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Prefaţă. 

În mica nâstră literatură teologică era adânc simțită 

lipsa unui op de Teologia pastorală, care se pâtă servi 

atât de manual în Seminariele n6stre teologice, cât și 

spre usul privat al Veneratului cler. Dorind a supleni 

acestă lipsă, de și ocupat cu numerâse și: varie agende 
la Oficiul archidiecesan, m'am decis a reved€ și pune 

sub tipariă prelecțiunile de Teologia pastorală ținute ca 

profesor în Seminariul archiepiscopesc din Blaș. Volumul 

present după un tractat general despre persâna și virtu- 

țile păstoriului sufletesc se: ocupă: în deosebi cu Didactica 

pastorală, adecă cu Homiletica și Catechetica.  Dacă-mi 

va ajuta bunul Dumnezei, nu voiii întârzia de a scâte la lu- 

mină și Liturgica și Hodegetica pastorală, ca ast fel opul 

acesta să fie complet. 

În speranță, că lucrarea mea va presta bune serviţie 

păstorilor sufletesci, o recomând bunăvoinței Venera- 

tului Cler. . pi A 

Blaș, la s&rbătârea Înălţării Sântei Cruci, 1902. 

Autorul. 
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Întroducere. 

$ 1. Oficial pastoral. 

Sub oficiul pastoral în sens maj larg înțelegem chiemarea de a purta grije de binele şi fericirea altora. Chiemarea sat deregătoria de a purta. grije de binele și fericirea altora se zice „pastorală“ după modul de vorbire a Sântei Scripturi, în care profeții, preoții şi regii se numiat „Păstori“, din causă că aveai să pască, adecă să conducă poporul în călile Domnu- lui şi să pârte grije de binele şi prosperarea, lui, 6ră poporul se numia turmă, oi. :) De acest mod de vorbire sa servit şi Domnul nostru Isus Christos, numindu-se pre sine păstoriul cel bun, sră pre credincioși oi, turmă. *) Şi astfelii, acest mod de vorbire biblie a trecut și în limba bisericâscă, 3) 
n sens mai strins sub oficiă pastoral înțelegem grijea de binele sufletesc al altora, care grije, fiind că principalminte privesce mântuirea sufletului, se numesce şi grije spirituală, grijea de suflete (cura spiritualis, cura animarum),. 

$. 2. Oficiul pastoral al Domnului nostru Isus Christos. 
Domnul nostru Isus Christos, care ca Dumnezeă pururea portă gvije de binele omenimii, „pentru noi Gmenii şi pentru a nâstră mântuire“ luând firea nâstră mensscă a indeplinit deregătoria de profet, preot și rege, ca să ne mântusscă de osînda vecinică, şi să ne conducă la fericirea eternă. *) Şi anume: ca profet ne-a descoperit tainele împărăției lui Dumnezei, învățându-ne, ce avem să credem, să facem şi să sperăm, ca să ajungem la mântuire, 5) ca preot s'a 

  

') Ps. 77, 70; Prov, 27, 28. Înt.1, Sol. 6, 23; Esech. 34, 2 ur. 2) Ioan 10, 11. 14—16. 3) Evr. 13, 20—1; 1, Petr. 5, 4. Gregoriu M., De cura pasto- rali. +) Ioan 3,'16; Gal. L, 4. 5) Is, 2, 2—5; Mich. 5, 2; Mat. 28, 19—20; loan 7, 16; 12, 49—50,
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jertfit pentru rescumpărarea nâstră pre lemnul crucii și se jertfesce 
în perpetuii în s. Liturgie, prin ce nu numai ne-a eliberat din 

servitutea diavolului, ci tot odată ne-a deschis un isvor nesăcat de 

graţii şi binecuvîntări, cu ajutoriul cărora ne putem înălța la unirea 
cu Dumnezeii bunul nostru cel mai înalt şi obiectul fericirii nostre 
vecinice; 1) ră ca rege ne-a făcut membrele corpului săă mistic 
unindu-ne întru împărăţia sa pămîntâscă, în care şi prin « care ne 

conduce la împărăţia cea cerâscă. 2) 
Acestă deprindere a magisteriului, ministe- 

riului şi regimului, spre a conduce pre Gmeni la 
unirea cu Dumnezeii şi prin acesta la fericire, con- 
stitue oficiul pastoral al Domnului nostru Isus 
Christos. Prin acest oficiii pastoral Mântuitoriul ca cel mai mare 
profet. preot şi rege este în adevăr păstoriul cel bun saă, cum: îl 
numesce s. Petru, pastoriul cel mare al sufletelor nâstre. ?) 

$. 3. Oficiul pastoral al Bisericei. 

„Domnul nostru Isus Christos întreitul oficiă de păstorii suprem 
al sufletelor nâstre și după gloridsa sa înălțare îl deprinde spre 
fericirea omenimii în mod nevădut pănă la capetul lumii.*) Dar 
tot odată se îngrijesce de mântuirea nâstră și în mod vădut prin 
biserica întemeiată de dînsul, pre a cărei mai-mari, adecă pre 
apostoli şi următorii lor legitimi, i-a provădut cu întreita putere a 

magisteriului, ministeriului și guvernării, le-a promis asistența Spi- 

ritului Sânt şi că va fi cu ei pănă la capetul lumii. :) 

Continuarea vădutăaoficiului pastoralal Domnu- 
lui Christos, prin apostoli și următorii acestora 
spre fericirea 6menilor, constitue oficiul pastoralal 
bisericei. De câte ori vorbim despre oficiul pastoral simplaminte, 
înțelegem oficiul pastoral al bisericei catolice. Fiind acest oficii identie 
cu oficiul pastoral al Domnului Christos, „că alt temei mimenea nu 
pâte pune, afară de cel ce este pus, carele este Isus Christos“ î), de sine 
urmeză, că biserica prin deprinderea oficiului să pastoral nu pote 
urmări alt scop de cât conducerea 6menilor la cunoscința adevărului şi 
    

1) Is. 53, 2-—12; Malach, 1, 11; Mat. 20, 28; 26, 28; Filip, 2,7. 3)21Imp.7, 
13, 16; Ps. 71, 2 urr.; er. 23, 5, 6; Mat. 16, 19. Luc. 1, 32, 33; Luc. 4, 43; 
3) I Petr. 5, 4; For. 18, 20. 91 Tim. 3,5, 5) Mat. 18, 17—90, 28, 18 
urr, Luc, 22, 19; Ioan 20, 21; 1 Cor.4,1; I Cor.5, 20 urc. Fapt. Ap. 20, 20. 
*) 1 Cor. 3, 11. -
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sânţenia, vieței, și prin acesta la unirea perfectă cu Dumnezei, scopul 
nostru ultim și obiectul fericirii nstre, sai cu alte cuvinte scopul 
oficiului pastoral este promovarea gloriei lui Dumne- 
zeii şi a mântuirii sufletelor. - 

Biserica învăţătâre spre a realiza scopul oficiului pastoral, 
are să pășescă pre urmele Domnului Christos, învățând pre 6meni 
credinţa cea, adevărată şi îndemnându-i spre apte bune, are să 
jerttescă pentru ei și să le mijlocâscă graţia divină, spre a pute 
crede adevărurile descoperite de Dumnezei Şi a-i put împlini voia 
Lui cea sântă, și în fine prin legi și disposițiuni corăspundătâre 
axe să îndrepte şi conducă sufletele în calea mântuiriă; sai pre 
scurt și biserica are să deprindă, cum a deprins Domnul Christos, 
întreitul 'oficiă al magisteriului, ministeriului Şi regimului. — 
Cuvînt, cult şi disciplină sunt mijlâce de Însu-și Mântuitoriul înte- 
meiate spre a funda, propaga și consolida împărăția lui Dumnezeă 
pre pămînt, şi a-i conduce pre Gmeni la unirea perfectă cu Dum- 
nezei în ceriă. 1) 

Ş. 4. Momentuositatea oficiului pastoral. 

Oficiul pastoral, ca unul, care are sublima chiemare de a 
conduce omenimea la sânțenia vieţei și unirea deplină cu Dumnezeii, 
e de cea mai mare importanţă. 

Ce pote fi re mai momentuos Și mai important, de cât a 
duce la lumina adevărului pre cei ce rătăcese întru întunerecul 
ignoranței, a îndrepta pre cei nepricepuţi, a descoperi tuturor mi- 
steriile împărăției lui Dumnezeă -și a-le deschide calea, ce duce 
la ceriii, la deplina dobândire, a bunului: nostru suprem ? 
— Ce pote fi de mai mare moment, de cât a readuce la viaţă 
supranaturală pre cei morți sufietesce, a le mijloci întărire ȘI nu- 
trire spirituală celor debili, a deschide tesaurii nes&caţi ai graiei 
divine pentru toţi, cei ce cu sinceritate caută mântuirea, a recon- 
cilia și uni creatura cu Creatoriul săi? Ce pâte fi Gre mai important 
Şi mai sublim, de cât a, cresce şi povățui omenimea spre tot, ce e 
în adevăr, bun, nobil şi frumos, a mângăia pre cei întristaţi, a uşura 
pre cei încărcaţi de griji și n&cazuri, a încuraja pre cei timidi şi 
a ajuta şi întări pre toți în perfecțiunea. vieței creștine, promovând 
binele şi fericirea unui fiecăruia ? 

  

:) Gal. 1, 8 ur,; Efes, 4, 13.; Tit. 2, 1. 
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1) Is. 53, 2—12; Malaeh. 1, 11; Mat. 20, 29; 26, 28; Filip. 2, 7. 92 Imp.7, 
13, 16; Ps. 71, 2 urr.; Ier. 23, 5, 6; Mat. 16, 19, Luc. 1, 32. 33, Luc. 4, 13; 
sI Petr. 5, 4; Ever. 13, 20. *) 1 Tim. 2,5. 5) Mat. 18, 17—20,98, 18 
urr. Luc. 22, 19; loan 20, 21; 1 Cor. 4,1; 1 Cor. 5, 20 ur. Fapt. Ap. 20, 20. 
5) I Cor. 3, ll. .
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) Gal. 1, 8 ur,; Efes. 4, 13.; Tit. 2, 11. 
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Tote acestea le îndeplinesce oficiul pastoral şi numai el singur 
le pâte îndeplini, având singur misiune şi putere dumnezesscă spre 
acesta, chiar de aceea nici un alt oficiă din lume, nu se pâte asă- 
măna, în privinţa momentuosității cu cel pastoral. 

Nu e stat, condiţiune ori raport de viaţă, asupra cărora să 
| nu-și exerceze oficiul pastoral influința, sa cea, salutară, îndreptând 

şi sanctificând omenimea. _ 
Dela administrarea acestui oficiă, atirnă fericirea temporală 

şi eternă a lor sute şi mii de 6meni. Acolo, unde el se administreză 
amăsurat voinței divine, domnesee adevărul şi virtutea, pacea şi 
prosperarea în tote. Părinţii îşi împlinesc detorința față de fii, şi 
fiii nu uită de iubirea şi respectul detorit părinților; domnitorii 
guverneză după voința lui Dumnezeă, și supușii sunt credincioşi, 
privind în mai marii lor pre locținătorii lui Dumnezeii. *) Din contră, 
unde administrarea, acestui sacru oficii e negl6să, se lățesce îinpă- 
răţia întunerecului și a viţiului cu tâte nefericirile ei. | 

Sânţii părinți, ca şi bărbaţii pii şi erudiţi, nu află cuvinte de 
ajuns spre a depinge momentuositatea și înalta demnitate a. oficiului 
pastoral, arătând, că scopul pentru vealisarea căruia sa instituit 
statul clerical, — a cărui chiemare e a administra acest oficii — 
nu se mărginesce numai la lucrurile din lumea acâsta, ci e cu mult 
mai nobil şi mai sublim, el trece preste marginile timpului şi ale 
spațiului, unesce creatura cu Creatoriul, mijlocesce trecerea de la 
timp la eternitate.  Etă cum caracteriseză s. Chrisostom oficiul 
pastoral: „Serviţiul preoţesc se administreză pre pămînt, înse cu tot - 
dreptul se pâte pune în ordul lucrărilor ceresci. Nu e întemeiat 
nică de om, nici de ânger, nici de archangel, nici de ființa, creată, 
ci de însuşi Mântuitoriul, şi totuşi omul muritor să fie în stare a se 
ocupa cu serviţiul ângerilor? . . Căci caută ! Domnul stă pre altariă 
ca, victimă. Preotul cufundat în rugăciune ferbinte se devoteză sacri- 
ficialui cu t6tă puterea sutletului săă, toți sunt coloriți cu roşu de 
sângele cel prea scump al mielului de jertfă: Poţi tu privi la scena 
acesta cu nepăsare 2... Ei! dară preoții nu împlinesc numai acesta 
sântă jertfă, ei administreză şi alte misterii, cari sunt întocma de 
măreţe, întoema de priinci6se pentru mântuirea n6stră. Pentru că 
deși locuesc şi petrec pre pămînt, totuşi chiemarea lor e de a admi- 
nistra comorile cele ceresti; ei poșed o putere, ce nu a dat'o 
Dumnezei nici ângerilor, nică archangelilor.“ 2) 
  
  

1) Efes, 6, Lurr. 2) Despre preoţie ]. III, ce. 4, după versiunea română 
de I. Papiu, Gherla, 1869.
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$. 5. Greutatea oficiului pastoral. 

Un oficii cu cât este de mai mare moment, cu atât e 
şi mai grei, aşa stă lucrul şi cu oficiul pastoral. El e cel mai 
delicat, mai grei și împreunat cu mai mare responsabilitate, nu 
numai înaintea Gmenilor, ci mai vîrtos înaintea prea dreptului | 
Dumnezei, care va cere sâmă de. la pastoriul sufletesc pentru fie- 
care suflet încredințat, grijei lui. 

Marea responsabilitate a oficiului pastora! considerându-o s. 
Paul eschiamă: „Îmi muncese trupul și-l. supun robiei, ca nu 
cumva altora, predicând, însumi să mă fac netrebnic,€ D Eră s, Augustin 
serie episcopului Valeriţ4/ „Înainte de tote să ide aminte înțelepciunea 
ta cea luminată, că în viața acesta și în timpul acesta nimica nu este 
mai grei, mai obositor şi mai periculos, ca oficiul unui episcop ori 
preot, ori diacon.“ 2) Cuvintele s-lui Augustin ati valre tot de una, 
căcă fiecare epocă își are greutăţile şi miseriile sale, suportarea 
cărora cade asupra, oficiului pastoral. Greutatea oficiului pastoral 
ni-o putem esplica, ușor, dacă vom considera, că el area de a re- 
forma și îndrepta modul de cugetare, simțire și lucrare „bmenitor 
are de a supune mintea, inima, ŞI voința omului sub jugul cel 
blând al credinţei creştine. Şi cine nu scie, cu câtă tenacitate ţin 
Omenii Ja principiele şi vederile lor? Pastorirea, sufletâscă e o specie 
de educaţiune a multor 6meni, cari difer după sees, etate, tempe- 
rament, principie și condiţiune de viață, fără ca să esiste un raport; 
așa de strîns între ei și păstorii, cum esistă între elevi şi magistrii 
lor preste tot. 

Dificultăţi nasc pastoririi salutare şi înși-şi pastorii sufletesci, 
cari prin ordinaţiunea sacramentală Și prin susceperea oficiului pastoral 
încă nu se desbracă de tot ce e omenesc, Preoţii încă sunt Gmeni, şi 
încă unii cu mari slăbiciuni. Mulţi preoți sufer de viţiul superbiej, 
avariţiei, invidiei, lenei etc.; alţii 6răşi sunt ultrazeloşi și imprudenţi, 
mulți sunt timidi şi scrupuloși. Atari scăderi îngreun6ză - şi mai 
mult pastorirea și o lipsese de fruct. 

În popor încă întimpină păstoriul suiletese multe pedeci, ce 
stai în calea pastoririi binecuvîntate. Atari sunt ienoranța și mai 
ales superstițiunea poporului, care împedecă întroducerea lui în 
spiritul religiunii creştine. Mai de parte îndărătnicia şi încăpăţinarea 

1) 1 Cor. 9, 27. 2) 8. Aug. Ep. 148 ad Valerium,



multora, cari pre lângă tote sfaturile și admoniţiunile părințesci. 
rămân indiferenți faţă de cele ce se ţin de religiune şi de binele 
bisericei. 

moralitatea, şi necredința, cari se lăţăsc forte repede prin 
presă şi prin graiul viă în urma mijlOcelor de comunicaţiune per- 
fecţionate, asemenea  îngreuneză activitatea pastorală. Apoi 
cine nu scie, câtă greutate nu cufăză și numai îndreptarea unui 
om pătimaș, ori dedat la cutare viţiu? Păstoriul sufletese înse 
declară răsboiii tuturor patimilor disordinate urgitând înfrînarea 
lor, şi pârtă luptă de esterminare în contra tuturor viţiilor. Dară 
de nimic nu se alipesc Gmenii mai mult, de cât chiar de patimile 
şi obiceiurile lor cele rele, ceea ce nespus de mult îngreuneză 
succesul păstoririi sufletesci. 

În fine să nu uităm, că păstorii sufletesci zeloşi nu odată ati 
să îndure persecuțiuni pentru acurata împlinire a chiemării lor. În 
cele mai multe state chiar legile și autoritățile civili, a căror da- 
torință ar fi să oferâscă scut bisericei, pun pedecă activităţii salutare 
a ministrilor bisericesci, le causeză multe şi mari greutăţi şi neplăceri. 

Greutățile ni se presentă şi mai mari, dacă considerăm mij- 
l6cele, de cari dispune păstoriul sufletesc, spre învingerea, pedecilor 
ce-i stati în cale, acestea mijloce preste tot sunt de natură spirituală, cari 
nu ai mare trecere înaintea 6menilor sensuali şi carnali. Greutățile 
acestea considerându-le s. Ioan Chrisostom, 6tă cum îşi eseuză fuga 
de preoție: „Dacă mi-ar impune cineva să conduc preste marea 
egeică ori tirenică o mae puternică provădută cu o mulţime de 
bărbați remigători şi plină de marfele cele mai preţidse, mai întâiti 
ași opune la atare demândare, şi întrebându-mă cineva pentru ce. 
i-ași răspunde, ca să nu o cufund. Fiind firâscă, ma Și necesară 
în acest cas o mare precauţiune, cu tote că aici numai bani și 
avere, și cel mult viața trecătâre se pote perde; ati d6ră ve veţi 
mânia pre mine, pentru că nu m'am aruncat fără de a cugeta în 
nefericitul ocean al oficiului, din care cei periclitaţi, nu se cufundă 
în mormîntul valurilor, ci în gâtlegiul cel mai înfricoşat al focului, 
unde-i cuprinde mortea, ceea ce nu desparte sufletul de trup, ci 
trupul şi sufletul, pre ambele le aruncă în chinul de veci. O nici 
de cum, nici de cum. Juru-ve şi ve rog! Ei sum convins despre 
slăbiciunea și nulitatea mea, sciii cât de preste măsură e greii 
oficiul şi cât de grea sarcina lui! Neîntreruptele vifore marine



_
 

sunt nimica pre lângă nenumăratele pericule suiletesci, ce ameninţă, 
liniscea preotului.“ 1) 

Ori cât de mari ar fi pedecile; ce stati în calea păstoririi hi- 
necuviîntate, ele se pot învinge şi delătura, numai cât spre acâsta. se 
recere din partea păstoriului suHetesc studii îndelungat, diligință 
neobosită, aplicarea cu prudință a mijlâcelor, de cari dispune bise- 
rica în privința acâsta, paciință neînfrintă, spirit de jerttă, în- 
credere în Dumnezeii, ?) și o iubire înflăcărată față de Dumnezeă 
şi sufletele nemuritâre; să ne aducem aminte de cuvintele Domnului 
Christos: „Îndrăzniţi, că eă am biruit lumea.“ 5) 

Observaţiune. În delăturarea acestor pedeci şi în promovarea 
unei păstoriri binecuvîntate prestaii mare ajutoriii păstoriului sufletesc: 

1) Părinţii creștini, cari dedaă pre pruncii lor de mici la 
religiositate şi îi preservă de datini rele. 

2)  Docenţii ajută păstorirea escitând şi cultivând sentimente 
religioso-morali. şi propunând tâte obiectele de învăţămînt în eon- 
formitate cu spiritul religiunii, aşa cât tote să se reducă la Dum- 
nezeii, ca la causa primă şi scopul ultim al tuturor. 

3) Cantorii, curatorii şi preste tot persânele, cari se află în 
servițiul bisericei uşureză mult păstoriului suftetese suportarea grelei 
sarcini, care apasă pre umerii lui. 

