balsamon, în Comenta- 

xul său asupra acestui canon, arată că legea, bisericească obligă 

„pe toţi credincioşii să fie mărturisitori aj credinţei 140. . 

Incă din timpurile dela începutul Bisericii, didascalii erau 

cunoscuţi ca lămuritori . ai adsvărurilor creştine 141, Dar cate- . 

heţii ce alt rol aveau, decât de a face iustrucţia religioasă ș şi prin 

aceasta a întări credinţa? Totul este să nu. ne întoarcem spre 

alte Evang shelii, căci nu este altă Evanghelie, ci doar că sunt 

unii cari vă turbură pe voi şi voesc să răstoarne” Bvanghelia 

lui Hristos 142. 

-Al doilea motiv provine din solidaritatea umană. Cei ce. 

cunosc adevărul, sunt datori să-l facă cunoscut şi altora. Extre- E 

mul Orient, Japonia, China, Siamul, 'Tibetul, India, Iranul, Ara- 

bia așteaptă cuvântul Evangheliei. Cc: ne-l. va, propovedui? «Ci 

voi sunteţi fraţi» 148, - 

«Pace vouă! Precum m'a, trimes pe Mine. Tatăl, așa vă ari: | 

“met şi Eu pe voi> 144, Cine iubește pe Dumnezeu, să iubească. 

şi-pe fratele său 145, 

Budhismul, confucianismul, tăoismul, “hinduismul, islarăis- 

mul, mozaismul sunt religiuni care nau adevărul revelat, abso- . 

lut, în nici una, din'ele, nu găsim acea morală superioâră care 

e propoveduită de Evanghelie. In creştinism . se revelează, Mân-.. 

tuitorul lumii, acela care are toată autoritatea, ș şi toată puterea. 

“Numai în creştinism îşi găsesc oamenii salvarea, acea linişte Su- | 

fletească, după. care însetează sufletele” lor. | 

tudiul comparativ al religiunilor face: dovădă, că idealul 

religios, idealul spiri stual pe care-l aduce. 'creştinismul, este ceva 

cu desăvârşire “nou, care eliberează s sufletul omului şi-l înalţă, 

tot mai sus către: Dumnezeu. Am simţit aceasta şi mi-s a măr- 

turistt aceasta, de către colegii miei indieni, chinezi, parși, dela 

Universitățile din străinătate. O' simţim aceasta . „din toate co-. 

respondențele etnografice, care. ne. înfățișează diferitele mora- . i 

-140. Sintagma At. pag. 80. E 

„141. Teodor M. -Popescu, . Didăscatii, p. 30. E 

: 142. Galateni I, 7. Sa ÎN 

143. Matei XXIII, 8. : îi A . 

144. Ioan XX, 21. E o i - e 

145, 1. Ioan IV, 21. - IE



Oră DruV. Ge 1 
vuri şi idealuri morale ale popoarelor. Situaţiurii sociale şi deo- „ - sebiri de clasă, ca acelea care există în Japonia, China, India, -. Indonezia, ne dau dreptul de a-lucră peatru un standard moral, - „mai înalt ca cel 'Propoveduit în lumea asiatică. Evanghelia hui  Bristos cheamă deci. continentele la înțelegere reciprocă: şi la bunăvoire între. ele... PI a „3 Suntem obligaţi. apoi la “misiune din scopul 'ultim. al reli- giunii creştine, de a clădi Biserica lui Iisus Hristos, . . _ „. Cfeştinismul este:o religie misioriară, întrucât este religia " absolută, 'este'religia revelată. Iisus Hristos sa pogorit pe pă- mânt, a -pătimit, s'a îngropat şi a înviat... Există o iubirea noa- stră faţă de Iisus Hristos, este o pietaţe: creştină specif:că, care ”. ne face pe noi membri ai comunităţii creştine,- să propoveduim * Evanghelia, Ia, toată zidirea. Această pietate a. făcut pe atâţi mi- Sionari de a, străbate mărilă şi ţările şi a propovedui pe Iisus cel î răstignit.“ Toţi cei credincioşi sunt, trupul lui Hristos şi mădu- * „“larele Lui în parte. Pe.unii i-a pus Dumnezeu în Biserică mai - întâi “Apostoli, al doilea profeţi, al” treilea învăţători, apoi pe 'cei cu darul puterilor minuiate,.- Dar dacă un mădular suferă, . „toate mădularele suferă. împreună şi dacă un mădular este cin- „„ Stit, toate mădularele se bucură împreună, 146, Deci.se va pre : î dică această Evanghelie a Impărăţiei, în toată lumea,spre măr- turie la toate neamurile şi atunci “va, fi sfârşitul 147. Spre acest Sfârşit aleargă, omenirea... FO î..: Biserica ecumenică a lucrat şi lucrează din răsputeri pentru . realizarea acelui ideal al unei turme şi al unui Păstor 145, „+ Existenţa, Biserici; şi unitatea ei sunt independente âe timp, „de loc şi: de număr, se exprimă cardinalul Bourne, în introduce- " rea sa la Encielica «Mortalium animosx 149, 