4.  Omenii pii şi virtuoşi, cari prin purtarea lor sunt ca şi O 
predică vie a adevăratei religiosități, asemenea promoveză ȘI ușur6ză, 
mult administrarea oficiului pastoral. 

5) Un ajutor deosebit prestaii păstoriului sufletesc membrii 
ordurilor religi6se acolo, unde sunt atari membri. 

6) În fine chiar şi autoritățile civile pot să fie spre ajuto- 
rarea păstoriului sufletesc întru împlinirea oficiului săă, care nu 
conduce numai la mântuirea sufletului, ci tot odată și la conservarea 
bunei ordine în societate şi prin acesta la prosperarea publică 
temporală. Unde mai-marii civili sunt destul de luminați spre a 
înțelege importanţa și influința binefăcătăre a bisericei asupra vieţei 
publice şi private a cetățenilor, acolo şi dai mână de ajutoriii 
păstoriului sufletesc, de câte ori cere lipsa. Durere, că falsul li- 
beralism modem pre mulți îi orbesce, cât să nu vadă folosul cel 
mare, ce-l presteză biserica statului şi tuturor instituţiunilor 
salutari din el. 

1) „Despre preoție ], III, c. 8. 2) Mat. 5, 19, 3) loan 16, 33,
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$. 6. Teologia pastorală, 
Teologia pastorală este aceea disciplină teo- 

logică, care tractâză primcipiele reteritâre la co- 
recta administăre a oficiului pastoral-bisericesc 
amăsurat voinţei Domnului Christos, 

Teologia, pastorală, ca una care espune principiele, după cari 
are să se îndrepteze păstoriul sufietese întru corecta, împlinire a 
agendelor sale, e displină teologică practică. 1!) Ea învață pre păstoriul 
siletesc cum să întrebuințeze cu fruct cunoscințele câștigate prin 
studiarea, celoralalte discipline teologice, pre cum și aceea, cum să-şi 
deprindă drepturile şi împlinescă detorințele spre a contribui prin 
acesta la promovarea fericirii Gmenilor. 

Studiul 'Teologiei pastorale e de mare importanță, fiind că 
oficiul pastoral are să se administreze după principie certe, cari își 
ai fundamentul în voința Domnului Christos şi în disposiţiunile po- 
sitive ale bisericei, pre cari nime nu le scie a priori, ci trebue 
să le învețe; învăța înse le pote din Teologia pastorală. Mai departe 
păstorii sufletesci trebue să procâdă uniform în activitatea lor şi 
să se ajute împrumutat; procedura uniformă înse numai prin 
studiul Teologie pastorale se pote ajunge, care reduce pracsa la 
principie certe, şi învață cum ai să se deducă acestea în pracsă. 
În fine însa-şi momentuositatea oficiului pastoral, pre care papa 
Gregoriu M. îl numesce arta artelor „ars artium regimen ani- 
morum“ 2), aduce cu sine, că păstoriul sufletesc, ce axe să-l 
deprindă, să înveţe cu, diligință Teologia pastorală; căci la din 
contră ușor rătăcesce, ahătându-se de la voinţa Domnului Christos 
şi de la înțeleptele disposițiuni ale bisericei, spre marea daună spi- 
rituală a credincioșilor şi spre propria nefericire; pre când studiul 
Teologiei pastorale îl conduce pre păstoriul sufletesc la o activitate 
binecuvîntată şi conscie de sine. 

3. 7. Isvorele Teologiei pastorale. 
Isvorele, din cari îşi seste Teologia pastorală principiele şi 

normele ce le propune, sunt de dsuă feliuri: generali și speciali. 

  

D Întrâgă Teologia, din firea ei e practică avâud de obiect biserica și religiunea. Unele „liseipline teologice, se zic teoretice (Studiul biblic, Teologia dogmatică) în cât ele prevalâză nisuinţa după cunâscerea, adevărului, 6ră altele practice în cât e dominantă în ele nisuința de a aplica, şi deduce în viaţă adevărurile religiose şi a. le face fructifere. :) De Pastorali cura lib, |. c. le
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A.  Isv6rele generali sunt: $, Scriptură și Tradiţiunea. Acestea 
le are Teologia pastorală comune cu celelalte discipline teologice. 

IL. 8. Scriptură. Primul şi cel mai de frunte isvor, din care 
putem cundsce spiritul de a conduce sufletele la mântuire amăsurat 
voinţei Domnului Nostru Isus Christos, este fără îndoslă s. Seriptură, 
care conține un tesaur nesăcat de învățături şi disposiţiuni salutari 
şi de esemple instructive, în ceea ce privesce păstorirea cu fruct. 
De unde şi s. Paul scrie: „TOtă scriptura de Dumnezeă este in- 
suflată și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, 
spre deprinderea carea este întru dreptate, ca să fie deplin omul 
lui Dumnezei spre tot lucrul bun gătit“. :) 

În s. Scriptură a N. T. nu aflăm numai principiele fundamentali 
ale păstoririi sufletelor, ci ea ne pune înaintea, ochilor cu fidelitate 
modul, cum a purces întru administrarea, oficiului pastoral Domnul 
nosru Isus Chwistos, esemplarul cel mai strălucit şi idealul păsto- 
rilor sufietesci. Mai de parte ne arată s. Scriptură, cum ai purces 
ss. Apostoli întru propagarea împărăției lui Dumnezeă pe pămînt. 
Activitatea, lor ecclesiastică e model pentru păstorii sufletesci. Din 
Testamentul Vechiă învăţăm, cum a condus Dumnezei poporul 
israelit pre calea mântuirii prin aleşii săi, cari aă prefigurat pre 
Domnul nostru Isus Christos. Pre lângă modele de imitat păstoriul 
sufletesc află în s. Scriptură o mulţime de inviaţiuni practice _re- 
feritore la păstorirea sufletescă. Cu deosebire aHă atari inviațiuni 
în Evangelii 2) și în epistolele apostolice. $. Paul în epistolele cătră 
Timotei și Tit tracteză anume despre păstorirea, sufletelor. 

II. Tradițiunea. Voința Domnului Christos cu privire la 
administrarea, oficiului pastoral ni-se presintă în formă concretă şi 
determinată şi mai esplicită de cât în s. Scriptură în 'Tradiţiunea 
bisericei. De unde, un alt isvor limpede şi abundant al Teologiei 
pastorale este 'Tradiţiunea. bisericescă, aşa. precum ni-se presentă 
în diversele săle monumente, cu deosebire înse în scriptele sânţilor 
părinți şi în viața bisericei. 

Noi în ss. Părinți admirăm şi avem să imităm pre acei: 
păstori zeloși, cari aă vorbit, aă scris, ai luptat și suferit, ai vețuit 
şi ai murit lucrând pentru promovarea gloriei divine și a mântuirii 
sufletelor. Mai întrâgă teologia sânților părinți, e teologie pastorală, 

  

:) 2 Tim. 3, 16 ur. după versinnea romană de Samuil Clain, Blaș 1795. *) Mat. 
10, 5 nrr. 18, 10 urr.; Mare. 6, 7 urr.; Luc, 10, 3, urr,; 12, 1 ur.; loan 15, 16—21.
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căci prin scriptele lor ori aă deprins, ori ai urgitat şi arătat cum 
are să se deprindă păstorirea sufletâscă. Scriptele acestea, cari 
conţin şi doctrina, creștină şi metodul valorării ei spre fericirea po- 
porului, să fie așa dară după s. Seriptură obiectul celui mai diligent 
studiu al păstoriului sufletesc. 

Dintre numărosele scrieri de ale sânţilor părinți, cari se ocupă cu 
modul de a administra oficiul pastoral, o deosebită val6re aă următărele: 

bpistolele canonice ale Sântului Vasiliă Marele cătră Am/fi- 
lochiii, despre disciplina eclesiastică; cartea S. Efrem Sirul „despre 
Preoție“, în care depinge idealul vieţii preoțesci; S. Ciril Jerusali- 
mitenul . în. Catechesele sale ne învaţă metodul de a propune 
poporului doctrina  religidsă; 8. Ambrosiă a scris „De 
officiis ministrorum libri. IIL., în cari cu agerime de spirit arată 
prestanța moralei creştine faţă de etica filosofică păgână. În ela- 
borare luându-și de model opul lui Cicero, „de officiis“, detorinţele 
morali creştine le confirmă și ilustreză cu aforisme şi esemple din 
istoria sacră, şi cu deosebire insistă asupnra, celor patru virtuți 
cardinali: prudenţa, justiţia, tăria şi temperanța, din cari deduce 
detorințele nostre cătră Dumnezeii, de aprâpele și noi înşi-ne. 
Cartea acâsta este un manual de morală pentru fiecare creştin, 
mai virtos înse e destinată pentru preoți, de unde i sa dat şi 
titulul „de officiis ministrorum“. 

De o valdre nepreţuită este pentr administrarea oficiului 
pastoral opul sântului Ioan Chrisostom „Despre preoție (zeţi 
ieow6injs), care constă din 6 cărţi, în aceștea se descrie în o formă 
elegantă înalta demnitate şi sublimit eoției, precum şi mărimea, 
greutăților şi a periculelor, cu care este împreunată ea; mai de 
parte se arată cualitățile și virtuțile destinse, ce trebue să le în- 
trunescă, cei ce pășese pre cariera preoțscă. S. Ieronim în epistolele 
sale morali și asehetice, cum e ep. (30) ad Nepotianum, de vita cleri- 
corum et monachorum“, apoi în ep. (14) ad Heliodorum şi în ep. 
(125) ad Rusticum, axată păstoriului sufletesc detorințele statului 
stii; de asemenea ofere material preţios pentru Teologia pastorală 
în comentariele lu Levitic, unde vecerinţele preoților din legea 
vechiă le aplica la preoţii legii nus, şi în comentariele la . 
epistolele sântului Paul cătră  Timoteă şi Tit. Dintre opurile S. 
Augustin pentru Teologia pastorală sunt de mare moment aceste 
trei: „De catechizandis rudibus“, „De munere concionandi“, și „De 

) 'Tradusă în limba română de episcopul loan Bob, Blaş 1808,
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moribus clericorum“. — Pentru liturgica pastorală e un isvor 
preţios interesantul fractat despre sacrificiul sântei Liturgii, rămas 
dela patriarchul din Constantinopol Proclu (1 446), Papa Gregoriu 
Marele ($ 604) în numărâsele sale epistole și homilii ofere material 
abundant pentru Teologia pastorală; dară cea mai însemnată scriere 
referitâre la administrarea oficiului pastoral este fără îndodlă 
opusculul s&i întitulat, „De Pastorali cura. seu Regula pasto- 
ralis“, împărţit în patru părți, din cari partea I tracteză despre 
vecerințele pentru statul clerical, în a II determină modul de viață, 
al clericilor, în a III parte vorbesce despre activitatea pastorală, 
eră în a IV se ocupă de recolecţiunea internă a păstoriului sufletesc 
după împlinirea agendelor sale. Cartea acâsta de mare importanţă, 
încă pănă era autorul ei în viață, s'a tradus și pre limba grecă 
din ordinul împăratului Mauriţiu. S$. Zsidor de Sevilla ( 636) de 
cuprins pastoral a scris opurile: „De origine officiorum et rituum 
şi „De origine ministrorum et variis, guae iis încumbunt officiis.« 
Din secolul al VIII ne-a lăsat S. German patriarchul Constantinopolei 
(f 730) o frumâsă esplicare a ceremoniilor bisericescă. 

Dintre scrierile teologilor şcolastici, cari aă utilizat seri- 
enile sânţilor Părinţi, pentru Teologia pastorală mai însemnate 
Sunt: opurile $. Bernard ($ 1153) „De moribus et officiis 
episcoporum“, „De consideratione“, şi „De conversione“ ; 6ră 
dintre srierile S. Bonaventura ($ 1274) conțin material abundant 
pentru disciplina nâstră: „Dieta salutis, „De vegimine animae“, 
„Speculum animae“, „Confessionale“, „Expositio missae“ şi „De sea 
alis Seraphim.“ — Din secolul al XV merită amintire scrierea, lui 
Laurenţiă Iustiniani „De regimine et institutione animarumi, si a 
eruditului Antoni Florentinus „Summa curea“. 

Viaţa şi praxa bisericei, ca o vie şi continuă aplicare a prin- 
cipielor pastorali, în „ce privesce trecutul, ni-se arată în Istoria bi- 
sericescă, 6ră cea presentă în diversele rituni sacre, în datinele pie 
şi în modul de purcedere a păstorilor pii şi erudiți, cari cunose 
bine nu numai spiritul creştinismului, ci şi spiritul timpului, în 
care trăesc, şi le sciii aduce tâte în armonie şi pune în serviţiul 
scopului pastoral. 

Ca isvor de o importanță capitala pentru 'Teologia pastorală 
e şi legislaţiunea bisericâscă, dedrece păstoriul sufletesc are să 
conducă și guverneze parochia în consonanță cu legile Şi disposițiunile
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vigente ale bisericei, indeosebi canânele primelor sin6de ecumenice 
şi a câtorva particulare, precum şi cele ale Conc. Tridentin. 3) 

BD. Isodrele particulari. Spiritul Domnului Christos și al bi- 
sericei pururea e acela-şi, înse litera, prin care se esprimă, se schimbă 
după diversele raporturi și esigenţe locali şi temporal, de aici 
pre lângă isvorele generali amintite mai sus, 'sunt și isvâre parti- 
culari pentru păstorirea în anumite diecese ori provinţe bisericesti. 
Aceste sunt decretele concilielor naţionali şi provinţiali, sinâdele die- 
cesane, circulariele și diversele ordinaţiuni ale ordinariatului diecesan. 

Pentru noi sunt de mare moment decretele concilielor pro- 
vinței mitropolitane gr. cat. de Alba-lulia şi Făgăraș, ținute la Blaş 
în 1572 şi 1862 pentru archidiecesă candnele şi hotăririle sinâdelor 
archidiecesane din 1869, 1889 și 1896, pentiu diecesa Oradei- 
mari: Deeretele sinodului din 1882, diecesa Gherlei: sonstituțiunile 
sinodului diecesan din 1882, diecesa Lugoşului: Statutele diece- 
sane din 1882. 

Ca subsidie pentru studiul Teologiei pastorale servesc mo- 
nografiile despre administrarea singuraticilor vai, ai oficiului 
pastoral. Mai de parte tote disciplinele teologice servesc ca sub- 
sidie Teologiei pastorale, în cât îi subministreză materialul, pre care 
ae să-l aplice, apoi legislațiunea civilă, în cât privesce ra- 
porturile dintre biserică şi stat. 

Ca ajutâre și îndrepturie practice pentru păstoriul sutietese 
merită deosebită atenţiune opurile teologice, cari tractâză anume 
despre păstorirea sufletelor. Dintre acestea merite neperitâre pentru 
literatura pastorală aă scrierile s. Carol Borromaeus archiepiscopul 
de Milan ( 1584): „Instructio pastorum ad concionandum, con- 
fessionisque et Eucharistiae sacramenta administranda utilissima “, 
„De sacramento Poenitentiae et vicisitudine et cura infirmorum“. 
Eră s. Alfons de Liguori prin scrierile morali şi aschetice şi cu 
deosebire prin „Theologia moralis“, „Homo apostolicus“ și „Praxis 
confessarii“. În limba română avem: „Păstoricâsca datorie a dumne- 
zeescei turme vestită“ de episcopul Petru Paul Aron, Blaş 1759 și 
„Despre Preoţie și despre dnchul celui bun, și a celui răi păstorii 
sufletesc“ de episcopul loan Bob, Blaş 1805. 2) 

1) Cfr. Dr L. Raţiă, Instituţiunile Dreptului bisericesc, Blaş 1874. 
*) Amând6uă cărţile acestea, sunt fârte rari, câte un esemplar din ele se află în 
biblioteca privată a, Escelenţei Sale Domnului mitropolit din Blaș Dr Victor 
Mihâlyi de Apşa, e
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Este de însemnat, că Teologia pastorală numai la anul 17 7 
a început a se propune ca disciplină teologică de sine stătătore, 
anume la universitatea din Viena. Pănă în acel an materiile 
apaxținătore oficiului pastoral se pertractaă parte în 'Teologia mo- 
vală, parte în Dreptul bisericesc. Ba şi pănă azi încă mai e dispută 
între teologi cu. privire la obiectul și împărțirea disciplinei n6stre; 
şi mulți tracteză încă Şi acum unii rami aj Teologiei pastoral ca 
discipline teologice independente, aşa e Elocinţa sacră, Liturgica, 
Catechetica. 

Dintre opurile de Teologia. pastorală apărute de la 1777 în 
câce vom aminti pre cele mai însemnate: Jos. Lauber, Institutiones 
Theologiae pastoralis compendiosae. Viennae 1782; loan Mich. Sailer, 
Vorlesungen aus der Pastoral Thelogie, 3 tom. Miinchen, 
17885—89. Michael Horvdth, Theologia pastoralis Posonii 1790; Thoma 
Powondra, Systema Theologiae pastoralis 6 tom. Viennae 1802; 
„Imdreas Reichenberger, Pastoral Anweisung nach den Bediirfnissen 
unsers Zeitalters, 5 tom. Wien 1805—1811; Joan Szilussy, A lelkipâsztor- 
săg tudomânya, 3 tom, Buda 1842. — În timpul mai notă se recomandă ca 
opuri pastorali de val6re, Amberger, Pastoral Theologie, Regensburg 
ed. IV. în 3 tom..1883—1886. Șef. hadlinsely, Theologia, pastoralis 
ed. IL. 3 tom. Vienae 1870. Michael Benger, Pastoral Theologie, 3 
tom. legensburg-Mainz 1861 (apărută Şi în compendiu la 1868 în 
Regensburg.) și Gassner, Handbuch der Pastoral 'Theologie 3 tom. 
Salzburg 1867—1869.) şi tractatele de Teologia pastorală a. erudi- 
tului Ferdinand Probst, fost profesor de Teologie la universitatea 
din Breslau. Ca compendie merită amintire Ferdinand Pohl, Pastoral 
Theologie, Paderborn 1862; A. Kerschbaumer, Levbuch der katho- 
lischen Pastoral, Wien 1871, pre cum Şi „Pater familias“, Schauffhausen 
1867; — Anselm. Ricker, Leidfaden der Pastoral theologie ed. II. 
Wien 1878; Ienaţiu Schiich, Handbuch der Pastoral Theologie 
(apărută pănă acum în 7 ediţiuni), Renninger, Pastoral 'Theologie 
ed. II. Freiburg in Br. 1893. Rgild Romun, A lelkipăsztorkodăs 
gyakoriati vezerfonala, Budapesta 1886. De însămnătate sunt şi 
Epistolele cătră un preot tinăr de Aloisiu Melcher, traduse în limba 
română de cătră alumnii seminariali din Blaşiă în 2 tom. Dlașiti 
1890 şi Gherla 1892. 

Alte opuri, cari tractâză despre administrarea singuraticilor 
rami ai oficiului pastoral. şi de cari ne-am folosit noi, le vom in- 
dica la locul s&ă.
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Dintre sciinţele profane merită deosebită atențiune ca sub- 
sidie ale Teologiei pastorale: Dialectica, Psichologia şi Pedagogia, 
cundscerea legilor civili şi a constituțiunii patriei. 

Ş. 8. Împărţirea Teologiei pastorale. 

Având Teologia pastorală chiemarea de a conduce la corecta 
administrare a oficiului pastoral, ea trebue să tracteze atât despre 
pevs6nele saii admninistratorii acestui oficii, cât și despre modul 
împlinirii lui, din acâsta apare, că în Teologia pastorală se disting 
două părți principali, una, care se ocupă de persâna pastorală 
arătând adecă, cu ce însușiri și virtuţi trebue să fie ea înzestrată, 
spre a put€ administra cu fruct un oficii atât de momentuos, 6ră a 
doua se ocupă cu însu-și oficiul pastoral, tractând principiele refe- 
ritore la administrarea lui amăsurat voinței Domnului Christos 
şi a bisericei. | 

Fiind că despre pers6na pastorală saă cualităţile, drepturile şi 
detorințele preotului ca păstorii sufletese se tractâză pre larg în 
Dreptul canonic și în parte și în Teologia morală, noi aici ne 
vom ocupa în detaiii numai de „oficiul pastoral“, premiţend un 
scurt tractat și despre pers6na pastorală, care să servâscă ca și o 
întroducere generală la tractarea despre oficiul pastoral. 

După cei trei rami principali ai oficiului pastoral, Teologia 
pastorală uşor să p6te divide în trei părți, anume în: Didactica, 
Liturgica și Hodegetica pastorală, după cum adecă în deosebi tra- 
cteză despre administrarea oficiului profetic, respective sacerdotal 
ori regiu. Cea dintâii învaţă pre păstoriul sufletese, cum are să 
promoveze sanctificarea și mântuirea poporului lățînd împărăţia şi 
gloria lui Dumnezeă între Gmeni prin cuvînt, a d6ua prin cult saă 
acțiuni sacre și a treia prin viaţa și lucrarea sa.



Despre Persona pastorală, 

$- 9. Statul sacerdotal. 

Mântuitoriul nostru Isus Christos, care a promis, că va fi cu 
biserica, sa pănă la capetul vecului 1) este principalul administrator 
al oficiului pastoral. EI conduce biserica, ca pe corpul săi mistic, 
el lucră prin Spiritul sânt la sanctificarea sufletelor. Domnul 

Christos prepară inimele Gmenilor spre primirea adevărurilor veli- 
gidse şi tot EI face să aducă fruct dând crescerea. 2) EI este, care 

în ss. sacramente ne curăță de păcate şi varsă viaţa supranaturală 
în sufletele n6stre. EI este, care jertfesce şi se jertfesce zilnic 
pentru noi în s. Liturgie. Ele capul bisericei şi păstoriul suprem 
al sufletelor nâstre. 

Activitatea sa pastorală Mântuitoriul şi după glori6sa sa înălţare 

la ceriii a voit, să o deprindă în mod vădut, pre cum poftesce na- 
tura n6stră omenâscă, constătătâre din suflet şi trup (cf. $ 3). Spre 
scopul acesta, 3) se folosesce de organe vădute, instituite în persd- 
mele sânţilor apostoh și a următorilor lor legitimă. Cu aceste 
organe se unesce Domnul Christos prin oxdinaţiune sacramentală, 

conterindu-le puterea sacră, recerută la administrarea sacrului 

oficiă pastoral. „Și acela a dat pre unii apostoli, pre alții proroci, 
pre alții evangeliști, pre alții păstori și dascăli spre sevârşirea 
sânţilor, la lucrul slujbei, spre zidirea trupului lui Christos, pănă ce 
vom ajunge toți la unirea credinței şi a cunoscinței fiului luă 
Dumnezeă.« *) 

Ministrii acestia provăduţi cu putere sacră for- 
meză statul sacerdotal saii ierarchia hbisericâscă: 
Acest stat, precum observă s. Toma, este aşa dară înstituit de 

Christos, ea prin preoți, ca cooperatori ai lui Dumnezeă, 6menii, îm- 
părtăşindu-se cu ss. misterii, să fie reîntorși la Creatorul şi sanctificați. 5) 

1) Mat. 28, 20. -2) 1. Cor. 3, 6. 3) 1. Cor.4, 17; 2. Cor, 5, 19. 4) Efes, 

4, 11, ar; 8 S. Thom. Sum. Theol. suppl. gqu. 34. a. 4.
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Considerând instituirea, chiemarea sublimă şi puterea admira- 
bilă a preoţiei, demnitatea statului sacerdotal e cea mai înaltă 
dignitate din lume. Căci ce e preotul? Lumina lumei, sarea, pă- 
miîntului, medicul sufletelor, învăţătoriul omenimii, anunţietoriul şi 
interpretele voinței divine, ângerul Domnului, ministrul lui Isus Christos 
Şi ispravnicul tainelor lui Dumnezeii. 1) EL e un om ceresc, şi ca să mă 
esprim cu s. Gregoriu Nazianzenul, preotul în anumită măsură e 
un Dumnezei, care zeifică pre alții 2) Singur statul sacerdotal este 
de instituțiune nemijlocit divină, pre când cele alalte staturi de 
viaţă își aă origine în diversele raporturi naturali ale societății omenescă. 

Puterea preotului de a preface pânea și vinul în corpul şi 
sângele Mântuitoriului şi de a deslega de păcate, e mai pre sus de ori ce 
putere lumâscă, ea întrece chiar puterea ângerilor șia Preacuratei fecidre, 
e putere supranaturală dumnezeescă. S. Efrem în cartea despre Preoţie 
admirând puterea preoţâscă eselamă: „Oh cât de nespusă şi miste- 
ri0să e puterea, sacerdoțiului, care se ridică la înălțimea ceriului, 
a. pătrunde ceriul ceriurilor, petrece în mijlocul ângerilor cu 
spiritele cele fericite. Ce zic, petrece în mijlocul acestor puteri ceresei ? 
aa. prietinesce petrece cu Domnul şi făcătorul de viaţă şi părintele lumi- 
nilor și câte vre şi cere, lesne dobândesce ... Cine pote să laude și preamă- 
vescă în de ajuns demnitatea cea sublimă a, preoţiei, care salvâză lumea, 
ilumineză- creatura, alungă fărădelegea de pre pămint, sfaxmă pu- 
terea morții, frânge tăria infernului, învinge pre diavolul, purifică 
ce e necurat, şi suftetele cădute 6răși le reprimesce în camera cerescă,“ 

Înalta dignitate şi chiemarea sublimă a preoţiei o arată și 
numirile, ce se dai membrilor statului sacerdotal. Ei se numese 
pontifici, archirei, pentru demnitatea şi oficiul de mijlocitori între 
Dumnezeii şi om; 2) presbiteri, adecă bătrâni, pentru că de şi ar 
fi tineri de ani, totuși li se cuvine ondrea de bătrâni, cari și la 
poporăle cele mai barbare se bucuraiă de mare auctoritate. Numirea 
de bătrâni, altcum aduce preoților aminte și de gravitatea și înțe- 
lepțiunea înaltă, cu cari aă să fie înzăstrați, sacerdoţi fiindcă. — împărtășesc cele sacre poporului. 4) 

:) Mat, 5, 13—14; Is. 49, 6; Malach. 2, 8; 1, Cor. 4, 1; Ever. 13 17, 2 Orat. |. 5%) Evr, 5,1. +) S. Isidor de Sevilla scrie: „Presbyter gracce, latine senior inter- pretatur, non modo pro aetate et decrepita senectute sed etiam propter honorem ct dignitatem, quam acceperunt, presbyteri nominantur, unde et apud veteres iidom episcopi et presbyteri fuerunt, quia illud nomen dignitatis est et non actatis. Ideo autem presbyteri sacerdotes vocantur, quia saerum danut sicut episcopi.“ (Etymol. lib. VII. e. 12).
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Numirea de părinți, ce se dă preoților, nu indică numai 
datorinţa de a purta grije de prosperarea poporului, ci şi înalta 
demnitate a statului preoţesc. Se numesc membrii statului sa- 
cerdotal clerici (de la zi:J0oz = sârte), pentru că, pre cum observă 
S. Ieronim, 1) sârtea lor este de a fi în servițiul Domnului, re- 
gelui regilor, distincţiune, de cât care mai strălucită nici nu se 
pote întipui, sai pentru că Domnul e sârtea saii partea lor şi în 
viaţa, acâsta şi în ceea, ce va să fie. 

Ş$. 10. Păstoriul sufletesc. 
Prin chirotonire tie care cleric primesce putere sacră 

de ord sai capacitate radicală de a deprinde funcțiuni sacre 
şi acte referitâre la oficiul pastoral. Din acest motiv fie care preot 
se pote numi în sens mai larg păstoriă sufletesc. În sens mai strîns 
înse păstoriii sufletesc se zice acel membru al ierarchiei, 
care este îndreptăţit şi obligat de cătră autoritatea, 
eclesiastică competentă, de a-şi deprinde în un cere 
anumit puterea sacră primită în ord. Autorisarea 
acesta vine înainte sub numele de misiune sai tri- 
mitere. Misiunea îl autoriseză pe preot de a îndeplini nu numai 
valid, ci și licit funcțiuni sacre şi alte acte pastorali, pre când fără 
misiune ori ce act pastoral îndeplinit de preot, afară de casul ne- 
cesității, este ilicit, ba unele sunt și invalide. 

În secolii primi misiunea nu se conferia prin act deosebit, de 
ordinațiunea sacramentală, ci fie care ministru sacru, când se chi- 
votonia, se ascria la o anumită biserică, la care avea să-și şi de- 
prindă puterea ordului primit. 2) Aşa numitele ordinaţiuni absolute, 
eraă numai escepțiuni, aşa a fost chirotonit s. Ieronim de cătră 
episcopul Paulin din Antiochia la an. 397. 

Misiunea preste întrâgă biserica o are pontificele roman dela, 
Domnul Christos, 2) episcopii diecesani preste diecesele lor +) o aă dela 
pontificele roman; &r dela episcopul diecesan își primesc misiunea, cei 
ce deprind acte de ale oficiului pastoral în diecesa respectivă. Deci pre 
lângă pontificele roman, păstoriul cel mai înalt a] turmei lui Christos, 
mai sunt în biserică episcopii, ca păstori de vangul prim, 6ră preoţii, 
respective purtătorii oficielor parochiali, păstori de rangul al doilea. 

1) S. Hieroymus, ep. 52 (al, 2) ad Nepotianum. 2) Cone. calced. can. 6.; 
Dr |. Raţiii, Instit. Drept. bis, Blaș 1877 $. 218, 3) Ioan 21, 16. 17; Cone. 
prov. ]. tit]. II. cap. IL %) Fapt, ap. 20, 28. 

 



— 18 — 

Acestia din urmă, fiind că. vin în contact nemijlocit cu turma 
cuvîntătâre, pre care ai să o conducă la pășunea vieţei de veci, se 

numesc păstori sufletesci în sensul cel mai strîns. Şi când e vorbă 
simplaminte de păstorii sufletesci, pre acestia îi înțălegem. 

Prin misiune sa creat în biserică cel mai admirabil organism 

cu privire la păstorirea sufletelor, așa cât nice un ținut nu rămâne 

făvă păstorii sufletesc propriii. “Fie care suflet își are conducătoriul 
săi nemijlocit, care să-i fie mijlocitorii la Isus Christos. Parochii 

cu clerul lor subordinat (cooperatori) ai să pârte grije şi să dâe 
s6mă de sufletele, ce li sai încredințat. Preste activitatea pastorală 

a parochilor vigheză parte în pers6nă, făcând visitațiuni canonice, 
parte prin organele subalterne episcopii diecesani, 6ră episcopii își 

guverneză diecesele în legătură de subordinațiune cu capul vădut 
al bisericei și vicariul lui Isus Christos pre pămînt. Domnul 
Christos, ca păstorii suprem, şedend de a drepta Tatălui, conduce 

întrâgă biserica, și revarsă asupra ei darurile şi hinecuvîntările sale. 
Deci fie care credincios stă în legătură cu capul suprem al bisericei, 

de la care se răspândesce și transplântă puterea de viață spiri- 
tuală în tote membrele corpului mistic al lui Christos. . 

Ș$. 11. Puterea și siera de activitate a păstoriului 
sufletesc, 

Puterea, sacră, cum se scie, e duplă: de ord şi de jurisdicțiune. 
Cea de jurisdicțiune este pentru forul estern, cum e puterea 
de a guverma (dând legi, judecând și esecutând); şi pentru forul 

întern, cum e puterea de a administra cele sacre, de a deslega 

de păcate etc. 

Jurisdicţiunea e sai ordinară, care adecă e împreunată cu un 
oficiă, sati delegată, care o are o pers6nă ierarchică în virtutea 

unui mandat ori autorisări, speciale. Jurisdicţiune ordinară are: a) 
Papa, în care reșede plenitudinea jurisdicţiunii preste biserica întrâgă, 
b) episcopii şi vicariul general, 6 pre timp de sedisvacantia, 

vicariul capitulariiă; c) parochii și administratorii perpetui. Jurisdicţiune 

delegată aii aceia, cari o primesc de la cei ce ati ceea ordinară.!) 

Putere de jurisdicțiune proprie în forul estern nu ai pa- 
rochii, ci numai în cel intern. Dacă une ori îndeplinesc acte de 
jurisdicţiune şi în forul estern, acesta nu o fac cu puterea lor ordi- 
nară, ci ca delegați ori mandatari ai episcopului. 

N Mai pre larg vedi Dr Î. Raţiă, o. e. $. 59. 
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Prin afirmarea n6stră, că parochii ai jurisdicţiune numai în 
forul intern, nici de cum nu voim să zicem, că ttă activitatea 
păstoriului sufletesc s'ar reduce numai la acte, cari privesc con- 
sciința, nu, ci păstoriul sufletesc are să deprindă şi în afară acti- 
vitate, care privesce conducerea poporului credincios. Acestă acti- 
vitate  înse nu e forensă, ci părințescă ; ca pârtă în sine 
curacterul unei administrări înţilepte şi conscie de sine, care nu 
trece peste marginile sale în sferă străină. 1) 

Deci parochul, jure proprio, în virtutea oficiului săi, este 
învățătoriul, preotul şi păstoriul ordinarii al comunităţii sale, care în 
tote lipsele sufletesci este avisată la el amăsurat dispuseţiunilor 
bisericesci. Fără scirea şi încuviințarea lui nice un alt preot nu 
pote deprinde în parochie vre un ram al grijii pastorale. 

După disciplina, de astăzi drepturile și datorinţele parochilor 
se reduc la următârele: 

1. Cu privire la magisterii. Parochii sunt îndreptăţiți şi în- 
datoriți a; predica cuvintul lui Dumnezeă Dumineca, şi în sărbători, 
a catechisa tinerimea. adultă, pre cum şi pruncii de şe6lă amăsurat 
prescriselor diecesane 2), a inspecţiona învățămîntul elementar şi a 
instrui poporul cu t6tă ocasiunea, în cele ce să țin de mântuirea 
sufletului. 

2. Cu privire la ministeriii. Parochul cu privire la funcțiunile 
sacerdotali pote administra cu putere ordinară tâte cele ce nu sunt 
reservate episcopului, prin urmare: dreptul și datorinţa lui este a 
celebra cultul divin public în tâte Duminecile şi sărbătorile legate, 
respective întroduse în parochia sa în mod legitim; mai departe a 
administra ss. sacramente şi sacramentale, și a da la cas de lipsă, 
și altor preoţi capabili facultate spre acesta. Ei ai să dispună și 
vindusscă procesiuni sacre, și să publice posturile şi sărbătorile. 

3. Cu privire la guvernare. Parochii aă să publice Și să 
esecute ordinaţinnile şi statutele date de Ordinariat, să supravigheze 
preste decdrea cultului divin, preste ivumseța casei Domnului, să 
promoveze moralitatea publică, compunând în mod blând și părinţesc 
certele dintre credincioşi, delăturând scandalele și îndemnându-i Ja 
îmbrățișarea virtuții și sprijinirea instituțiunilor pii. Mai încolo 
sunt îndreptăţiţi și obligaţi a purta mațriculele şi a da estrase din 
acelea, a da atestate de moralitate şi a griji de administrarea con- 

1) A. Renninger o. e. $. 5. p. 8. 2) Sinod. arch. din 1869. Can. 2193, 
9%
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sciențisă a averii bisericesci. Aceleași drepturi şi datorinţe, ca şi 
parochii, ai şi administratorii parochiali, cu aceea deosebire, că acestia 
pot fi transferați din parochii după placul episcopului, pre când 
parochii, fără voia lor, numai pentru delicte canonice probate şi 
judecate în t6tă forma, pot fi amovaţi. 

Unde parochii nu ar put indeplini singuri tote agendele pa- 
rochiali, li se daii cooperatori, cari să-i ajute întru purtarea, oficiului, 
Parochii, pentu aceea că li se daă cooperatori, nu sunt dispensaţi 
dela activitatea, pastorală, ci ai să lucre mai departe dimpreună 

cu consoţii lor de muncă, cu cooperatorii. 1) 

Sfera de activitate a unui păstoriă bun şi zălos nu se mărgi- 

nesce la celea enumerate în liniamente generali aci, ci se estinde 

la tot ce conduce la promovarea, binelui sufletesc şi trupesc al po- 

porului, la cultivarea şi promovarea lui pre terenul cultural, in- 
dustrial, economic etc.; cu un cuvint păstoriul bun e sufletul tuturor 
instituţiunilor şi întreprinderilor umanitare şi de interes comun. 

Inspecţiunea asupra activităţii şi purtării parochilor o eser- 
ceză episcopii prin vicari foranei şi protopopi, ale căror agende 
pentru provincia mitropolitană gr. cat. de Alba-lulia și Făgăraş 
sunt normate în Conc. prov. I. titi. IL. cap. VII şi VIII. 

Preoţii neaplicați în cura animarum încă sunt obligați a de- 
prinde puterea preoțâscă spre binele credincioşilor de câte ori cere 
lipsa. Ei sunt obligaţi la acesta din caritate, pre când cei aplicaţi 
în păstorire din justiție. 

$. 12. Despre virtuțile clericilor. 

Demnitatea înaltă și chiemarea sublimă a statului elevical 
aduce cu sine, că cei ce voesce să între în el, trebue să aibă cali- 

tățile coră&spundătâre: că deși ei sunt organele Domnului Christos 
şi caşi nescari instrumente în mâna Provedinţei divine, totuşi nu 
lucră, inconscii de sine, ci activitatea, ce o indeplinesc în urma 

„autorisării dela Domnul Christos prin biserică, e şi lucrare a lor, 
lucrare omenâscă. Apoi. cunoscut este, că cu cât este mai bun 
cutare organ ori instrument, cu atât se ajunge mai uşor la scop 
Iucrând cu el. Organe apte sunt înse numai aceia, cari întră în 
statul clerical din vocaţiune, aii spre acest stat aptitudinea fisică, 

1) Cone. prov. titl. IL. cap. IX.
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intelectuală şi morală, prepararea necesară, pre cum şi celelalte 
virtuți recerute la administrarea cu fruct a oficiului pastoral. 

Nomerdsele virtuţi, cu cari trebue să fie înzăstrat un cleric 
şi în deosebi un păstoriă sufletesc, se reduc la trei principali: 
sciința, pietutea şi prudența; ele corăspund la cei trei rami princi- 
pali ai oficiului pastoral: sciința cor&spunde oficiului profetie, pietatea 
celui sacerdotal, 6ră prudența oficiului regii. . Fiind că în biserică 
administrarea unui ram al oficiului pastoral e în strinsă legătură 
cu a celor alalţi, preotul trebue să le întrunescă pre tâte trele. 

Noi vom tracta mai întâi despre vocaţiune, ca, condițiunea, 
primă spre a întra în cler; apoi despre prepurare, ca recerinţă 
spre a pute lua asupra-și oficiul pastoral; şi în urmă despre, virtuțile 
mai de frunte, cu cari trebue să fie înzăstrat păstoriul sufletesc, ca, 
să-şi potă împlini deregătoria cu fruct. 

Ş$. 13. Vocaţiunea la statul sacerdotal. 

Genul omenesc este o familie mare, a cărei cap, părinte şi 
conducători este însu-și Dumnezeii. Dumnezeii pârtă grije de unul 
fie care membru al genului omenesc şi unui fie cărui îi determină 
sfera sa de activitate în viața acesta. Pre unii îi ridică și-i aşagă, 
între principii poporului săă, ca să guverneze în casa sa, să con- 
ducă în biserică; pre alţii 6răși îi aşadă în o sferă subordinată, 
întinq6nd grija sa asupra tuturor. De unde fie care să rămână la 
aceea; spre ce e chiemat de Dumnezeii !) şi să nu se întrudă spre 
ce nu are vocaţiune. 

Eră sub vocaţiune sait chiemare peste tot se înţălege aptitu- 
dinea şi aplicarea deosebită spre un anumit gen de lucrări ori 
condițiune de viaţă. Pentru statul preoţesc înse nu e de ajuns 
numai acestă aplicare naturală, ci se recere o vocațiune specială, 
din partea lui Dumnezei. Deci sub vocațiunea clericală 
în specie înţălegem acea lucrare supranaturală a 
Provedinţei divine, prin care Dumnezei pre unii 
bărbaţi îi alege din mijlocul celor alalţi, dându-le 
înclinarea de a se dedica spre statul sacerdotal, pre 
cum și darurile de lipsă spre a put împlini dato- 
rinţele împreunate cu acest stat. Vocaţiunea clericală nu 
e o simplă înclinare naturală spre statul preoţesc, ci e o lucrare 
specială a grației divine. 

) 1. Cor. 7, 24,
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Necesitatea acestei vocaţiuni apare din următârele: Preoții 
sunt ministrii lui Dumnezeă, e firesc aşa dară, că chiemarea şi ale- 
gerea lor singur lui Dumnezei se cuvine. Și nimenca singur nu-și 
iea lui-și cinste, ci cel chiemat de Dummezei ca și Aron. Așa şi 
Christos nu singur pre sine s'aă proslăvit a: fi Archireii, ci cel ce 
a grăit cătră dînsul: Fiul meă ești tu, ci astăzi te-am născut. ”) 

Chiar şi în Legea, veche vocaţiunea dumnezescă- se considera 
ca. o condițiune esenţială, pentru ca cineva să pâtă împlini funcțiuni 
în numele lui Dumnezeă. 2) 

Biserica creștină tot de una a considerat vocaţiunea ca 0 re- 
cerinţă indispensabilă, pentru ca să potă întra cineva în statul 
clerical. 