pi ia va VII. Acestea sunt punctele cardinale aje pietăţii creştine Și deci și ale educaţiunii creştine: “credinţa în Dumnezeu, liber. tatea personală, iubirea, creştină, unea, . cinstită, sacrificiul, bunătatea sufletească, și misiunea. Da it na i - Indeplinirea lor aduce linişte sufletească, aduce desăvâr- - şirea personalității omului, a acelui om clar la :rainte şi cu ve- | 
  

  
"146, I Corinteni XII, 26. Ie Sa „71417. Matei XXIV, 14, aa Ra 448 Toan X, 16... i NE a 149..Belected Papal Encyclicals and letters, 1928-1933. London '1932, Pen 790 4908-1982, Le i 
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dere limpede. Desigur ele trebuese privite sub:unghiul, fericirii. * 

veșnice, Esenţa, religiunii este cugetarea. despre viaţa. veşnică. 

"Credinţă în ziua de apoi, de prezentare a noastră înaintea, drep- 

tului Judecător, care în -jeţul Său de judecată va răsplăti 0a- î.. 

menilor, fiecăruia după a sa faptă, nu este numai un“postulat 

moral al răsplătirii pentru bine şi rău, ci este afirmarea unei 

realităţi. Această realitate. poate fi metafizică, dar ea există, 

Din acest-punct. de vedere, în educaţia 'creştină se va da aten- pi 

ţiune acelei sperante eshatologice, care pune pe.om faţă în faţă, 

cu Dumnezeu. Şi mai ales în împrejurările grele de azi, când, 

toate frământările şi toate turburările sociale se întâmplă, când. | . 

nimic nu e sigur, când totul e în-criză — Karl Barth, vorbeşte !.. . 

_chiar de'o Teologie a crizei — în vremurile acestea apocaliptice | 

nimic mai. confortant în educaţie, pentru întărirea caracterului : .... 

omului, decât a vorbi.de fericirea ceva să vie chiar. dincolo de * 

.. Religia merge impreună cu morala. O educaţiune religioasă Ma 

"nici nu e posibilă fără o adâncire a, preceptielor morale 150. 0 

morală fără religie este'o absurditate. 'Temeiul absolut.al sigu- 

ranţei preceptelor morale îl dă religia prin. revelaţia, divină şi 

revelaţia, e mai ales de ordin eshatologic.. N e 

Credinţa, n zilele de-apoi. ma 

E singura tărien noi: Ia 

„Că multe-s tari cum credem noi. +... aa 

„1. Deci primâtul spiritual şi acel optimaisra robiast ai ia 

lui, pe care-l descoperim în folclorul românesc, sunt pârghii pu- 

ternice în susținerea educaţiei creștine... 
a Pi 

„Religia este etică şi practică, nu scolastică şi teoretică. Cre 

ştinismul în special este viaţă: Eu sunt'calea, adevărul şi Via- 

a 151 Credinţa, fără fapte este moartă, 152, ii 

"Studiul religiunii deci, nu va fi numai intelectualist, ci şi 

” sentimental şi mai. ales volițional, întrucât. prin el tindem la . 

„ formarea carakterului întreg, la formarea, personalităţii uma- 
a 

1, 

150. Cp..Dr. Nicolae Terehilă. Herbart şi- herbartienii ro- |... 

„mâni din Ardel, în Anuarul XVII al. Academiei : Teologice, 1940-1941, .. 