Apoi fericirea în viața acesta şi în ceealaltă depinde mai mult 
dela ascultarea vocii dumnezeesci în alegerea statului nostru. 
Numai cel ce umblă în căile arătate lui de cătră Dumnezeii, pâte 
fi liniştit și “fericit, 2) căci lui e promis darul și ajutoriul divin, ne- 
cesar la împlinirea chiemării sale. 

Și în adevăr, cum şi-ar și put6 cineva axoga demnitatea de 
representantul și trimisul lui Dumnezeă, fără ca acest împărat atot 
puternic să-l fi onorat cu o atare misiune? *) Cum ar puis spera 
darul și ajutoriul Ii Dumnezeă la purtarea unui oficiii, în care sa 
intrus încontra voii dumnezeesci? Cu dreptul serie Catechismul 
roman, că nimic nu pâte fi mai demn de compătimit şi mai stri- 
căcios pentru biserică, de. cât a întra în servițiul sacru fără vo- 
caţiune, şi că celui ce întră în statul clerical fără vocaţiune, nu-i 
folosesce mai mult preoția, de cât lui Iuda apostolatul. 5) 

S. Bernard, celor ce voesce a se întroduce nechiemaţi în statul 
clerical, le strigă: „Ubi timor Dei? Ubi mortis memoria, ubi gehennae 
metus et ternibilis illa expectatio judicii ...... horum certa est 
damnatio. *) Lucrul se esplică uşor, cel ce se face preot fără vo- 
caţiune, funcțiunile sacre le va îndeplini fără voie, ori unde se va 
simți mai bine de cât în serviţiul Domnului; cu timpul va fi cu- 
prins față cu agendele sacerdotali de un disgust şi r&câlă, care 
îngheță în el sentimentul religios, şi -cu acesta îi deschide calea 
spre decadența morală și spre iad, trăgând după sine și pre mulți, 
din cei concreduți grijii lui. 

1) Ewr. 5, 4—5. 2) 2, Mos, 28, 1; 4. Mos. 16, 5. %) ps. 127,1, *) Ier, 
23, 21. 5) Part, IL. c. VIL n. 4, *) De vita cleric, ce. 5,
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Cel ce cârcă cu intențiune curată şi fără preocupare pote 
descoperi, că 6re chiemat e dînsul spre statul clerical. Semnele 
vocaţiunii nu odată se arată, încă din frageda etate; ele se redue 
la următorele: 

a)  Intențiunea curată de a întra în statul clerical, ca să 
potă promova mai mult gloria lui Dumnezeii, propria perfecţiune 
morală şi mântuirea sufletelor. Dacă cineva de acest motiv e 
condus la s. teologie, pote fi convins, că e chiemat de Dumnezeă. 
Din contră cel ce întră în statul clerical numai de silă, ori din 
dorul de a duce o viață mai comâdă, a ajunge la onoruri şi be- 
neficie grase, saă că lipsa, de mijloce ori alte cause nu-i permit a-şi 
alege altă carieră, unul ca acela cu dreptul pote dubita, despre 
vocațiunea sa. A întra în statul clerical numai din atari motive 
curat lumesci, însemnă a-l profana, şi degrada la condițiunea unei 
profesiuni de rînd. S. Gregoriii Naz. serie: „e mare ruşine a sta în 
jurul altarului, ca, și cum sar părea, că ordul preoţăsc nu e esemplul 
virtuții, ci prilej de a-ţi câştiga viptul.“ 

b) Inocența vieți, religiositatea și reverința, profundă faţă 
de lucrurile sacre e cel mai învederat sămn al chiemării dumne- 
zeesci. „Domne cine va locui în lăcașul îcă, saă cine se va sălășiui 
în muntele cel sânt al tei? Cel ce umblă fără prihană și face 
drepiute, cel ce grăesce adevăr în inima sa care waă viclenit în 
limba sa și wati făcut vecinului stă ră.“ 1) 

€) Aplicurea naturală. * Dumnezeii destinând pre cineva 
pentru 0 anumnită carieră, sădesce în el aplieare spre aceea, pre 
cum şi aptitudinea de lipsă spre a împlini obligațiunile împreunate 
cu aceea carieră. Deci cine observă în sine 2) atragere cătră statul 
clericai, plăcerea de a umbla la biserică și a se ocupa cu lucruri 
sacre, de a-și împlini datorințele creştinesci, pote conchide, că e 
chiemat. Din contră cel ce dela început manifesteză nepăsare față 
de statul clerical, demnitatea lui înaltă nu o apreţieză după cuviinţă, 
îl disgustă petrecerea la rugăciune şi eserciții de pietate, nu-i place 
să se ocupe cu sciințele sacre, ci mai bucuros se ocupă cu lucruri 
lumescă; cu un cuvînt servesce mai. mult lumii de cât lui Dumne- 
zei, unul ca acela nu arată semne de vocaţiune, şi dacă totuși întră 
în servițiul Domnului, de comun o face din motive de jos, cum e 
sila, pofta de comoditate ori de onoruri. 

1) Ps, 14, 1. ur; 2) $. Gregoriu M. „De Pastorali Cura P. 1. €. 10.
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d) Aptitudinea fisică și intelectuală spre a satisface variilor 
obligaţiuni impuse de statul clerical, căci administrarea oficiului 
pastoral reclamă fatigie mari corporali și spirituali. Cine e sănătos, are 
simțuri întregi, pept bun și voce plăcută şi sonoră; cu un cuvint 
dispune în măsură de ajuns de puteri fisice, intelectuali şi morali 
de a studia necontenit şi de a lucra cu efect pentru luminarea şi 
îndreptarea Gmenilor și pentru perfecțiunea proprie adecuată subli- 
mului s&ă stat, pâte conchide la vocaţiunea sa. Din contră, cel ce, 
sai din lipsă de sănătate, sai din lipsă de sciință, sai din causa 
altor defecte, nu simte în sine capabilitatea de a corăspunde deplin 
grelei misiuni, ce zace pre umerii unui preot, nu pote zice, că e 
chiemat spre statul sacerdotal. E] pote fi un laic saă monach bun 
şi sânt, dar atâta nu e de ajuns spre a fi preot bun şi adevărat 
păstoriii sufletesc. 

Din atari semne omul pote conchide la vocaţiunea sa. De 
unde înainte de a se dedica cineva statului clerical, să se esami- 
neze pre sine, învocând spre scopul acesta luminarea Spiritului 
sânt 1) şi să ceră și sfatul bărbaților pii, esperți şi nepreocupați. 

Biserica, spre a împedeca dela întrarea în statul clerical pre 
cei inhabili și nechiemați, 6r de altă parte spre a conserva decdrea 
statului clerical şi a-l provede numai cu membri apți la administrarea 
întreitului oficiă pastoral, amăsurat voinței Mântuitoriului, a statorit 
anumite condițiuni pentru cei ce aspiră la preoție; 6r pre cei ce 
nu le întrunesc, ca pre iregulari, îi opresce dela, primirea sacrelor 
orduri și respective dela deprinderea lor. 2) 

Cel ce a întrat cu vocațiune în statul sacerdotal să fie sigur, 
că Dumnezeii, care la chiemat, credincios este, şi-l provede la timpul 
săi cu darul de lipsă spre a-și, put€ împlini misiunea. Cel ce a 
început în noi lucrul cel bun, îl va şi împlini, 5) numai cât noi 
să nu ne opunem darului săă ci să cooperăm cu el, nelucrând nică 
când în contra chiemării nostre. 

Fără vocaţiune nime să nu cuteze a întra în statul sacerdotal, 
dacă a întrat odată şi primind preoția, nu se mai pote reîntârce, 
să facă penitenţă sinceră pentru păcatul săă și să câră dela Dumnezeiă 
cu insistință darul vocaţiunii, arătându-se și prin zălul şi purtarea, 

  

1) Ps. 142,8. 2) Despre iregularitate vedi Dr Raţiă: Instit. dreptului biser. $$. 213 urr.; Decretele cone. prov. L. Tit. V. cap. VIL; circular arch, din 30 Nov. 1895 Nro 5239. % Filip. 1, 6,
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sa vrednic spre a fi împărtăşit de acel mare dar: „Si non es 
vocatus, fac ut voceris“ zice S. Augustin. De asemenea îl îndeamnă 
şi S. Bernard să nu despereze, zicându-i: „Bonas fac de caetero 
vias tuas et studia tua et ministerium tuum. Non potest Deus de 
lapide hoc suscitare filios Abrahae 1) ? Non potest facere Deus, ut 
quae praeire debuerant, subsequantur ? Si vitae sanctitas non prae- 
cessit, sequatur saltem, et delicta juventutis tuae vespertina de- 
leat correctio.“ 

$. 14. Despre prepararea spre statul sacerdotal. 
"Ca cineva să ptă primi și deprinde cu demnitate oficie ierarchice, 

nu e de ajuns să aibă vocaţiune şi să fie scutit de aşa numitele 
iregularităţi, ci trebue să se pregătâscă în special spre acest stat. 

Prepararea specială spre statul clerical se întîmplă azi în aşa 
numitele seminarie teologice. 

Prepararea. seminarială, care are de scop a face din candidaţii 
de preoţie bărbaţi cu sciință, prudenţi şi cu spirit apostolic, după 
cei trei rami principal ai oficiului pastoral e întreită: scientifică, 
aschetică şi practică. Ea se estinde la tote cunoscințele și virtuțile 
de cari are lipsă. un cleric și în deosebi un păstorii sufletese. 

1. Prepararea sciențifică stă, în provederea, alumnilor cu tote 
acelea cunoscințe teologice şi profane, teoretice şi practice, de cari 
are lipsă un preot şi un păstorii sufletesc în timpul nostru, spre a-şi 

“ împlini misiunea amăsurat intenţiunii sântei biserice. De aici se 
esplică ușor pentru ce pre lângă sciinţele teologice se propun în 
seminarie și sciințe profane, pre cum Pedagogia, Dreptul civil, 
Economia rurală și Medicina. - Chiar sciințele teologice, unde cere 
lipsa, se tracteză cu considerare la cele profane. Pre lângă aceea 
se concede alumnilor, ca să aibă cercuri literare domestice ȘI bi- 
bliotece, spre a-şi pute lărgi şi afară de prelegeri sfera, cunostin- 
țelor. Tot pentru lipsa culturei generali a clerului în timpul nostru 
nu se primesc în seminariele teologice de cât tineri absoluţi de 
gimnasiă și provăduți cu testimonii de maturitate. 

2. "Poţi bărbaţii devotați bisericei sunt de părere, că în se- 
minariele teologice un pond deosebit trebue să se pună pre edu- 
cațiunea morală-aschetică a, candidaţilor de preoție, sădind în-ei 
spirit clerical și formând caractere firme, cari să pâtă contrasta 
numeroselor amăgiri dușmane, şi a căror purtare să fie o predică 
vie şi împunătâre.  Sciinţă şi-ar pute cineva câștiga şi fără 

%) Luc. 3, 8.
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să petrâcă patru ani în seminarii, nu  înse. şi educaţiune 
clericală. Conciliul prov. 1. în privinţa acesta dispune, ca 

“direcţiunea seminarielor să se concrâdă bărbaţilor înțălepți, cu 
esperință şi devotați creșterii tinerimii clericali. Eră pentru manu- 
ducerea spirituală a clericilor în fie care seminarii să se constitue 
câte un spiritual, bărbat blând, pi, afabil, elocuent și erudit în 
sciinţele sacre, mai vîrtos în sciința ascetică ..... -... Eră ce se 
ține de educaţiunea spirituală a clerului tiner, sinodul decide, ca în 
semninariele diecesane să se ţină eserciţie spirituali de d6uă ori în 
an, la începutul cursului anual şi la ss. Pasci, 6ră clericii să fie 
datori a se mărturisi cel puţin odată într”o lună, şi să se îndemne 
la primirea desă a sântei Cuminecături. Asemenea să se țină în 
totă ziua lecţiune spirituală. 1) (Oficiul de spiritual sa sistemizat în 
seminariul din Blaș numai cu începutul anului şcolastic 1892/3.) 

3. În fine nu mai puţină atențiune merită educațiunea 
practică sati pastorală a clerului tinăr. Alumnii abia es din seminarii, 
și sunt trimiși în păstorirea sufletelor, unde aii să conducă poporul şi să 
administreze parochia cu abnegaţiune şi prudență. Spre a o pute face 

„acesta, cu succes, trebue să fie bine disciplinați şi pregătiți din se- 
minarită: dedaţi la ordine, punctuositate, curăţănie, decență și purtare 
clericală; unde lipsesc acestea, în seminariă nu se pote face progres 
nici în sciință, nici în pietate. Mai de parte să se deprindă cle- 
vicii în predici, cântări, celebrarea cultului divin, administrarea 
sântelor sacramente Şi sacramentale și în alte agende, ce le reclamă 
dela ei deregătoria viitâre. Acesta, întreită preparare urmăresce un 
unic Scop, crescerea de preoți apți și zeloşi. 

Avend seminariele un scop atât de măreț şi salutar, mo- 
mentuositatea lor este evidentă. Chiar fiind că sunt de mare 
moment seminariele pentru educarea, clerului, mai marii bisericesci 
nu ai cruțat şi nu cruță jertfe pentru fundarea, susținerea şi 
desvaltarea, lor. 

Clericii bine crescuţi şi disciplinaţi sunt o puternică, falangă, 
cari duc biserica la triumf, 6ră cei crescuți în spirit secular şi ne- 
disciplinați o duc la umiliri şi 0 înjosesc. Acâsta o sciă destul de 
bine și inimicii bisericei, pentru aceea nu încetâză de a debacha 
în contra educaţiunii seminariale, silindu-se, dacă le-ar ti cu putinţă, 
a întroduce în ea un spirit mundan. 
  

  

D Ti IX cl,



Vom încheia acest $ zicând, cu s. Ambrosiă, că semi- 
nariele sunt: „ca şi un chor ângeresc, care nici când nu încetâză 
a lăuda pre Dumnezeii, şi îmblândi pre Domnul prin rugăciuni dese. 
Aică omul se ocupă cu cetitul, spiritul neîntrerupt îi este în acti- 
vitate, e separat de lume, unul e pentru celalalt radăm şi scut. 
Oh, ce viaţă este acâsta, în care nu se află nimica, de ce 
te-ai teme, dară forte mult, ce ai să imitezi! Greutatea postului 
se uşureză prin dedare, se uită în: decussul ocupățiunilor şi desda- 
un6ză prin liniştea spiritului. De grijile lumii omul nu e molestat, 
de ocupăţiuni străine nu portă grije, prin conversări profane 
nu e distras.“ ?) 

. 
$ 15. Istoricul Seminarielor clericali. 

Ca fiitorii păstori sufletesci din tinerețe să se dedee a purta 
jugul Domnului 2) biserica încă din seclii primi sa îngrijit, ca să 
dee clericilor o educațiune corăspundătâre grelei şi sublimei lor 
misiuni; căcă tinerul dacă sa dedat cu calea sa, nu se va abate 
dela aceea nici când îmbătrânesce. 2) 

Însu-și Mântuitoriul a învăţat în deosebi pre ss. Apostoli 
tainele împărăției lui Dumnezeii, ca ast fel să fie în stare a învăţa 
la timpul săă şi ei pre alţii. , 

După înălțarea Domnului ss. apostoli ai ales pre Matia, unul. 
dintre cei ce ai petrecut cu apostolii şi despre a cărui 
aptitudine aăfost convin şi.*) Tot asemenea constituiaiă ss. apos- 
toli de ministrii ai bisericei numai individi, a căror selință şi moralitate 
erai probate. 5) S. Paul înșiră cualităţile clericilor şi face atent pre 
Timoteii, că mânile pre nime să nu-şi pună în mare grabă. 5) 

Pre urmele ss-lor apostoli ai păşit succesorii lor. În secli, 
primi institute anume destinate spre educațiune clericilor nu erai 
ci pre cum a învățat s. Marcu în societatea s-lui Petru, s. Luca, 
s. Timotei şi s. Tit în societatea s-lui Paul, episcopii din Asia 
mică, Papia, s. Policarp ete. în societatea s-lui Ioan, asemenea ai 
învățat și sai deprinş în cele de lipsă la păstorire în societatea mai 
marilor bisericesci cei chiemaţi în sârtea Domnului. 

Primele şc6le pentru propunerea sistematică a religiunii 
creştine și educarea tinerimii în spirit -creștinese ai fost şedlele 

1) S. Ambros. ad eccl. Vercel epist. 63. 2) Plâng. ler. 3, 27, *) Pild. 
22, 6. 4) Fapt. ap. 1, 2l,ur. 52 Tim. 2, 2. 51 Tim. 5, 22.
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catechetice din Alesandria, Cesarea Palestinei, Antiochia, Ierusalim, 
Roma, Edessa ete. Din aceste şedle ai eşit, mai mulți preoți şi 
episcopi pii, zeloși şi erudiți. 

Ceea ce lipsia în cultivarea şcolastică, se suplinia prin de- 
prinderea candidaţilor de preoţie în ordurile mici, înstituite încă în 
seclii primi ai evei creştine. Clericii inferiori se instruaă Şi de- 
prindeaiă în cele sacre sub conducerea şi inspecțiunea episcopului 
săă, de multe ori locuiai în aceea-şi casă şi se nutriaă la aceea-și 
masă cu episcopul. 1) 

Cam de prin secolul al IV. saă înființat pre lângă episcopii şi 
mănăstini, şcle speciali pentru crescerea clerului, unde se primiai 
de tineri candidaţii de preoție și se educa prin câte un preot 
prudent constituit de episcop ca magistru al disciplinei sat pre- 
posit. 2) În șc6lele acestea primindu-se de tineri cei ce se dedicati 
spre statul clerical, li se propuneai sciințele gramaticale, filosofice 
şi teologice. %) Despre S. Augustin ne spune biograful săă Possidius, ) 
că numai pre aceia îi ordina de preoți, cari petreceaii timp mai 
îndelungat împreună cu dînsul la reședința episcopâscă. 

În decursul timpului turbulent din evul mediu, pre cum cultura 
în genere așa a stagnat în special şi cultivarea clerului. Deşi sai 
fundat cu timpul universităţi, cari ai dat un număr considerabil 
de bărbaţi erudiţi, totuşi progresul clerului în seiință şi mai ales | 
în educaţiunea religioso-morală pănă la conciliul tridentin a lăsat 
mult de dorit. 

Avânt a luat cultura clerului dela conciliul tridentin în câce. 
Prin decretele acestui conciliu se pune basă la organizarea semina- 
rielor de prunci și teologice, 2) ca, tot atâtea focularie pentru crescerea 
fiitorilor păstori sufietesci. Mai întâiii a înființat seminariă după pre- 
scrisele tridentine $. Carol Borromeul (+ 1584), care zicea, că nici un alt 
decret nu a putut contribui mai mult de cât cel despre seminarie spre 
salvarea sufletelor, spre folosul bisericei şi spre mângăierea preoților. €) 

Ce privesce educaţiunea clerului la noi Românii, avem se 
distingem între perioda dinainte de s. Unire și între cea de după 
Unire. Înainte de s. Unire Românii neavând în general şcâle, 7) 

1) Sozom. H. Ecel, 1. 1. e, 31. I; os. Bingham, Orig. Eccles. ed. II. Halac 
Magdeburgicae, 1751. 1. III. c. 1. $. 4. :) Tomassinus, vetus et nov. Eceles, 
disciplina vol. IL. e. 24. n. 2, %) Conc. prov. |. tit. IX. ce. 1. ) Vita 8. 
Augustini c. 35. 5) Sess. 23. c. 18 deref, % S. Borromaeus, De Instit. Sem. 
Pars. I]L.; Dr 1. Raţiii, o. e. $. 302. 7) Cipariiă, Aete şi Fragmente, Blaș 1855, pag. 84.
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tinerii învăţaă în şcole străine. Acei tineri, cari voiai să se 
preoțescă învățaii cetitul cu cirile, rugăciunile, cântările și tipicul 
la vre-o mănăstire, ori servind la îndeplinirea funcţiunilor sacre pre 
lângă, preoţi şi cantori. 

După s. Unire, biserica s'a îngrijit şi de crescerea clerului, 
decretându-se deja în sinodul dela 14 Septembre 1700, că numai 
aceia, să se chirotonâscă de preoți, cari vor fi vrednici şi învăţaţi. 1) 
Sinodul ținut la 15—18 Nov. 1728 sub P. Adam Fitter, rectorul 
colegiului părinţilor Iesuiţi din Cluș ca, divector al clerului românesc, 
constatând lipsa de a se înființa un seminarii eselusiv pentru 
greco-catolici, a. hotărît să înainteze un memorii Împăratului, ca 
să concâdă spre acest scop averea rămasă după episcopul Loan 
Giurgiu de Pataki. 2) Dorinţa clerului de a-şi ave seminarii înse, 
din lipsa de mijlâce, numai mai târziă sa putut realiza. Sati 
deschis înse Românilor întrarea în seminarie de rit latin pre cum 
la Roma, Viena, Tirnavia, și din acestea aă eşit lamura clerului 
românesc și primii profesori ai şedlelor din Blaş. 

La 1737 mutându-se episcopul Inocenţiii Clain cu reședința la Blaș 
prima îngrijire i-a fost să redice mănăstire, seminarită și biserică cate- 

“ drală în Blaș. -Spre acest scop salutar clerul adunat în sinodul 
dela 26 Ianuar 1738 sa obligat a contribui în cinci ani cu 25000 fi. 
Din venitele dominiului dela Blaş, cedate mănăstirii, aveai să se 
întrețină. 11 jeromonachi basiliani, 20 alumni în seminariul mă- 
năstirii şi 3 în colegiul de Propaganda Fide din Roma. Din acești 
alumni nu se cresceaii numai noviţii pentru statul monachal, ci și 
sucrescenţă pentru păstorii suftetesei. 3) 

Seminariul nostru teologic din Blaș își are de fundator pre 
nemuritoriul episcop Petru Paul Aron de Bistra. EI, pre cum măr- 

turisesce Samuil Clain, vrând să ridice şeâle românesci, în cari cei 
ce se preoţesc să înveţe teologia morală și rândudla bisericâscă, 

aii r6nduit că tot preotul să dee câte un galbin, prin care să se 

zidescă şedlele, pre cum sai și zidit în curtea episcopâscă dela 
portă pănă în biserică un zid cu două contignăţii. Acestă zidire 
terminată la 1759 s'a numit: seminariul diecesan. seminariul episco- 
pesc, seminariul lui Aron şi mănăstirea călugăraşilor şi era dedicată 
în on6rea Bunei-Vestiri. Pre sema mănăstirii şi seminariului săă 

') L.M. Moldovan, Actele Sinodali, Blaş, 1872, tom. II. p. 119 ur. ?) Ibid. p. 106. 
5) Cipariă |. e. p. 92 urr.; Dr Aug. Bunea, Episcopul Inocenţiă Klein, Blaș 
1900 p. 16 urr.
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episcopul Aron a dat zestre tipografia și satul Cut din comitatul 
Albei-inferidre, care-l cumpărase dela Bethlen Gaâbor cu 30 „000 îl. 
din cari 8000 fi. dela cler Sai adunat. 6ră 24 „000 fi. a pus episcopul 
dela sine; 6ră prin testamentul săă din 6 Nov. 1758, acest mare 
cpiscop mai tâtă averea sa a destinat'o pentru săraci şi pentru 
seminariul săi. *) Tot episcopul Aron a constituit esaminatori şi a, 
dat și o instrucţie pentru esaminarea clericilor. 2) Este adevărat, 
că atât în seminariul Sântei Treimi, numit și crăesc sai al mă- 
năstirii, cât și în cel episcopese saă al lui Aron se primiati prunci, 
dară dintre acestia mulți se făceaă preoţi. 3) 

Episcopul Atanasiă Rednic „ai făcut orendusla, că în semi- 
nariuri numai aceia să se primâscă, cari ati voie de preoţie. Drept 
aceea aă poruncit seminariştilor să li se facă reverendă și să 
umble la clerică.“ 4) Acest episcop încă şi-a lăsat totă averea sa 
seminariului diecesan. 5) 

Pre timpul episcopului Gregoriă Maior la an. 1772 se înființase 
seminariul $. Barbara din Viena pentru 50 clerici de legea gre- 
câscă, aici se trimeteaă câte 15 clerici români, anume 9 din diecesa 
Făgăraşului, 6ră 6 din diecesa Oradei-mari: „Din acest seminariă 
ai început între Români a se înmulți preoţii cei învăţaţi şi iscusiţi. s) 

Tot în zilele episcopului Maior prin decretul împărătesc de 
dto 12 Deembre 1781 cele duă seminarie din Blaș sai contopit 
în un singur seminarii clerical dedicat în ondrea Bnnei-Vestiri. 

La început erati în acest seminarii numai trei cursuri, la 1832/3 
sa adaus și al patrălea curs, 7) propunendu-se în bieniul | (curs. 
I și Il.) Studiul biblic (doi ani) cu Hermeneutica şi Esiges, Istoria 
bisericâscă și Dreptul canonic, 6ră în bieniul II (curs. III şi IV) 'Teo- 
logia dogmatică (doi ani), Teologia morală şi pastorală (câte un an). 

Mitropolitul Alesandru Șt. Şiuluţiă prin scvipta din %4, Oet. 
1858 adresată capitlului mitropolitan dispune, ca studiile să se 
propună conform hotăririi aduse în conferinţa, episcopatului ținută 
în Viena la 1856. În sesnsul acestei hotăriri Studiul biblic cu 
exeg. n. și v. Testament, de împreună cu Teologia dogmatică fun- 
damentală şi specială se propun în cursul 1 şi II (bien. 1), câte 
doi ani, 6ră Teologia morală, Dreptul canonic, Teologia pastorală, 

2) Cipariă 1. e, p. 56 ur.; 109 ur. 2) Lc. p. 223 ur. 3) l.e.p.105. 
île p. ilur, 5) i.c.p. ur 3) Le. p. 130ur. 3) v. Protocollum 
classif. t. I. p. 16.
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cu Pedagogia, și Istoria bisericâscă în cursul III şi IV (bien. II.), 
câte un an; Cantul bisericesc şi Tipicul -în tâte cursurile. 

În 1866 prin decisiunea consistorială din 29 Sept. Nr. 18366 
sa într'odus și „Economia“, (bien. 1.), în 1871;2 Medicina, pastorală 
(bien. 1.), în 1875/6 Dreptul civil (în bien. II.) câte un an. 

Limba de propunere a fost cea latină pănă în anii 1850 de 
atunci încoce e cea română. La cursul teologic, numit moral, bienal,. 
Sai propus românesce Teologia morală. şi Teologia dogmatică; dela 
an. 1857 (esistă protocol) s'aii propus tâte studiele teologice, se în- 
țălege, că pre scurt. La acest curs se primesc din lipsă şi îndividi 
cu mai puțină pregătire, dară cu nume bun. Se recere înse să aibă 
cel puţin 4 clase gimnasiali; ori cualificaţiune ecuivalentă, cum sunt 
cursurile preparandiale. 1) 

$. 16. Perfecţionarea clericilor. 

Fundamentul culturei clericale se pune în seminarie, pre acest 
fundament are să edifice preotul în tot decursul vieţei sale. Acesta 
e de lipsă, căci în seminariă, ca și în ori ce șc6lă, își însuşese elevii 
numai principiele-sciinței și ale virtuţii, cară ati apoi să le desvâlte 
ulterior și aplice în viaţa practică. În şcâlă se arată direcţiunea, 
pre care are să înainteze preotul în viaţă. Datorinţa clerului de 
a înainta în sciinţă şi perfecțiunea vieţei morali și prin acesta a 
deveni un model pentru popor, resultă și din cuvintele Mântuito- 
viului „Piţi deseverșiți, pre cum și Tatăl vostru cel din ceriuri 
este desevârșit.“ ?) Apoi spiritul timpului şi raporturile schimbăciose, 
între cari trăim, poftesc o schimbare şi în procedura păstoriului 
sufletesc la administrarea, oficiului săi. Preotul, care nu sar sili 
se înainteze, nu ar put6 satisface chiemării sale. Prin nisuința 
continuă de a progresa atât în sciinţă şi pietate, cât și în înde- 
mânarea de a împlini cu promtitndine singuraticile agende ale 
statului clerical va dovedi păstoriul sufletesc, că din vocațiune 
a întrat în acest stat; de unde și apostolul le zice clericilor: 
„Pentru aceea fraţilor mai vîrtos ve nevoiţi, ca să faceţi adevărată 
chiemarea şi alegerea vâstră, că acâsta făcând, nu veţi greşi 
nici odată“ 2) 

1) Sin. axchidiecosan din 186). can. 50. 2) Mat. 5, 18; 2. Cor. 13, 11: 
3) 2 Petr. 1, 10.
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$. 17. Progresul clerului în sciinţă, 
» 

Demnitatea înaltă a statului clerical pretinde, ca preoții să 
se distingă prin sciință „Buzele preotului vor păsi sciința şi legea 
vor cerca din rostul luă, că îngerul Domnuhi utot: fiitoriul este“ 
cetim la, profetul Malachia despre preoții Legii v.1) Dacă păzirea 
sciinței era o -datorință a preoţilor din L. v. cu atât mai virtos 
vor fi datori a poşede sciința şi a progresa, în ea preoții Legii n6uă, 
pre cari Mântuitoriul îi numesce lumina lunii > şi l-a pus învă 

„ţători ai popâră!or. 2) Biserica, pretinde seiința ca o condițiune ne- 
cesară. spre a înainta pre cineva la statul sacerdotal; căci sciinţa 
vecerută spre a învăța şi conduce turma cuvintătâre pre calea 
adevărului, nu pste fi înlocuită prin nimica. Nu pote fi suplinită 
lipsa sciinței prin ingeniul natural, căci adevărurile revelate de 
Dumnezeă și disposiţiunile positive ale bisericei privitâre la con- 
ducerea sufletelor şi preste tot la viaţa nâstră religioso-morală, 
nime nu le pote scii a priori. Şi cel ce neglege sciinţa, încredându-se 
numai în ingeniul săă, se espune la pericolul de a rătăci cumplit şi 
a-și arunca turma în abisul peririi. Nu pote fi înlocuită sciința, nică 
prin pietate, căci acesta deşi-l face pre pret plăcut lui Dumnezeă 
şi Gmenilor ca pers6nă privată, totuşi nu-i împrumută capacitatea 
de a-și apăra turma cu arma cuvîntului, a o pasce prin acomodata 
“propunere a adevărurilor religiâse, a o apăra de erori ȘI a 0 con- 
duce la pașunea vieţei.  Dară nici esperința, la carea le place 
multora a se provoca, nu pote înlocui sciința fundată, nici nu dis- 
penseză pre nici un cleric dela studiul continuă. Ba esperința, fără 
sciinţă fundată, în multe casuri nu e de cât o neîntreruptă rătă- 
cire și, pre cum observă Habert: „este mai rea condițiunea bă- 
trânului neinvăţat, care încredut în esperința sa, nu se lasă a fi 
capacitat, de cât a tinărului neespert, dar docil“ :) Lucrul este 
evident, căci ceea ce se recere la validitatea ori liceitatea cutării 
funcțiuni pastorale, numai acela pâte presta, care e înzestrat cu 
sciinţa vecerută. Apoi în administrarea oficiului pastoral obvin și 
casuri rari și une ori complicate, cari numai poședând preotul sciință 
fundată și cunoscințe vaste le pote resolvi. 5) Conciliul nostru prov. |. 
zice: „Clerul mai virtos în zilele nostre e dator a cultiva sciinţele 

:) Malach. 2, 7. 2 Mat. 5, 14. 5) Mat. 28, 18—20. 1) Praxis sacr. 
poenit. tr, |. e. 4, 5) 1 Petr. 3, 15.
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celea adevărate şi prin înțelepta lor întrebuințare a confunda în- 
țelepciunea lumii.“ 1) Cultivarea, clerului în sciință o demândă ss. 
candne şi o înculcă cu multă căldură ss. părinți. S. loan Chrisostom 
ast felii ne arată necesitatea sciinţei pentu păstoriul suletese: 
„Noi nu avem de a ne lupta numai cu un felii de inimic, care ÎȘI 
încercă, totă măestria, tote apucăturile luptei, ca să ne pâtă strica. 
Tot feliul de inimică sunt adunaţi în 6stea lui, şi îs deprinşi în 
mii de apucături. Astă luptă spirituală infiorătâre nu se pâte suporta 
numai ca şi o luptă omenescă. De va luptătoriul să nimicâscă 
atacurile tuturor, trebue să pricepă măestria, tuturora, să fie de 
odată: . ..... ostaș de rînd și conducătorii. — Numai acel păstorii 
pote sta în contra acestor răpitori furioși, carele e măestru iscusit 
în tâte ramurile sciinței, care vede şi pricepe tâte vicleniile lui.“ 2) 

Progresul gradat în sciință şi resultatul salutar al studiului 
raţional servesce ca îndemn spre a continua cu mai mare zel 
Acest zel nobilitză spiritul preotului și-l disgustă de plăceri ordi- 
nare; el e ca şi un ânger păzitor, care, îndemnându-ne să ne 
ocupăm cu lucruri seri6se, ne înfioră de trândăvie și de tâte lu- 
crurile de nimica. 

Gradul recerut de sciință nu e acela-şi pentru toți membrii 
clerului, ci el atirnă dela demnitatea şi posiţia, ce ocupă cineva, 
în organismul ierarchiei pre cum și dela împrejurările, între cari 
vieţuiesce şi lucră. În genere fie care preot trebue să aibă sciință 
suficentă, spre a îndeplini corect funcțiunile împreunate cu oficiul 
ce-l portă şi a resolva casurile, ce obvin mai des, și cel puţin a 
dubita în celea mai complicate şi estraordinare, atât în forul intern, 
cât şi în cel estern. Cel ce ia asupra-şi oficiul pastoral, fără ca 
să aibă sciinţa, recerută, păcătuesce, de asemenea şi cel ce constitue 
în oficiul pastoral individi fără, sciinţa, necesară. 

La întrebarea, că în cari genuri de sciințe să se perfecționeze 
membrii clerului, răspunsul e simplu şi firesc: ei înainte de tâte trebue 
să cultive sciințele sacre, fiind că aceste formeză specialitatea lor. Pre 
lângă aceea preoții aii să-şi câştige respective lărgâscă şi cunoscințele 
profane, în cât o reclamă a6sta posiția, ceo ocupă în viață, ori împre- 
jurările, între cari ai să-și desv6lte activitatea lor. Ss. Părinţi nu 
Şi-a prejetat a-şi înavuţi spiritul şi cu sciințe profane, aşa despre 
S. Vasiliu Marele amicul săă S$. Gregoriu Naz. scrie, că el în fie care 

1) Cone. prov. L. tit, VIL. e. 1. 2) Despre preoţie IV. 4.



= 34 — 

sciință s'a distins aşa, ca şi cum singur pre aceea ar fi studiat-o, 
şi că în tote sciințele, era mai profund de cât alții în câte un 
singur ram. 

Spre a păstori cu succes nu putem recomanda în de ajuns 
clerului, să-și însuș6scă cunoscința de 6meni, adecă să cunâscă modul 

de a cugeta, simţi şi lucra a Gmenilor de diverse condițiuni, sees 

şi etate, cu cari are de a face. Mai departe tot spre a păstori cu 

fruct, se recere, să fie preotul în clar cu spiritul saă caracterul 
timpului, 6ră sub acesta înțelegem suma principielor şi aspiraţiunilor, ce 
se manifestă în viaţa publică și privată din cutare epocă. Cei.mai 
mulți 6meni merg împinși de curentul principielor și ideilor pre- 
dominante și, fără a fi conscii de sine, cugetă, simţăse şi lucră sub 

influința hotăritâre a acelora. E lucru firesc, că spre a conduce 
pre atari Gmeni, e necesar a sei în ce măsură stati sub influința 
curentului domnitor. Căci pute-va el senti poporul de curentul 
nesănătos, dacă pre acesta nu-l cunâsce? Cum va pute combate 
ratăcirile, despre cari nu are cunoscinţă, şi vindeca, ranele, cari îi 
sunt cu totul ascunse? Deci păstoriulni sufletesc îi incumbe de- 
torința de a studia spiritul timpului atât din partea cea bună, cât 
şi din cea slabă; numai așa va puts afla mijlâcele potrivite de a 
feri pre credincioși de influinţa, stricăcidsă a, spiritului modern, ca- 
racterizat prin indiferentismul religios și cel mai cras materialism. 
și numai studiând spiritul timpului va put6 conduce poporul pre 
calea cea, adevărată, ce duce la fericire. 

În deosebi se cuvine, ca preotul să fie în clar cu diversele 
cestiuni mari, ce agită societatea, fiind că de undele agitaţiunilor 
ușor pote fi atins fie care credincios. P. es. azi sunt la ordinea zilei 
cestiunea libertăţii religionare, a socialismului agrar, a sufragiului uni- 
versal, a reuniunilor economice, comerciali şi de credit. Spiritul 
timpului și natura cestiunilor de actualitate o pote cunâsce preotul 
făcend însu-și observaţiuni şi reflecsiuni asupra lor, prin cetirea 
discursurilor din parlament şi alte adunări publice referitâre 
la aceste materii și din legile şi disposiţiile, ce se aduc pentru 
resolvirea lor, dar mai ales din presa periodică şi din acelea foi de 
zi, cari apreţieză obiectiv cestiunile de actualitate. Scrierile merce- 
nare și puse în servițiul de partid înse n odată corump opiniunea 
publică, deci să fie preotul precaut în cetirea lor. 

Spre câștigarea, şi lărgirea cunoscințelor de lipsă preotul bun 
învață cu diligință în t6tă viața sa. El se ocupă en lucruri de
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acelea, din cari trage folos practic, în ce privesce administraţiunea 
oficiului săi. Spre acest scop S. Francise Xaveriu prin 0 seris6re 
adresată lui P. Barzaeus recomândă preotului următârele: „Ori 
unde te vei afia, fie și numai în trecere și călătorie, cârcă a cu- 
nâsce dela 6menii buni și esperți, cât se pote de acurat, nu numai 
artele îndatinate p. es. apucăturile injuriei, ci preste tot moravurile 
țărei, opiniunile dominante, aplicările poporului, obiceiurile particu- 
lare ale ținutului, sistemul de guvernare, stilul oficios, procedura 
judicială, intrigile fiscale și preste tot, ce atinge viaţa publică şi 
privată. 'Tote acestea este de folos să le scie un medie sufletesc, 
Ele te vor învăţa, ce să atingi mai des în predică, cum să te porți 
în conversaţiune cu tot soiul de 6meni. Cu acestea înzestrat nimica, 
nu-ți va, fi noii, nimica neaşteptat; din ele vei sete receruta pre- 
sență de spirit, la ori ce întîmplare, auta de a tracta cu 6meni de 
ori ce caracter, pre cum și vada de lipsă înaintea, tuturor. Laicilor 
le place să desconsidere admoniţiunea preoților, despre cari pre- 
Sapun, că nu cunosc viața practică. Când observă înse, că cutare 
preot e destul de versat, se încred în el și Sunt gata a-l urma. 
Așa e de folos cunâscerea de Gmeni. Nu te mărgini la cărţi morte, 
nu Îa hârtie şi pergament, ci estrageţi înţelepciunea, din cărți vii, 
adecă dela, bărbaţi, cari cunosc bine lumea și Gmenii.“ 

$. 18. Progresul clericilor în perfecțiunea morală, 

Păstoriul sufletesc prelângă, sciință trebue să aibă şi pietate ade- 
vărată, căci „evlavia spre tâte e de folos, având făgăduințu  vieței 
cestei de acum și « celei venitore“. 1) Fă sub pietate înțelegem 
complexul tuturor virtuţilor cu cari trebue să fie înzestrat un creștin 
bun şi cu deosebire un preot, care s'a dedicat în serviţiul Domnului 
şi care în virtutea posiţiei sale e detor a se ridica la un grad mai 
înalt de perfecţiune morală. 

Pre cum statul sacerdotal e cel mai sânt şi mai sublim, 
așa Şi viața morală a clerului trebue se fie sântă și mai pre 
sus de cât a laicilor.?) Spre sânțenie ȘI perfecţiune morală 
prov6că Mântuitoriul pe toță creştinii, dară cu deosebire pe preoţi, 
zicendu-le: „Fiţi desevârșiți, pre- cum și Tatăl vostru, cel din ceriură 
este deseverşit.“ 3) „ Voi sunteți sarea pămîntului. * £) „Aşa să lumineze 

4 

:) 1 Tim. 4.8. 2) Cone. prov. |. tit. VII. e.2. 3) Mat, 5, 48. 4) Mat. 5, 13. 