„Sibiu, 1941, p.11.sq. . .: i ae 
. 

+ 
pr . 

„7451. Ioan XIV, 6. _. Sa: 

152, Tacob IL 26 e i i 

. - p-



42. ae „Pret. De. V. 6. tg 
NT E Pi 4 x 

ne153; Religia are ca ultim scop de. a. conforma, voinţa ornuliii 
cu a, Tatălui ceresc şi a supremului Judecător, întrucât î în esența 
ei este dependenţă absolută a omului de Dumnezeu — Fiinţa Su- 
premă 154, ” o 
- Aşa dar, când ne ocupăm de învățământul religios trebuiesc 
avute în vedere doctrina şi practica, instrucţia, şi educaţia. 

Punctul central al: preocupărilor vieţii sufleteşti, trebuie 
să fie viața veșnică, fericirea, veșnică, care caută să, se realizeze 
odată:cu speranţa în ziua de apoi... Speranţa. este o virtute teo- 
“logică, este o virtute creştină; ea este inerentă, firii omului, ea 
este în legătură cu victoria binelui asupra, răului, cu înlăturarea 

- întunerecului de către lumină. Iny basmele noastre, în poveştile 
-şi fabulele poporului. român, distingem deasupra, tuturor fan- 
teziilor, . existenţa. acelei legi morale imanente, care preţueşte 
binele. 'Tot folclorul nostru este străbătut de victoria lui Făt- 
Frumos, care trecând peste toate piedicile din viaţă, înaintează 
triumfător 155. In pofida destinului, soartei oarbe, omul .sub 
scutul lui Dumnezeu iese învingător.. Aceasta, este învăţătura 
creștină, și pedagogia care este creșterea copiilor, nu poate uita 
acest lucru: răsplata faptei bune, recompensa, binelui şi sanc- 
ționarea răului, _ 

Viaţa morală, bazată pe ăreptats. şi umanitate, t trebuie s să, 
fie la baza educaţiunii. Recunosc că nu trebuie să _se exagereze 

"întrun idealism impracticabil, ci trebuie” să se aibă în vedere 
realităţile. Din acest punct de vedere, ne vom: aminti că viaţa | 
e o serie de obligaţitini, înainte de a fi o serie de plăceri. Şcoala, | pe lângă, Biserică, va trebui să recunoască acest lucru şi să ac- 
tiveze în această direcţiune, căci totul se reduce la, înțelegerea 

- Vieţii şi la concepția ce-a avem. asupra, ei. «Ce-i folosește omu- lui de ar câștiga lumea întreagă, . dacă-și pierde: sufletul ?> 156, Primatul spiritului nu-i numai o necesitate religioasă, ci este şi una morală, este o necesitate pedagogică. Iată în con- „cepția materialistă a veacului, când s a crezut că maşinismul e totul şi omul este subjugat de maşină, s'a făcut dovada, valorii sufleteşti. In răsboiul al doilea mondial, s'a întrebuințat: avionul 

  

„153: N. ferenină, op: cit. Da 
154, Ibidem. - . 2 SE e 

„155. Cp. 8. Mehedin 
„cureti 1941, p..150. . 

- „166. Marcu VIII, 36.4. 
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n. Soveja,: Crestinism romariese, Bu 
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şi parașuta, vedeta și yachtul, motocicleta şi toate armele noto- 

rizate. Ambele partizi au folosit aceleaşi arme în proporţie egală ă 

ca, număr și-calitate. A învins însă partida care a, fost mai ani-. 

mată, care a avut mai. multă credință, mai multă forţă. spiri- 

tuală. Acum se vorbeste de bomba atomică, și atâte alte des- 

coperiri! Va învinge acela, care are suflet, mai mult curaj, care: 

are un crez. Deaceea pietatea creştină, ortodoxă a poporului. 