3%
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lumina vostră înaintea 6menilor, că vădend. faptele văstre cele bune, 
să preamărtscă pre Tatăl vostru cel din ceriuri.“ 1) Pre cum pro- 
gresul în sciință are să fie neîntrerupt, chiar aşa şi în pietate e 
detor să înainteze din zi în zi fie care preot, căci S. Scriptură zice: 
„Cel drept mai facă dreptate și cel sânt să se mai sânțiscă.“ *) 
Cu atât mai vîrtos trebue să ne silim a progresa în perfecțiunea 
morală, cu cât ispitele spre păcat, la cari e supus și preotul, ca 
om, uşor îl înving pre cel ce nu se nisuesce a fi tot mai bun. $. 

Paul ne admoni6ză zicând: „Cel ce i-se pure, că stă, să ite aminte, 

ca să nu cadă.“ 3) 

Apoi progresarea păstoriului sufletesc în pietate şi perfecțiunea 
morală, pre lângă aceea, că e recerută: de statul sacerdotal, dă 
tărie cuvintelor lui, fiind însaşă o predică vie a moralului creştinesc, 
câștigă preotului auctoritate, pre cum și iubirea şi încrederea po- 
porului, cară sunt indispensibili la o păstorire cu fruet. Căci poporul 
urm6ză pre acela, pre care-l iubesce şi are încredere în el. Mai 
departe sânțenia vieţei îl face apt pre preot de a îndeplini cu 
demnitate celea sacre. La acâsta esemplaritate a vieței morale 
provâcă pre preot și S. Paul scriind lui Tit: „Întru tote dându-te 
pre tine pildă de fapte bune, întru învățătură, întregime, cinste, 
nestricăciune, cuvînt sănttos fără prihană, ca cel potrivnic să se 
rușineze, neavând nimica a grăi de noi hulă,“ +) şi lui Timotei „se 
cade episcopului să fie fără prihană.“ 5) Ex s. loan Chrisostom 
scrie: „Preotul trebue să aibă viață nemaculată, ca, toţi se privescă 
în dinsul, ca întrun esemplu, de 6re ce Dumnezeii pentru aceea 
ne-a ales pre noi, ca să fim ca nisce luminare și învățători ai celor 
alalți, și ca să petrecem pre pămînt, ca ângeri,“ €) și în alt loc: 
„Pre cât este mai pre sus preotul, de cât poporul, pre atât trebue 
să fie mai pre sus și modul săă de viață, de cât a poporului.“ 7) 

Viața preotului nu are să fie curată numai de macula păca- 
telor mortali, ci și de întinățiunea celor veniali, căci şi acestea 
maculeză sufletul, dispun spre celea mortale și ușor pot da 
smintelă poporului. Apoi e greă a determina în fie care cas 
concret, că Gre păcatul e venial sa dâră e mortal? Se pote, că acea-şi 
faptă comisă de un laic să constitue numai păcat venial, comisă de un 

) Mat. 5, 16. 2) Apoc. 2,11. 5) 1 Cor.10,12. 4) Tit.2,7,8. 
5) Tim. 3, 2. 6) 8. Chrisostom Iom. 10 in ep. ad. Timoth. *) $. Chrisostom 
Despre Preoţie, VI, 1.
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cleric înse e păcat grei, din causa cunoscinței și chemării acestuia. !) 
S. Chrisostom îi înd&mnă pre clerici: să se silescă a încunjura mai 
mult păcatele veniali, de cât celea mortali, pentru că celea mor- 
tali prin mărimea și urițiunea lor de sine ne insuflă gr6ză, pre 
când celea veniali le nesocotim, prin ce sufletul nostru devine ne- 

îngrijat şi aşa se dedă cu răul, cât nu mai suntem în stare a deosebi 
pre cel mare de cel mic. 

Pre când preoții virtuoși sunt pod6ba bisericei și conducătorii 
lumii la sanctificarea vieţei şi unirea cu Dumnezeă, pre atunci 
preoţii dedați la păcate sunt o plagă pentru biserică și în loc de 
a câștiga sufletele pentru cer, inpopulăză cu ele infernul. Preotul dedat 
la viții, ceea, ce ar edifica cu cuvintul, dărîmă cu esemplul săi; la 
atare preot se pote aplica potrivit, ce scrie s. Ieronim lui Nepoţian: 
„Ne confundant opera, sermonem tuum, ne cum in Ecclesia loqueris, 
tacitus quilibet respondeat: cur ergo, quae dicit, ipse non facit? de- 
licatus est, qui pleno ventre de jejuniis disputat, accusare avaritiam 
et latro potest; sacerdotis Christi os et mens manusque concordent.“ 2) 
Eră s. Gregoriii M. serie: „Turma îndată se precipiteză în abis, 
dacă păstoriul umblă pre căile țăpișe ale viţiului, și cum s'ar put 
almintrelea, când aceia, a căror chiemare este a îndrepta pre cei, 
ce rătăcesc şi greşesc, înşi-și arată moravuri stricate.“ Amenințarea 
Mântuitoriului: „Vai lumii de scandal“ privesce înainte de tote pre 
preoţii cei r&i, căcă acestia de comun nu se scobâră singuri în iad, 

ci trag după sine sute și mii de suflete. Deci ca preotul să nu 
contragă vre un viţiă, ci să pâtă fi cu demnitate representantul 
Domnului Christos şi succesor al apostolilor, are stricta detorinţă 

a Se nisui să progreseze din zi în zi în virtute şi în perfecțiunea vieţei. 
Preotul trebue să se distingă mai ales prin credință 

vie şi firmă, care e fundamentul a t6tă pietatea și perfecțiunea 
creştină. În credinţă are preotul să întroducă și pe alţii; cum o 
va face acesta înse, dacă el nu va, fi destul de tare? Să aibă speranţă 
şi încredere neclătită în Dumnezeii în tote împrejurările vieţei şi 

„iubire sinceră, care e cor6na a t6tă pietatea şi legătura perfecțiunii 
cum 0 numesce apostolul. 3) 

În special preotul aplicat în păstorirea sufletelor trebue să, 
nutrâscă, iubire părințescă față de toți credincioșii, fie avuţi, fie 

1) Luc, 12,47. ?) Epist. ad Nepotianum. 3) Colos. 3, 14.
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săraci, fie de posiție înaltă, fie Gmeni de jos, tie învățați, tie neîn- 
v&ţaţi, fie drepţi, fie păcătoşi, fie fericiți, fie nefericiți, el e părintele 
tuturor, iubirea are să i se estindă la toți, suportându-le cu paciință 
debilitatea, tuturor să se facă tote, ca pre toţi să-i câștige pentru 
Dumnezeă, 

Din iubirea adevărată isvoresc celea mai multe virtuți, cari 
trebue să-l înfrumseţeze pre un preot şi păstoriul sufletesc. Aşa 
fructul iubirii şi al adevăratei pietăţi e zălul pastoral, pacienţa, 
blândeţa, afabilitatea, spiritul de jertfă etc. În celea următâre vom 
considera unele din aceste fructe ale iubirii pastorale, anume pre 
acelea, cari trebue se strălucâscă mai mult în un păstor sufletesc; 
ele sunt: 1. zelul preoţesc. 2. blândeța clericală. 3. afabilitatea. 

= 4. modestia, clericală. 5. castitatea. 

$. 19. Zelul preoţesc. 

Sub zelul preoţesc înţelegem însuflețirea şi nisuința neobosită 
a preotului de a înainta din tâte puterile gloria lui Dumnezeii şi 
mântuirea credincioșilor. Zelul nu e atât efectul obligaţiunilor 
împreunate cu oficiul cuiva, ci e mai mult efuesul iubirii sincere 
faţă de Dumnezeii și poporul credincios. 2 

De unde obiectul acestui zel nu se pote restringe la anumite 
margini, ci el se estinde la tâte acele lucruri, prin care Dumnezeii 
se preamăresce și poporul se îndrâptă Şi înainteză pre calea virtuții 
şi a perfecțiunii creştine. Preotul care sar restringe numai la 
împlinirea detorinței stricte, şi, când e vorbă să presteze ceva, mai 
mult, în dată replică: „la aceea nu sum obligat,“ nu se pote lăuda 
cu zelul, ci satisface numai legalității. :) Preotului și în special 
păstoriului sufietesc zelos nici când nu i se pare, că a făcut destul, 2) 
ci din contră cu cât a prestat mai mult, cu atâta îi cresce 
pofta de a lucra pentru realisarea scopului urmărit de oficiul 
pastoral. 

Zelul păstoriului promovâză binele poporului credincios, pre 
când trândăvia sati lipsa de zel a preotului, produce stagnare și 
răspândesce r&câlă și înghieț în jurul să. Dacă preotul e leneş și 
indolent faţă de causa bisericei, poporul încă se înstrăingză de ea. 

1) 1 Petr. 5, 4. ») Lue, 17, 10,
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Servul cel netrebnic și smochinul cel neroditor sunt tipul preotului 
indolent și lipsit de zel. 1) 

Însușirile zelului adevărat le putem reduce la patru, anume 
să fie zelul: sânt, perseverant, universal şi raţional. 

1.  Zelul preoţesc e sucru, când preotul în tot, ce îndeplinesce, 
e condus de intențiunea curată de a promova mărirea lui Dumnezeii 
şi mântuirea sufletelor. Atare. zel e sânt şi curat nu numai cu 
privire la scop, ci şi la mijlâce: e departe de a urmări interese 
egoistice, mărire deşartă etc., ori de a aplica mijlâce incompatibili 
cu legea și onestatea. 

2. Zelul e perseverant, când păstoriul sufletesc e gata af 
întimpina şi suporta cu paciență ori ce n&casuri şi greutăţi îm-: 
preunate cu realisarea unui scop salutar. Preotul zelos nn se în-: 
fiâră de miserie şi neajunsuri, de dureri şi suferințe, ci pășesce , 
tot de una cu Curaj şi încredere în Dumnezeii, imitând pre ss.: 
Apostoli, cari ai mers ca nisce miei în mijlocul lupilor răpitori, 5: 
fără a se teme de ceva. Mulţi preoți tineri, mereflectând tăi 
iubirea e pacientă şi şi îndelung, xăbdătâre, dacă, nu au I6. succede le curând 
ceea CE. încercă, se e diseustă şi despergză, Zelul, lor. €,. ca. și docul ! 
de paie, căre înce flacără mare, dar curând se şti Să-si. aducă ţ 
aminte atari “preoti, ” că ori ce. lucru bun i recere tim „Şi. ostenslă 
și ce nu "succede „azi, pote să “suceedă” mmăzie Ceea ce nu dute | 
să “ducă” întru îndeplinire un păstorită sufletesc, pâte să ajungă | 
următoriul săi în același oficii. Fie care are să facă, cât pote, şi î 
unde a lăsat unul să continue celalalt. 

3. Universal e zelul, când se estinde la toți ramii oficiului 
pastoral şi la t6te lipsele sufletesci ale poporului credincios. Preotul 
zelos predică, catechiseză, celebrâză s. Liturgie, cexegteză, me morboşii, 
pârtă, gr rije. de..admini trarea „averii. bisericescă şi nu “întrelasă_: a 
împlini şi alte. a] vinț 

4. Raţiona e zelul, când preotul tot de una lucră, cu calcul 
şi precauţiune, pentru tâte cârcă timpul și locul oportun. La ori 
ce lucrare aplică diligința cor&spundătâre momentuosităţii ei, şi 
nu-și consumă timpul și puterile pentru lucruri de puţină îns&mnătate 
practică în detrimentul celor de val6re mare, ori chiar necesarie. 
În faptele sale nu se lasă a, fi răpit de patimi, ci lucră cu mode- 
raţiunea cuvenită, amăsurat axiomei: „Festina lente“. 

  

     
    

  

remi rata 3 Erei 

  

  

      

*) Mat. 21, 19; 25, 30, 2) Lue. 10, 3,
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Ş. 20. Blândeţa clericală, 

Preotul, ca ministrul Domnului Christos și părintele poporului 
credincios, trebue. să aibă şi virtutea blândeței.  Mântuitoriul zice 
tuturor Omenilor şi în special preoţilor: „Învătaţă dela mine că 
blând sum și smerit cu inima“. 1) Blândeţa, ca fruct al iubirii pă- 
rinţesci a preotului faţă de credincioşi, îl face pre preot ca să ierte 
şi dee uitării înjuriele și vătămările, ce i sar fi făcut, 2) să fie in- 
dulgent și pacient față de fragilitatea şi scăderile poporului. 5) 
Preotul blând chiar nici în tractarea cu cei renitenți și perverşi nu 
se va lăsa răpit de patima mâniei, ci ca -un adevărat părinte şi 
binevoitor îi va îndrepta cu spiritul blândețelor. *) Căci pre cum 
cetim în Pildele lui Solomon: „Răspunsul cucernie întârce înănia, 
și cuvîntul aspru aprinde mănia.« 5) Blândeţa îl face pre preot să 
fie umilit şi ast fel iubit de popor, căci poporul se alipesce de 
preoții blânqi și umiliți, încunjurând pre cei recunoscuți ca aspri 

şi prea domnoși. , 
Preotul, care e înclinat spre mănie sai e jrităcios, să, încunjure 

ocasiunile, ce lar irita, şi dacă acesta nu e cu putință, să se pre- 
pare de cu timpurii ori de a tăce, ori de a vorbi cumpătat şi cu 
blândeță; căci pre cum observă S. Ioan Chrisostom, virtutea blân- 
deței nu stă în a fi blând în tractarea cu cei blândi, ci a deprinde 
acestă virtute și față de cei ce nici nu sciă, ce însâmnă a fi blând, 
după cuvintele psalmistului: „Cu cei ce uria pacea, eram făcătoriă 

e pace, când grăiam lor, se lupta cu mine în zădar.i 6) 
Când accentuăm necesitatea blândeței şi umilinței pentru 

păstoriul sufletesc, îl facem atent, că virtutea stă în mijloc, deci 
să nu degenereze blândeța lui în slăbiciune și molătate, care ar 
tolera abusuri ori datini periculose, căci o atare imbecilitate numai 
compromite statul clerical și e dăunăciosă poporului. Preotul pu- 
rurea, să fie consciă de demnitatea, şi chiemarea sa, şi când e 
de lipsă, să dee probe de energie în cuvinte și în fapte. Mântuito-- 
riul, deşi cel mai strălucit model de blândeță, a scos cu sbiciul din 
biserică pre cei ce negoțătoriaă acolo şi a înfierat perfidia şi per- 
versitatea, fariseilor şi a cărturarilor. ?) Tot așa mustra şi s. Paul 
pre Corinteni pentru păcatele lor. »( Deci și preotul, când e de lipsă, 

  

Mat. 11, 29. 2 Mat. 5, 44. 5) Isus Sirach 6, 6. 4) Gal, 6,1. 5) Pild, 15,1. *) ps. 119,6. ?) Mat. 23, 13 urr. 8) 1 Cor, 1, 10; 4, 21; 6,1 urr,
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purcedă cu rig6re și aplice chiar pedepse acolo, unde cere trebuinţa, 
ca nu cumva răul să devină irreparabil. !) 

$. 21. Afabilitatea clericală, 

Preotul, ca administrator al oficiului pastoral, nu pote și nu e 
permis să se retragă din societate, ci are să viețusscă şi să lucre 
în lume, în mijlocul poporului. În privința acâsta încă are să imi- 
teze pre Mântuitoriul, care a petrecut cu Gmeni de diverse con- 
dițiuni. Aşa a luat Mântuitoriul parte la nunta din Cana Galileei, 
a mâncat cu vameșii și păcătoşii, a disputat cu farisăii și cărturarii 
ete. în tot locul învățând şi îndreptând prin cuvintele şi esemplele 
sale. Așa are să facă şi preotul adevărat. El numai în societate 
pute cunâsce acurat modul de cugetare, aspirațiunile şi diversele 
lipse ale poporului şi tot odată pote afla cele mai acomodate 
mijlOce spre a-i veni în ajutor. 

Ca preotul să-şi potă împlini chiemarea sa de a cultiva s0- 
cietatea, trebue să fie afabil; adecă să aibă o purtare decentă, pre- 
venitore și plăcută. 2) Virtutea, acssta străluce întrun mod admirabil, 
din purtarea şi chipul de vorbire al Domnului Christos, pre care-l 
însoția şi asculta poporul cu plăcere, şi toți se mira de cuvintele 
darului, care eșia din gura lui. 3) 

ya . Preotul afabil pre toți îi primesce bucuros şi cu faţă veselă; 
îi ascultă și agrăesce cn bunăvoință; răspunde cumpătat chiar şi 
la întrebările neoportune şi indiscrete, respective declină a da răspuns, 
folosindu-se de espresiuni, cari nu vatămă susceptibilitatea întrebă- 
toriului, nici nu-l umilese; salută şi resalută cuvenineios, după cum 
poftesc datinele locali şi posiţia persânelor, cu cari are de a face 
preotul; din tâtă purtarea. lui transpiră graţie, suavitate şi iubire 
creştinescă; el urmeză esemplul apostolului care zice: „Fără smintălă 
fiți şi Jidovilor şi Elinilor şi Bisericei lui Dumnezeii. Pre cum şi 
că întru tdte tuturor plac, necăutând folosul meă, ci ul multora, 
ca să se mântutscă.“ +) 

Afabilitatea câştigă preotului iubirea, încrederea și simpatia, 
tuturor. Supunând că ar fi şi Gmeni duri şi răutăcioși, cari să 

1) SS. Gregoriu M. „De Pastorali cura“ P. II. c. 6. >) Despre virtutea 
acesta, scrie S. Thoma ast fel: „Affabilitas est quoddam debitnm honestatis, ut 
scilicet homo alteri faciat, quod decet eum facere. 2, 2. q. 124.3. 2. 5) Luc. 4,22, 
2) 1 Cor. 10, 32—33,
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nu considere nobleţa caractărului, ce-l dovedesce preotul, marea 
majoritate a poporului înse va, fi pentru el, şi de sine va aduce la 
reson pre cei perverşi. | 

Când zicem, că preotul să nu încunjure societatea, și să fie 
afabil cu toți, nici de cum nu înțălegem, că i-ar fi iertat a petrece 
în societăţi vele şi demoralisate, nici a petrece prin crișme și alte 
locuri oprite clerului preste tot -Și incompatibile cu demnitatea 
preoțâscă, şi nici să facă causă comună ori să lege amiciţie eu 
pers6ne suspecte ori compromise din punct de vedere religioso, 
moral etc., căci prin acesta, își strică reputaţiunea proprie şi dă 
smintâlă poporului. | 

Conciliul prov. 1. recomandă preotului, ca în conversațiunea, 
cu bărbaţii culți şi cu poporenii să, „să se porte cu gravitatea 
recerută ca și un părinte, necompromiţendu-și vada, înaintea acelor 
ori atrăgându-și invidia. Tră în atingere cu bărbaţii de alte con- 
fesiuni preoții trebue să arete iubire Şi să se pârte cu totă mo- 
destia, să grijască înse ca nu cum va prin acomodare în celea re- 
ligiose să dovedâscă indiferentism.* 1 

$. 22. Modestia clericală, 

Nu numai în conversare are să fie preotul afabil, ci și întregă 
purtarea în afară are să fie decentă, adecă corăspundătâre etăţii, 
posiției sale sociali şi înaltei demnități a statului clerical. Nu tot 
ce e permis laicilor e permis şi preotului, ci sunt lucruri, cari cu 
statul laical sunt compatibili, pentru un preot înse pot să fie 
compromițătâre p. es. saltul, rolul de actor în producțiuni teatrali, 
ori şi cu ce scop S'ar da ele. Preotul să se distingă și prin mo- 
destia, sa, observând pretutindenea şi în tote decența și o ţinută 
corăspunqătâre cu demnitatea, statului săi 2) . 

Modestia privesce mai ales ținuta ŞI mişcarea corpului, îmbră- 
cămintea și traiul preotului. 

I. Ținuta și mișcarea corpului are să, fie: naturală, gravă 
şi demnă, departe atât de delăsare şi molătate, cât şi de afectare şi 
frivolitate, conformându-se preseriselor Conciliului tridentin, după cari | 

“„Olericiă cei chiemați în sărteu Domnului așa să-și întocmdscă 
viața şi tote moravurile sale, ca cu portul, cu gestul, cu umbletul, 

1) Cone. prov. |. tit. VIL. e. 6. :) Gal. 5, 23; Filip. 4, 5.
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cu cuvîntul şi cu tote cele alulte lucruri nimica altu să arete fără 
numai ce este grav, moderut și plin de pietate“. 1) 

În manieri preotul are să fie urban ŞI serios, aşa pre cum 
se cuvine unui bărbat cult şi cumpătat și unui educător înțătept 
al poporului. Rusticitatea, ca şi extravaganța și frivolitatea teatrală, 
dejosesc pre preot şi espun disprețului statul clerical. 