nostru, credinţă strămoşească, trebuie avută în vedere în mod: 

obligatoriu, la formarea nouilor generaţiuni. Prin aceasta 'asi- 

gurăm nu numaj fericirea, momentană a diferiților indivizi ce se 

suceed în timp, ci şi continuitatea colectivă a fondului nostru , 

Credinţă creştină prezintă un mare avantaj faţă de. sistemele 

filosofice. Conform învăţăturii Bisericii, firea omului s'a, dete- 

riorat prin păcat şi pentru a se îndrepta, este nevoie de harul | 

divin, deci nimic nu poate înfăptui omul “fără graţia divină. - 

Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Romani, ne vor- 

beşte de lupta, între carne și duh... Văd în. mădularele mele o 

altă 1ege, care se luptă împotriva minţii mele şi mă face rob 

legii păcatului — cea, din mădularele mele 1%. - a 

Pentru. a îndeplini binele, pe care-l dorim, şi a, înlătura 

răul pe care nu-l voim; noi creştinii. avem la, dispoziţie legea lui 

Hristos, legea, lui Dumnezeu. Să ne supunem acestei legi. 

Există deci o pedagogie a harului, care este cu mult mai 

complectă, decât celelalte pedagogii- raţionaliste, empirice ori 

experimentale. şi datorită căreia, suntem siguri că se pot forma, 

oameni, desăvârşiţi, eroi, asemănători sfinţilor din istoria Bise- 

piei, -. - a RE 

Deaceea, cred că Johann Fried. Herbart. (1176-1841) în a- 

N N * 

„ firmarea principiului. concentraţiunii,. pretindea că «istoria Im- 

părăţiei lui Dumnezeu oferă materia principală de învățământ, _. 

“pentru desvoltarea copilului şi în deosebi pentru formarea, ca- 

raăcterului său» 158; . | a | ME 

Dar eu aș merge mai departe. Pe urmele sfântului Apostol 

Pavel aș pretinde că, pedagogia trebuie să fie hristocentrică, 

adică să ducă la cunoaşterea învăţăturii Domnului şi Mântui- 

torului Iisus Hristos” și la, aplicarea, virtuţilor. propoveduite de 

Dânsul. In orice caz, religia trebuie să fie la baza tuturor, învă- 

  
  

„257, Romani VII, 23. NE o, 

158. Cp. N. Perchilă, op. cit» p. 14 Pi 

„d
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țăturilor şi: înaintea tuturor cunoştiițelor realis te € ori umaniste 
—— despre natură ori despre om. — să învăţăm cunoştinţa des- 

„pre Dumnezeu. 5 
“Intre servirile pe care Te-a îndeplinit Iisus, a fost ; şi cea pro. 

- fetică i; şi. didactică, pentru: a. anunţa, lumii voia lui: Dumnezeu. 
Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a descoperit omenirii calea. mân- 

tuirii şi i-a dat la “cunoștință: cele: mai: înalte: adevăruri. EI ne-a 
arătat. şi calea bunei creşteri: o educaţie” intelectuală bazată 
pe: cunoașterea. luj Dumnezeu, . o educaţie : a sentimentului, ba- 
zată pe pi ietate, rugăciune. şi post, şi o educaţie a. voinţei, prin 

„practicarea liberă a virtuţilor, î în fruntea cărora desigur v va, sta 
iubirea, de oameni Şi milostenia, și. asistenţa; socială, .. So 

"EI ne-a arătat şi calea pentru o conștiință. morală, şi pentru 
"formarea î unui caracter desăvârșit. Deaceea” Părinţii bisericești 
"au făcut apel la modelul educâţiunii, care e Hristos 159, deaceea, . : “marii pedagogi pretind acum „ Încăodată, să urmăra pe Hris- „.tos160, ra N N Ra 

vru. Dar. realizarea principiilor pedagogiei creştine, de- pinde. nu numai. 'de psihologia,. „individuală şi de îndemnurile „ morale, ci și de alcătuirea, socială, Structura, s socială contribuie enorm la formarea caracterului omului! Și deaceea, este necesar . „a se cunoaşte şi: instituțiunile “ cari. devin: factori hotăritori. î in -edueaţiurie; Pedagogia nu-i: numai individuală, ci și socială tot- "odată. A. ne ocupa de familie şi şcoală, Biserică. şi societate, de sindicate, armată și stat, “de „organizarea naţiunii. întregi, este a desprinde sensul adânc al. unei educaţiuni sociale și prin acea- sta. a deschide drumul mai sigur pentru realizarea idealului cre- - ştin. „Cunoscând cărările şi stiind, direcţia, vom, reuşi în viață: și -vom realiza, idealul personalităţii, care este” puterea, creatoare „a unei culturi. umane, vom reuși în formarea. caracterului, în î - crearea, acelei” perscnalităţi : eroice, de care vorbește Foerster,. „+ Vom moraliza individul şi vom determina progresul î în societate. „ Acest.progres al societății se va realiza, prin moralizarea, colec- tivă, prin, moralizarea masselor în numele Domnului Şi Mântui- „torului Iisus” Hristos, Şi astfel limanu! tuturor-as ăspirațiunilor va îi atins în Dumnezeu, atoatetăcătorul, „despre care toată exis- a , ÎN Bi - 2 m 

  3189: Ciril al Terusaliraului, cateheza Va „160. Vezi: Comenius, Pestalozzi, :Foerster, ete,
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tenţa mărturiseşte, după cum. se exprimă atât de; strălucit Fe- za i 

ricitul Augustin în Confesiunile sale 161, 2. 

IX. In modul acesta. se va. forma. acel, om nou, „cetăţean de « o-: 

noare, eroic,. bărbat, plin. de virtute, altruist, disciplinat, cu cre- . 

dinţă în Dumnezeu. Acel om sub raportul intelectual, va tre- 

'bui să fie raţional, științific şi credincios; sub unghiul . senti- 

mental, să: fie, curat sufletește, bun: la. nimă, şi. generos, iar « din. 

- punct. de vedere voliţional, om de curaj, bărbat desăvârşit, ca- 

„pabil de sacrificiu. Invăţământul religios“ este “chemat să: con- :: 

„tribuie- la aceasta. Pedagoşii moderni şi Herbart și Foerster . 

îi dau o importanţă, radicală, pentru acest. scop. Educaţia, creş- - 

“tină va tinde deci, la formarea unui om desăvârşit. din punct. de “ 

vedere religios și. moral. Omul de mâine, "crescut sub egida, în sr 

văţăturii . creştine, va fi un :caracter, zeligios-moral, desăvârşit. 

„Caracterul 'religios-moral, este acela, care s'a lepădat asi. 

3 

„i 

omul vechiu - şi s'a îmbrăcat în. omul, nou. Dacă este cineva în Ei 

„Hristos, este făptură, nouă; „cele. vechi au trecut, iată Ss au făcut 

noui 162... .-.:: .. 

După sfântul Apostol Pavel, edagogiai trebuie s să urmă | 

 rească nu numai partea. teoretică doctrinală, ci mai ales partea, - 

„practică a vieţii, care fie că petrecem! în trup, fie că ne despăr-. a 

țim de el, trebuie să se străduiască, ca să: fim bine plăcuţi Dom-, 

nului 163. Ti . i. 

Există î în pedagogia « creştină 1 un seal transcenăeht, care ne „> 

apropie de Duranezeu —. Frica. de Dumnezeu este - începutul în. Sti 

” ţelepciunii 164 — dar care duce desigur. la, perfecțiunea, 1 umană.. 

Virtuţile teologice: credinţa, dragostea,. şi speranţa, joacă 

“un rol-hotărîtor. în formarea caracterului. Prin ele ne mode- 

lăm activitatea. noastră, nu numai faţă. de: Dumnezeu, ci. mai . 

ales faţă de oameni şi 'ne deprindem de a, fi buni: cu semenii.- 

Educaţia, creştină nu-i numai individuală,. ci şi socială: Acea, _. 

ruşine de oameni, din“ bătrâni, este un 'refren al: -unei bune cre- 

şteri- creştine. Educaţia creştină, este silința peritru o o: trăire « cre- 

„gtină. Creâinţa trebuie însoţită de fapte. 

„Pe lângă, virtuțile. citate, se e adaogă pentru trăirea vieți 

  

Sp. . - , - Pe DC a af 
d . . Ei ” iii . i Ei Ta 

161. . Fericitul: “Augustin, Conţessicnes, « cap. LX, 6. 

CI 162. II Corinteni V, 17. 