A prescrie reguli speciali de conduită e grei: 3. Bonaventuia 
espune limitele, între cari are să rămână ținuta păstoriului sufletesc. 
EI zice: „Să nu fie nici prea trist, nică prea voios, nu prea aspru 
nici prea mâle, nici prea amestecându-se în societate, nici pre: 
vorbitor, nu prea încordat, nică prea delăsat, nici prea încunjurat. 
de 6speți, nici prea puţin ospital.“ Eră S. Bernard ne dă despre modestie icâna următore: „Modestia plâcă puţin spre pămînt capul 
înălțat şi superb, plâcă îngântarea privirilor, dă feţei o espresiune 
sănină, l6gă mobilitatea și vagabundarea privirii, reţine excesul în 
ris, limbei, pre care s. ap. Iacob o numesce neînfrinată răutate, 
plină de otravă, aducătâre de msrte ?) îi pune friul înţelepciunii, 
înfrână sensualitatea, la mergere împrumută un paş moderat dar 
sigur, ţine corpul în o posiție cor&spundătâre etăţii, genului şi 
condițiuni şi în urmă își exereâză dreptul asupra vestmintelor, lo- 
cuinţei, mobiliarului și a tot, de ce are omul lipsă.“ 5) 

Il. Ce privesce portul clerical, fiind că 6menii de comun 
judecă după esterior, nici alegerea, vestmintelor nu e lucru indi- 
ferent. _ Ele fac ca preotul să fie ușor recunoscut, și dacă sunt 
decente, şi stimat de cătră popor; tot odată servesc pentru clerie 
ca un ânger păzitor, care îl reține dela lucruri de jos. În secolii 
primi și mai ales pre timpul persecuţiunilor, clericii nu aveaă port 
destins de al credincioşilor. Cu timpul înse s'a desvoltat portul 
clerical deosebit, distincțiunea a stat mai ales în aceea, că vestmin- 
tele clericilor eraă de colre închisă și mai lungi de cât ale laicilor. 
Conciliul Trulan din a. 692 în can. 27. obligă pre preoți, ca să porte 
vestminte corăspundătâre statului lor. Sinodul diecesan din a. 1732 
în €. 6 decreteză pedâpsă de 12 fl. clericilor, cari nu pârtă vestminte 
cuviinci6se statului clerical. ) Asemenea dispuseţiune are şi sinodul 
diecesan din a. 1742 în can. 4. 5) 

În timpul nostru portul clerical e normat parte prin disposițiuni 
positive emanate dela auctoritatea bisericescă competentă, parte 

  

1) Sess. 22. cap. 1. de Reform. :) lac. 3, 8. 3) 8. Bernard. ep. 113. *) |. M. Moldovan o. e. tom. Îl p. 97. î) 1. M. Moldovan o. e. tom. 1 p. 149.
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prin datina raţională isvorită din ceea ce e decent şi conform 
demnităţii elericale. Conciliul prov. I în ce privesce portul 
clerului, obligă strîns pre toţi preoții: „că de câte ori cele- 
breză s. Liturgie să fie îmbrăcați în vestmînt talarii. Pre 
cum şi când se înfăţișeză la Ordinariat, la adunări protopopesti, 
oi la deregătoriile din afară, să fie îmbrăcaţi în vestminte preoţesci 
cuvenite statului.“ | 

„În alte afaceri şi ocupaţiuni preoții se pot folosi şi de vestminte 
preoţesci civili, aşișderea de coldre negră s'aă obscură, oprite fiind 
vestmintele scurte de după moda mirenilor şi de colâre deschisă.“ 
Mai încolo se fac atenţi, că şi în purtarea vestmintelor cuvenite 
statului, să urmeze modestia şi umilința, prescrise în ss. eanone.“ 

„Pentru aceea se vor feri a purta pre vestmintele lor şindre 
de altă coldre, ori vestminte lux6se, inele în degete, afară de Episcopi, 
şi de âlţi demnitani, cărora li compet. Eră de altă parte încunjurând 
necurăţănia și negligența esteriorului, şi în acestă privință să se 
nisuescă a susţin6 decârea clerului, aducându-și aminte, că curăţia, 
din afară nu fără temeiii se socotesce de semnul purității interne.“ 1) 

Preotul mai miser să aibă cel puţin un rînd de vestminte 
mai alese, cu cari să se presente la ocasiuni solemne, ori în vre o 
societate mai distinsă. 

Observațiune. — Vorbind de înfăţoşarea esternă merită să atin- 
gem și obiceiul de a purta barbă şi păr lung, respective de a se 
rade şi tunde. Ce privesce purtarea barbei şi a părului, Conciliul 
nostru prov. nu dispune nimic, dară purtarea preoţilor pii şi în- 
țelepță, pre cum și datina vigentă pot servi şi în acesta privință 
ca îndreptarii. Preoții greco-catolici români preste tot, pârtă părul 
tuns, 6ră barba şi mustaţele ori mari, ori în o formă retezate; unii 
umblă rași de tot pre barbă şi mustaţe ca şi preoții catolici apuseni. 
A vade barba sati de tot sai în parte și a purta numai mustațe 
este o abatere dela datina generală, un semn de înclinare spre 
spiritul mundan. 

UI. Viptul saă traiul preotului preste tot să fie simplu şi 
frugal având înaintea ochilor cuvintele sântului Ioan Chrisostom, 
că: „nu e viața pentru mâncare și beutură. Așa dară să nu întârcem 
rîndusla, nici să nu servim aşa pântecelui şi poftelor trupesci, ca 
şi cum spre acâsta am fi făcuți.“ 2) Căci i-ar sta ră să se în- 
buibeze în mâncări şi beuturi preotul, care e detoriii să predice 

1) Cone. prov. 1. tit. VII. c, 7. 2) S. Chrisostom hom. 22, în e, 6. Genes
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cumpătul și mortificarea trupului. Pre lângă aceea prin lues în 
mâncări și beuturi, fiind la noi beneficiile bisericescă de tot mici, 
preotul uşor ajunge la sapă de lemn. 

Pre când reprobăm lucsul şi prodigalitatea în vipt, reco- 
mandăm, ca, în cât permite starea materială şi împrejurările locali, 
fie care preot să aibă vipt suficient şi destul de nutritor, căci 

-alt cum organismul slăbesce şi denâgă serviţiul. 1) Spre aşi asi- 
gura la noi preotul un traii modest, dar onest, trebue să fie eco- 
nom bun, care împreună cu câștigarea să ştie combina şi buna 
chivernisire a venitelor. Ce privesce pre preoţii căsătoriţi, dacă, 
soțiile le sunt econâme bune şi înţălepte, şi acolo unde sunt venite 
mai puține, pot trăi relative bine; o cumpănâlă bună ţine equi- 
libriul finanţial. De cumva preotul are familie să dede la cruţare 
Şi traiti simplu şi pe membrii familiei sale. | 

“Când împrejurările aduc cu sine ca preotul să participe la, masa 
vre unui poporân, cărui i-a perfăcut cutare funcțiune sacră, ori la 
masa altei pers6ne, nici aici să nu-și uite de demnitatea şi posițiunea 
sa, ci să fie modest şi cumpătat în vorbe şi în mâncare. Preste tot 
să se ferâscă preotul de escese în mâncări ori beuturi. %) Mai tare 
să se ferâscă de dedarea la beuturile spirtu6se, care dedare îi 
consumă venitele și nu odată e causătâre și a altor vele. Ca nu 
cumva să se dedee preotul la beţie, să încunjure crișmele și soci- 
etatea beutorilor. Ar fi şi scandalizător a merge preotul din crișmă 
de-adreptul să administreze cele sacre. 

$. 23. Castitatea clericală, 

O altă virtute escelentă prin care omul se asâmănă cu îngerii 
este castitatea. Ea constă în abstinența nu numai dela tapte, ci şi 
dela cuvinte, pofte şi cugete veneree şi necurate. 

Castitatea e de trei specii: virginală, conjugală și viduală, după 
cum adecă cineva se absține nu numai dela ori ce necurețenie, ci 
şi dela matrimoniti, ori după cum duce o viață conjugală în sânţănie 
şi credință, sai devenind văduv se absţine cu totul dela ori ce 
delectare veneree. 3) 

„_ Castitatea, care e cel mai frumos ornament pentru fie care 
om, este indispensabilă unui preot al Legii nduă. Acâsta i-o aduce 
aminte şi rugăciunea:  „Nimenea din cei legaţi cu poftele şi des- 

1) Epistolele cătră un preot tinăr tom. I. ep. 40. 2) Rom. 13, 13. 
5) 1 Tim, 2, 2; 4, 19; 6, 14,
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mierdările carnali nu este demn să vină, sati să se apropie, saă să 
servescă ţie, Împărate al măririi, pentru că a servi ție mare: și 
înfricoșat (lucru) este chiar şi puterilor ceresci.“ :) Şi păgânii pre 
cum ne spune Plutarch, pretindeai, ca toţi cei ce se afiai în servițiul 
zeilor, prin urmare şi preoții, să fie curaţi. În L. v. Dumnezeă a 
dispus, ca preoţii să îmbrace veșminte albe și să se spele des, 
simbolisând. prin curățănia trupului virtutea curățăniei. Acum 
dacă dela acei preoți, cari ai fost numai iipul preoţilor 
din L. n. sa recerut atâta puritate, cu cât mai mult se va recere 
acesta dela, noi, cari avem să atingem celea sacre şi. să îndeplinim 
serviţiii ângerese. 2) Cu dreptul numesce sântul Atanasiti castitatea o 
locuinţă a spiritului sânt, o viaţă ângerâscă, o corână a îngerilor. 

Este escelentă castitatea, dar este înfricoșată lupta, ce are să 
o porte omul cu sine spre a o păstra. 2) S. Augustin scrie, că între 
tote luptele cea mai grea e lupta pentru castitate, căci lupta e 
zilnică €r învingerea rară. Grija bună ajutată de graţia divină, 
apără acest mărgăritar preţios. 

Ca mijlce de a aptra castitatea se recomândă : 
a) Cel mai bun mijloc este încunjurarea ocasiunii, căci cine 

iubesce pericolul adecă ocasiunea în el va peri. 4) Şi pre cum se 
esprimă în alt loc S$. Scriptură: „A dâră va ascunde cinera foc în 
sîn şi nu-și va arde hainele?  Aă umbla-va cineva pre cărbuni de 
foc aprinși și nu-și va arde picidrele sule?« 5) 

b) Păzirea sîmțurilor nostre, prin cari nepăzite, ca şi pre tot 
atâtea ferești întră în suflet păcatul. 6) Deci fără: eausă justă, şi 
gravă să nu privim pers6ne sai lucruri, cari ar pute escita sen- 
sualitatea, 7) nici să nu ascultăm envinte ori să cetim cărţi, ce ar 
pute să ne scandaliseze.“ | 

c) Spre a păstra castitatea avem să încunjurăm trândăvia 
şi lenevirea, cari dedaii la multe vele. *) De unde s. Ieronim ne 
învaţă, să ne ocupăm pururea, ca diavolul cercând a ne ispiti, să 
ne afle pururea ocupați. *) 

d) Mai departe să ne ferim de necumpăt în mâncare și mai 
ales în beutură, care esces escită sensualitatea spre pofte necurate, 

1) Rugăciunea dela Chernvie în Liturgia Sântului Vasiliă M. şi a $. 
Ioan Chrisostom. 2) $. Ioan Chrisostom, Despre Preoţie, I[IL. 4. 3) Sol. 40,11. 
€) Eccles. 3, 27.. 3) Pild. 6, 27 28. €) er. 9, 21. )  Reeles, 9, 5; 25, 28. 
*) celes. 33, 29. 2) Ep. ad. Rusticura.
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de unde și apostolul ne zice: „Au ve îmbitați de vin, întru care 
este curvia, ci ve umpleți de duch.“ 1) | 

e) Rugăciunea, semnul st. cruci, invocarea P. C. V. Maria şi a 
sânților, îndreptarea atenţiunei spre lucruri seri6se și de mare im- 
portanță pentru fericirea nâstră, sunt mijl6ce forte potrivite spre 
a ne rețin dela păcate contra castității şi întări în propusurile curate. 

Biserica pre de o parte spre a preveni pericolul căderii, &r 
de altă parte spre a delătura, ori ce suspițiune, permite preoților neînsuraţi și văduvi cohabitarea numai cu atari muieri, cari departă suspitiunea, cum ar fi mama, sora, matuşa ori altă femee pie şi cu nume bun.) Pentru păstrarea, reverinţei cătră cele sacre „Can6- nele impun preoților însuraţi strînsa obligaţiune de a se absţin€ de 
usul căsătoriei de câte ori vor să se apropie de s. Altarii spre celebrarea s. Liturgii.“ În biserica nostră ordinandii se pot căsă- 
tori numai cu june caste Şi morali cerând spre acâsta binecuvin- 
tarea archierâscă. 2) 

$. 24. Prudinţa pastorală. 
Păstoriul sufletesc, ca conducătorii al poporului la bunăstare 

şi fericire, în tot, ce are de făcut ori întrelăsat, să, fie cu prevedere şi circumspecţiune, saă se pure6dă cu prudință. La acâsta îndâmnă pre preoţi și cuvintele Mântuitoriului: „Piţi înțăleptă ca şerpii.« +) 
Eră Înţăleptul Sirach zice: „Fără de sfat nimica să nu faci și după ce facă să nu-ți pară ră. 5) Prudinţa pastorală este 
aceea virtute, care îl face pre preot apt de a purcede în casuri concrete amăsurat disposiţiunilor divine şi eclesiastice, și de a aplica tot de una cele mai corăspundătâre mijloce oneste, ce conduc la scop. 

Prudinţa e sufletul tuturor» virtuţilor. Ea e necesară păsto- riului sufletesc din causă: a) Că el are dea face cu 6meni de diverse condițiuni, etate, secs, temperament şi grad de cultură in- telectuală și religioso-morală, având înse să tracteze cu fie care după individualitatea lui. 6) b) Nu odată vin înainte casuri delicate și complicate, cari trebue resolvite fără Yre 0 pregătire previe spre acesta. Aici preotul e avisat numai la propria prudinţă şi capa- citate de a se reculege. c) Ori ce paș neprecaut și imprudent pote compromite şi cea mai salutară causă şi nimici auctoritatea păsto- 
Ă ') Efes. 5, 18 2) Cone. Nic. L. con. 3. 3) Conc. prov. 1. tit. VII. e, III şi 1V. +) Mat. 10, 16; 1 Tim. 3, 2; Tit. 1, 8. 3) Isus Sirach 32, 20. 9) 8. 
Gregoriu M.o.e.P.ILe.l.
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riului sufletesc, paralisându-i ttă activitatea. d) În fine însuşi 
statul clerical pretinde, ca membrii săi să se distingă și prin pru- 
dință în tote agendele lor şi încă cu o prudință sântă. !) S. Bernard 
scrie despre acestă virtute; „Diseretio enim omni virtuti ordinem 
ponit, ordo modum tribuit et decorem, etiam perpetuitatem. Est 
ergo discretio non tam virtus, quam quaedam moderatrix et auriga 
virtutum. Tolle hanc et virtus vitium erit.“ 2) 

Prudinţa este un dar natural ce stă în agerimea minții, e înse şi un 
dar special al Spiritului sânt. Deci preotul de câte ori are de făcut ceva, să 
recurgă la darul natural al pradinţei şi tot odată să implâre dela 
Dumnezeii acest dar, după cum ne îndâmnă s. Iacob” zicând: „Ri de 
este cineva dintre voi lipsit de înţelepciune, să ctră dela Dumnezeă, 

- carele di tuturor cu destul.“ 3) Prudinţa, ca dar natural nu se pte 
stndia din cărți, cn tote aceste, ca preotul să-și potă valora darul 
acesta, cu succes, trebue să. aibă cunoscințe teologice fundate și mai 
ales mare cunoscință de 6meni şi de spiritul timpului, în care 
trăesce. Acestea supunându-le recomandăm păstoriului sufletese obser- 
varea următorelor reguli de prudință: 

]. În casuri concrete trebue să lucre tot de una cu intențiune 
curată, din motivul de a promova gloria lui Dumnezeă şi binele 
poporului, spre care scop 6răși numai la mijlâce oneste și ertate 
pote recurge. 

2. Să considere bine tâte eventualităţile, cercând că ce i-ar 
pute folosi şi respective strica, ce e necesar, ce se pote amâna 
etc., ferindu-se de schimbări şi înoiri precipitate. 

3. Să-şi revoce în memorie, ce scie, că ai făcut alți preoți 
prudenți în casuri analge, respective cum a purces dînsul şi cu 
ce succes în atari casuri. 

4. În casuri, pre cari vede. că însu-şi nu e capabil a le re- 
solvi corect, să câră sfat și inviațiuni dela bărbați erudiți, prudenți 
şi pii, eventual se recurgă pentru îndrumări la Ordinariat. 

5. În deosebi să fie cu luare aminte la nemijlocitele împre- 
jurări personali, temporali, locali, anume: | 

a) Ce privesce împrejurările personali, să tracteze pre fie 
care om după individualitatea lui. Se va păzi de a provoca suscepti- 
bilitatea cuiva; va fi prevenitoriă față de toți, dar unde e necesar 
va păși cu tâtă energia, de şi prin acesta sar supăra unul ori altul. 

1) Rom. 8, 6 ur. 2) Cant. serm. 49, *) Iacob 1,8.
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Căci în locul prim nu plăcerea, ci mântuirea poporului, o cercă 
preotul cel bun. „Că acum pre dmenă să ascultați îndemn, întrâbă 
apostolul, ai pre Dumnezeii? a caut să plac dmenilor? că de a-și 
plăce încă 6menilor, nu a-şi fi slugă li Christos. “« 1) Preotul prudent 
cruță pers6na, dar reprobă viţiul. 

b) Ce privesce raporturile temporal, folosesce momentele 
celea mai oportune pentru îndeplinirea fie cărui lucru. Acest 
principii să-l pună în pracsă mai ales, când e de a face râforme în 
parochie, de a impune poporului ceva greutate, ori a cere jertfe 
dela: el. Spre esemplu fiind vorba de a înființa un fond de bucate, 
să încâpă tâmna, când a fost un an bun și productiv, &r nu 
atuncă când poporul sufere lipse mari. Tot aşa purcede şi când 
vr6 a se face alte colecte. Înainte. de a încerea să întroducă 
reforme radicali, preotul prudent studi6ză lucrul cu de-amă&nuntul 
şi-şi face planul pentru întîmpinarea și delăturarea eventualelor 
dificultăți şi pedeci. EI întroduce atari reforme, numai când ele se 
impun ca necesari și se feresce de a cualifica de răi ori ce obiceiti, 
care, pote, pre airea nu esistă, ori a cărui rațiune nu 0 pricepe; | 
p. es. obiceiuri de pre la pomene, ospețe etc. Când ar fi între 
parochieni certe și partide, preotul să stse mai pre sus de ele, 
aducându-și aminte, că el este părintele tuturor credincioşilor şi 
faţă de toți are să dovedescă aceaşi grijă şi iubire părinţâscă. 

c) La locul, unde desv6ltă activitatea păstoriul sufletesc, încă 
trebue să fie cu luare aminte. Căci alt cum se cuvine 4 se purta 
la orașe, alt cum la sate, alt cum pote vorbi în biserică, alt cum 
afară, alt cum în loc privat, alt cum în public. Deci nu va vorbi 
de pre catedră, ceea, ce se ține de instrucţiunea ori admonițiunea 
privată. 

d) În fine observăm, că nu tâte lucrurile merită, acea-și aten- 
țiune şi diligință, ci acâsta depinde dela momentuositatea ori 
actualitatea lor. În cas de concurență să dâe preferință celor mai 
urgente, mai necesari și de mai mare importanţă. Să nu-şi consume 
timpul şi forţele în lucru de a dâua mână, negligând pre cele 
cardinali. Ce pâte îndeplini prin alţii, spre es. prin docente, curator, 
cantor, prin feţele bisericesci şi alți Gmeni pii și înţelepţi, îndepli- 
n6scă, imitând pre ss. apostoli, cari spre a nu fi împedecați dela 
predicare, aă concredut diaconilor grijea de cele temporali 2) | 