163. II Corinteni: Y, 9. n. _ 

164. Proverbi Ă 7, 

1
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„creştine: bunătatea sufletească, munca, cinstită, jertfa întru 
„ Domnul și Mântuitorul Hristos... . Sa 

Intru aceasta am cunoscut iubirea, că EI şi-a pus sufletul 
Său pentru noi, şi noi datori suntem să ne punem sufletele pen- 

„tru fraţi 165, Ce admirabil sfat pedagogie, de solidaritate umană, 
de a ne iubi unii pe alţii, nu numai din 'gură, ci cu fapta şi cu 
adevărul 166, ca să ne iubim unii pe alţii, ca, întrun gând să 
mărturisim. Desprindem 'de aici, concepţia. creştină, despre per- 

“sonalițate, rolul religiuni; - în formarea, personalităţii umane. 
Căci a te ocupa de educaţiune, este a te ocupa de ţelurile -ome- 
nirii şi a urmări realizările practice în viaţa, omului. Omul desă- 
vârşit în viaţa intimă 48 toate zilele, cetăţeanul desăvârşit în 
viața publică, iată un ţel final al educaţiunii creştine. Omul de , 
mâine va. trebui să fie o personalitate armonică, în da, însăși, cu 
credinţa în Dumnezeu, cu nădejdea judecății de apoi, „când se 
va, răsplăti fiecăruia după fapta sa167,. - DD , 
„EL va trebui să conserve. bunurile culturale ale omenirii, 

ducând” mai departe torţa valorilor ideale de adevăr, bine şi 

„.. Ştiinţele, literele şi artele, în tot; ce au ele valoare perma- 
nentă și constantă, trebuesc cultivate de om. In educarea omu- „lui de mâine trebuie să fim zeloși în deosebi, în a, transmite „aceste valori ideale ale omenirei, |, O:  -. 

Dar omul de mâine — omul noi — se va scutiira, de tot ce - e balast şi îngreunător pentru viaţa, de toate zilele. EI va, tre- | „bul să fie un om senin 1a'suflet, surâzător şi bun Ja, inimă „— enorm de bun la, inimă — pâriă 14, complectă generozitate, . „pentru a, determina cooperarea. tuturor oamenilor în stăpânirea, 
forţelor.naturii. Omul de mâine va fi astfel complect încadrat „în comunitate şi acţiunea lui morală şi socială va fi considerată 

„ca 0 emanaţiune a-vieţii naționale“ integrale. Aşa a voit Dum- nezeu când a, făcut pe om, așa îiiplăce lui Dumnezeu. » Păstrând anumitele norme ale 'constanţei culturale, care garantează civilizația umană, omul de mâine va, fi'mai departe om liber -— liber până la paradox — pentru a descoperi noui taine şi noui cărări în progresul continuu al istoriei. 

    
N o "165. I Ioan II, 16, A e 2 

166. I Ioan III, 18.. . ji SR 
A 167. Mărturisirea 'ortodoxă „a Bisericii de Răsărit. Partea, IL. Rs. 

N LI 
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Principiile cducaţiunii creştine .  -- a | “4 
N 

Această libertate nu va duce însă, la, desechilibru nimi= - : Ă 

citor şi ruinător,. ci în libertate deplină se va creia, se va lucra 

şi se va, consolida. ' i 

" Se'va lucra pentru desăvârşirea “morală a omului, pentru 

armonia socială a: comunităţii, pentru” solidaritatea înternaţio- 

mală şi pacea Universală, pentru preamărirea lui "Dumnezeu, 

după învăţătura revelată a. Domnului şi Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos. - 

Acesta este idealul creştin. adi 

po 
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“IL - Despre educaţiune în genere. Scopul. educaţiunii. .., 

* IN. Poate educaţia, contr:bui la formarea caracterului. 
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"IV. Idealul creştin este hotărîtor: pentru educaţie. SI 
V Importanţa. învăţământului religios-moral.- . -: 

VI, Care sunt principiile educative ale creştinismului 

„4. Munca cinstită. Da 

VII, Rel: gia, şi “morala. sunt terhelia, eăucaţiunii-- 
XIII, Factorii educâţiunii. religioase-morale, 

. E IX „Spre un om nou. 
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7, Credinţa î în Dumnezeu. , 16 
2, Libertatea personală... RE me aa 20, 
3. Iubirea creștină... EP 

5. Sacrificiul. * ca 
6. Bunătatea sufletească. DD Ra 
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