Gal. 1, 10. 2) Fap. ap. 6; 2-7,
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Preotul, care trebue să fie înzestrat cu un spirit organisător, dă planul de lucru, lăsând să esecute Şi alţii, ce pot esecuta cu succes, făcându-i prin acâsta tot atâţa cooperatori în via Domnului. De multe ori mai ușor şi mai curând pote înainta preotul cutare causă pie ori realiza un scop Salutar lucrând prin alţi, de cât păşind însu-şi în rindul prim. 
e) Cu deosebită precauţiune și cireumspecţiune să fie preotul, când întră întâia dră în parochie, atunci ochii tuturor sunt ţintiţi asupra lui mă&surându-i toți pașii şi cumpănindu-i scrupulos ori. ce cuvînt ori faptă. Prin o pășire şi purtare modestă, dar seri6să și demnă, uşor câștigă inimele şi storce respectul tuturor; din contră purtarea bruscă şi neprecaută înstrăineză poporul şi i-l face inimie încă dela inceputul păstoririi. Cum am accentuat mai sus, la început să nu se apuce de reforme radicali, dară acolo unde află abusuri evidente să le combată cu prudinţă în dată dela început, căci to- lerându-le câtva timp, se pare, că însu-și le aprobă, şi mai târzii va fi mai anevoi6să estirparea lor. Poporul reson6ză: ceea ce nu sa socotit de răă pănă acum, pentru ce să fie răi numai acum, şi aşa îi face oposiţie preotului şi ține la datinele cele rele, pre cari el nu le-a reprobat dela început. | Nu se cuvine păstoriului sufletesc a învinovăţi pre antecesorul săi pentru tote scăderile Şi neajunsurile din parochie; ci mai bine să se râge pentru sufletul lui, dacă e deja mort, 6ră dacă se află în viață, să ceră dela e] îndrumări în afaceri, cari ar fi incureate și cu greă de resolvit. Nici să nu promită prea mult la început, ca nu cumva neputându-se realiza, ce a promis, să-și perdă poporul încrederea în dînsul. La începutul activităţii sale studiind starea lucrurilor din parochia sa, să-şi preciseze păstoriul sufletese un program de lucrare bine cumpănit și realizabil, şi în tot ce face ori întrelasă să fie consecuent, purcedând din principie corecte și bisericesci, 

Prudinţa pastorală poitesce mai de parte ca singuraticii păstori sufietesci să trăâscă între sine înaromnie şi să conlucre în bună înțălegere; căci pedecile, ce le stai în calea păstoririi mai uşor le vor delătura lucrând cu puteri unite, şi mai cu efect își vor put împlini chiema- vea lor. Asemenea e consult, ca păstoriul sufletesc să întreţină şi cultive relaţiuni bune și cu auctorităţile publice civili, mai ales cu cele comunali, ca și prin acâsta să-i deoblige pre deregătorii civili a-i da mână, de ajutoriii, de câte ori ar fi silit să recurgă la ajutoriul lor, și tot odată
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să escite și nutrâscă în ei interes față de afacerile bisericesci și 
şcolastice din respectiva, parochie. Când unii deregători publici ar 
manifesta o ținută ostilă faţă de religiune şi instituţiunile bisericesci 
ori chiar ar face injurii bisericei, preotul prudent va; încerca cu buna 
să îmblândâscă şi aducă la calea adevărului pre atari deregători; 
dacă și repeţitele lui încercări ar rămâne fără resultatul dorit, ori 
răul ar lua dimensiuni mari, provocând scandal în popor şi daune 
bisericei, prudința pastorală aduce cu sine, ca preotul să caute 
remediu contra răului la auctorităţile superidre bisericesci şi res- 
pective civili, după natura specifică a fie cărui cas. 

3 
Ş. 25. Mijlâcele de perfecţiune, — Lecţiunea. — 

„ Conversaţiunea cu 6meni pii. 
Am vedut, că preotul este detoriti a progresa din zi în zi atât 

în cultura intelectuală, cât și în cea morală şi practică. Spre 
realisarea acestui scop servesce mai ales: lecţiunea, conversațiunea 
cu bărbați erudiţi, pii şi esperţi, rugăciunea, meditaţiunea, esamenul 
consciinţei, devota, celebrare a sântei Liturgii, eserciţiele spirituali 
şi conferințele pastorali. 

[. Lecţiunea. Prin cetirea scrierilor bune ne revocăm în me- 
morie celea deja sciute, ne lărgim sfera cunoscințelor, aprofundăm 
diversele cestiuni, învăţăm metodul de a ne aranja cunoscințele şi 
eventual de a le face accesibile şi folositore poporului credincios. 
S. Paul scrie: „Păzesce cetenia şi mângăerea și învățătura, de 
acestea să gândesci, întru acestea fi, ca procopstla fa să fie arătată 
între toți.“ 1) 

Unui cleric i-se vecomândă, să ceiâscă înainte de tâte s. 
Scriptură, care conţine cuvintul lui Dumnezeii, fântâna a tâtă sciința. 
S. eronim serie: „Divinas scripturas saepius lege. Disce, quod doceas, 
obtine eum qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem. 2) Eră 
S$. Ambrositi zice: „Cur non illa tempora, quibus ab ecclesia vacas, 
lectioni impendas? Cur non Christum revisas?  Christum audias? 
Iilum alloquimur, cum oramus; illum audimus, cum divina legimus 
oracula.“ 5) | 

Asemenea se recomandă scriptele ss. Părinți, cari ne arată adevă- 
ratul înțeles al Seripturei și modul de a o ceti și aplica în viață cu succes. 
Fiind că unui preot îi este cu greă a ceti şi studia toţi ss. Părinți, 

9 1 Tim.4,13 58, Hieronimus ep. ad Nepot. 3) Lib. £. de office. 
c. 20 n. 88. 

4*
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al6gă-și pre unul ori altul din ei, pre care să-l cetescă şi studieze 
„cu de amănuntul, așa d. e. pre s. Vasiliu M., pre s. Ioan Chrisostom - 
etc. Sunt folositâre vieţile sânților, despre cari s. Francisc Salesiu 
scrie: „Cu adevărat viața sânţilor nu e alt ceva, de cât evangeliul 
presentat în acţiuni.“ 1) 'Theologii de renume încă trebue să-i fie 
cunoscuți preotului, şi e de dorit, ca din fie care disciplină teologică 
să aibă în biblioteca sa cel puţin un op de valdre. 

Nu numai scrieri de cuprins sacru, ci şi de cuprins profan 
are să cetescă preotul, anume de acele scrieri, cari conţin învă- 
țături practice, de cari are lipsă în viaţă. 

Fiind că lumea se schimbă în continuii, preotul, trebue să 
țină cont de acâstă schimbare. Spre scopul acesta e neapărat de 
lipsă să cetâscă ziare seridse şi foi periodice scrise în spirit 
creştinesc, căci alt cum trăesce în lume, fără de a cundsce lumea. 

Ca lecțiunea să ne folosâscă, nu trebue să cetim tot ce ne 
cade în mână fără nici o deosebire, ci să cetim înainte de tâte 
cărți, din cari putem trage folos practic întru împlinirea chiemării 
nostre. Să cetim cu intenţiunea de a învăța, respective a ne edifica, 
silindu-ne a aprofunda ce cetim; să nu cetim grăbindu-ne, ci me- 
ditând — non multa, sed multum. — În decursul cetirii să ne 
însemnăm ceea ce credem, că putem aplica în viaţă. La fine să 
facem o scurtă recapitulare asupra celor cetite şi eventual să şi 
scriem, ce ne-a rămas în minte, ori s'a deşteptat în noi în urma 
cetirii. Cărţile bune le cetim de repeţite ori, căci tot de una vom 
mai descoperi ceva noi şi vom aprofunda mai bine cele cu- 
prinse în ele, 

II. Mult contribue la lărgirea cunoscințelor n6stre şi la per- 
fecțiunea morală însoțirea și contersațiunea cu Gmenii pii, erudiți şi 
esperți. „Cel ce umblă împreună cu cei înţelepţi, înțelept va fi, cră 
cel ce umblă cu cei fără de minte se va cunâsce.“ 2) S. Gregoriu M. 
serie: „Viva, lectio est vita bonorum.“ 3) Instrucţia prin conversare 
o primim cu plăcere şi pre neobservate și ea ne rămâne timp mai 
îndelungat.  Adese ori avem mai mult folos practic din o simplă 
conversare cu un bărbat espert, de cât dacă am fi cetit o 
carte întregă. 

1) Epist. ad epise. de Brouges c. 3. 2) Pild. 13, 21. 5) Moral in lob 
lib. 24. n. 16.



Să cercăm deci societatea Omenilor pii, erudiţi și esperţi, dela, 
cari putem să învăţăm, ce servesce sati la propria n6stră, perfe- 
cţiune intelectuală şi morală saă la modul, cum să ne purtăm 
oficiul nostru. În conversare să fim modesti, atenţi la tot, ce se 
zice, să întrebăm ceea cu ce nu suntem în chiar; să nu umblăni 
a ne arăta sciința şi esperinţa, să nn ne dimitem la dispute 
sterile şi fără nici un scop practic, ci să cercăm mai mult a învăţa, 
dela, alţii, de cât a ne produce înaintea, altora cu învățătura, n6stră. 
S. Isidor de Sevilla zice: „În dispută nu permite să întrevină 
certă, nică cercarea pertinace de a eși învingător. Supune-te în- 
dată adevărului şi nu contrazice dreptății, nici nu încerca a com- 
bate, ce e bun. ubesce mai mult a învăţa însuți (discere), de cât 
a învăța pre alţii; fi ultimul în vorbire, primul în tăcere.“ 2) 

Ş$. 26. Rugăciunea, 

Un mijloc forte puternic şi chiar indispensabil spre a progresa 
în perfecţiune este și rugăciunea; căci pietatea se nutresce prin 
rugăciunea devotă și dâmna primire a ss. sacramente. Acestea ne 
mijlocesc Inmina supranaturală spre a rămâne şi înainta, pre calea 
mântuirii și a conduce pre aceea-și și pre alţii. 

Preoţii cei buni se r6gă des şi pentru sine şi pentru popor; 
ei sunt adevărați bărbaţi ai rugăciunii. La rugăciunea. dssă ne în- 
d&mnă nu numai prin cuvinte 2) ci prin esemple Domnul nostru Isus 
Christos *) şi ss. apostoli. :) De unde şi păstoriul sufletesc trebue 
să se r6ge des, şi de câte ori are să îndeplinsscă vre o funcțiune 
pastorală, să c6ră înțelepţiune dela Dumnezeii, amăsurat îndemnului 
dat de spiritul sânt, care zice: „De are cineva lipsă de înțelepţiune, 
să câră dela Dummnezeăă; care dă tuturor din destul, şi nu va În- 
târzia și i se va da lui. Să ctră așa dară cu încredere, nimica, 
îndoindu-se.“ 5) Exă s. L. Chrisostom ne spune, că „Nimic nu e mai 
puternic de cât omul, care se râgă, cum se cuvine.“ s) 

Rugăciunile şi preste tot actele de devoțiune preotul adevărat 
le îndeplinesce cu atenţiune şi reverință, fără afectare, fără grăbire 
sai trăgănare, cât edifică şi pre alții. Acest mod de a recita ru- 
găciunile îl poftesce atât natura rugăciunii, care e conversarea 
  

?) Synonim. 2) Luc. 18,1. 3) Mat. 14, 23; Marc 6, 46; Luca 6, 12, 
*) Fapt. ap. 6, 4. 5) Iac. 1, 5-6. €) Hom. 57 în Mat,
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nostră cu Dumnezei, cât și ss. candne. !) Simţul religios al popo- 
rului prin nimic nu se vat&mă, şi r&cesce mai mult, de cât prin o 
esecutare mechanică și numai perfunetorie a serviţiului dumnezeese 
public. Pre preotul impiă îl aşteptă blăstămul lui Dumnezeiă, care 
zice: „Blăstămat e cel ce face lucrurile Domnului cu lene.“ 2) Între 
rugăciunile destinate pentru devoțiunea clericilor amintim cu deo- 
sebire Grele canonice, 2) 

$. 27. Meditaţiunea. 

Meditaţiunea este considerarea adevărurilor duinnezeesci spre 
a le aprofunda și a ne conforma viața după ele. O atare consi- 
derare a adevărurilor revelate este necesară fie cărui creştin, ca 
acele adevăruri să producă în inima lui efecte salutari. Cun6scerea 
speculativă a adevărului ne înmulțesce cunoscințele, dară nu ne 
face şi mai buni. Aă nu vedem noi, că o mare parte a Omenilor, 
cari țin tare la credință şi mărturisesc cu gura adevărurile reli- 
gi6s6, totuși așa se pârtă și ast fel vieţuesc, ca şi cum nu ar crede 
nimica? Ei vatămă preceptele divine și bisericesci, fără a-şi face 
scrupuli de consciință, din motivul că nici când nu saă încercat, 
ca prin meditaţiune să aprofundeze adevărul şi însemnătatea lui 
pentru viața practică creştinescă.  Adevărurile religi6se primite 
numai cu urechile ori cu ochii (din carte) sunt ca şi sămânţa, ce 
cade în cale și nu pâte prinde rădăcini. :) De unde se plânge prof. 
zicând: „Cu stingere saă stins tot pămîntul, că nu este bărbat, 
carele să pună în inimă.“ 5) Ceea ce face, ca sămînța envintului 
divin, adevărul revelat, să descindă la inima nOstră și să producă 
fructe demne de viaţa eternă e meditaținnea, desă asupra adevăru- 
rilor religi6se. Ea ne înfiâră de păcat şi ne dă aripi să ne 
înălţăm la perfecțiunea, creştină. ? 

Mai ales sunt detori a medita clericii, ca ast fel graţia primită 
prin punerea mânilor să o resusciteze în fie care zi, respective să, 
se dispună la primirea darului dumnezeesc, ca nu cumva în loc de 
a fi ministrii lui Isus Christos Şi dispensatorii misteriilor lui 
Dumnezeiă +), să ne facem nori fără apă cari se portă de vînturi, 
copaci tomnuteci neroditori. 5) 

1) Sinodul trulan n, can. 75. Despre rugăciune mai pre larg vedi Dr 
I. Raţiă, Etica creştină, Blaș 1873, $. 9. 2) Ier. 48, 10. 3) Cone. prov. |. 
tit. VIL e. 2. 4) Mat. 13, 3. 3) Ier. 12, 11. 5) 1 Cor. 4, 1. 7) vezi Miiller, Theologia, moralis Vindobonae, 1887 tom. III. $ 246. 5 Iud. v, 12,
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Clericul prin meditaţiune nu numai pătrunde tot mai adâne 
în cunâscerea adevărurilor religi6se şi se sanctifică pre sine, ci tot 
odată se pune în posiţia de a put6 predica și instrua fără multă 
pregătire. Adevărul, asupra cărui a meditat preotul, îl va propune cu 
sentiment, căldură şi în o formă convingătâre; el va sei vorbi la inima 
poporului, căci atunci vorbesce din prisosința inimei sale. 1) 

E mirare, că de meditațiune, care e un lucru atât de necesar 
şi folositoriă, mulți preoţi se înfidră și o negleg sub pretecst, că ei 
pre timpul meditațiunii sunt distrași, că nu-i simt, fructele, că le 
este chiar imposibil a medita. Ore așa se portă şi când e vorbă 
de bunuri esteme? sigur nu. Când e vorbă de un câștig material; 
ori de încunjurarea cntărui pericol, îşi reculege fie care puterile 
sufletescă, nu se disgustă, nici nu se uresce a considera afacerea 
din tote punctele de vedere; pentru ce nu aplică o asemenea di- 
liginţă și când se tracteză de meditaţiune, care e atât de momentudsă 
spre dobândirea mântuirii ? 

Ca, din meditaţiune să dobândim fr uctul recerut, este consult să 
urmăm un anumit metod la îndeplinirea, ei, anume: 

1. Înainte de tâte ne alegem obiectul, saă materia de meditat, 
care 0 formâză misteriile religiunii nostre. Cea mai acomodată 
materie de meditat pentru un preot este: viaţa şi patima Domnului 
nostru Isus Christos. S. Francisc Salesiu serie: „Mai ales îţi recomând 
aceea rugăciune mentală, care se referesce la viaţa şi patima 
Domnului nostru Isus Christos. Prin meditațiunea dâsă a acesteia 
mintea, ta se va umpl6 cu el, vei înveţa modul lui de lucrare şi 
tote acţiunile tale te vei nisui a le conforma acestei norme. El 
este lumina lumii, deci prin el trebue să ne luminăm ...... 
Pre cum pruncii conversând şi gângăvind cu mamă-sa, îi imiteză 
limba, și graiul, aşa și noi meditând neîncetat la Mântuitoriul nostru, 
cu ajutoriul graţiei lui pre încetul vom învăţa a vorbi, lucra și 
voi ca şi el.“ 

După ce și-a ales clericul materia, de meditat, să- şi întipuscă 
că stă în faţa lui Dumnezeii, apoi să învce ajutoriul divin pre cum şi 
intercesiunea P. C. V. Maria ori a cutărui sânt, ca meditaţiunea 
cu tote actele ei să servescă spre gloria divină şi mântuirea, lui 
sufletâscă. Acssta e prepararea. 

) Luc, 6, 45,
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Însa-șă meditaţiunea o constitue considerarea atentă ȘI din 
tote punctele de vedere a materiei, atât. spre a o cundsce cât se 
pote de clar și lămurit, cât şi spre a ne dobândi cea mai firmă per- 
suasiune cu privire la ea. Cu acestă considerare sunt de a se împreuna 
acte -de credință, adoraţiune, admiraţiune, penitență, mulţămită ete., 
după natura materiei. 

Pentru ușurarea meditării e consult, ca adevărul oră tapta 
despre care medităm să ni-o imaginăm 6re cum întrupată Și pre- 
sentă înaintea nâstră, reflectând la persona, care a propus doctrina 
şi la alte împrejurări după versiculul cunoscut: „duis, quid, ubi, 
quibus auxiliis, cur, quo modo, quando.“ | 

Adevărul considerat să-l aplice unul fie care la sine însu-şă 
întrebându-se: „6re ce învăţătură practică urmeză pentru mine din 
acel adevăr? 6re pănă acum ţinut-am s6mă de ea, ori dâră am 
negles*o ? cari sunt causele transgresiunilor ŞI necredinței mele 2% 
De aici se nasc afectele de durere pentru păcate, wnilinţă, 
temere abnegare de sine, de încredere în Dumnezeă,  gratitu- 
dine și inbire dumnezesscă. 'Tot odată trebue să concepem pro- 
pusuri tari de a ne emenda și a duce o viaţă d&mnă de un creștin 
şi cleric adevărat din motivul că; e cuviincios, just, necesar, 
folositor, ușor și chiar plin de mângăere şi plăcut a duce o atare 
viaţă.  Propusurile să fie cât se pote de practice, particulari și 
eficace, cari adecă escugetă şi aplică și mijlâce cor&spundătore. 

Încheierea medituțiunii o face o rugăciune scurtă, prin care 
implorăm dela Dumnezei iertare pentru negligința din trecut şi 
graţie spre a puts persevera în propusurile salutari, ce le-am con- 
ceput în decursul meditaţiuniă. 

După acest metod tâte facultăţile sufletului: înțelesul, me- 
moria, și fantasia, voința și inima se pun în o lucrare pie și salutară. 

Timpul cel mai acomodat pentru meditaţiune sunt Grele de dimi- 
nâţa, când fiindu-ne recreate puterile trupesci şi sufietesci şi încă ne- 
fiind distraşi prin lucrurile de preste zi, mai cu fruct ne putem ocupa 
de considerarea adevărurilor religiose. Dacă ocupaţiunile ori îm- 
prejurările nu ni-ar permite a petrece cel puţin 20—30 minute în 
meditațiune în dată după ce ne-am ridicat din pat, să ne alegem 
alt timp cor&spundător, pre care apoi să-l observăm. Nu numai 
dimin€ţa, respective la anumită Gră din zi, ci mai adese ori să ne 
aducem aminte, că în tot momentul stăm în fața lui Dumnezeii, 
care zice „Ex sum Domnul tăi, Jă ce este plăcut înaintea mea şi
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fi fără de prihană.“ 1). Acest cuget este cel mai puternic mijloc 
de a ne abate dela păcat. S. Chrisostom serie: „Spune-mi dacă ar 
sta tot în apropierea ta principele, ai nu te-ai purta cu respect? 
De unde când mânci,. cugetă,. că e de față Dumnezeii; căci e cu 
tine. Când ai să dormi, când te vei mănia, când te vei desfăta ŞI 
în fine când vei face ori și ce, cugetă, că e de fată Dumnezeii.* 2) 
E de taţă Dumnezei, ca un ajutător prea bun şi atotputernic, dară tot 
odată şi ca un judecător prea sânt și prea drept. 

$. 28. Esamenul consciinţei. 

Pre cum avem să începem ziua cu meditațiunea şi să o pe- 
trecem cugetând mai adese ori la Dumnezei, aşa avem să 0 în- 
cheiăm cu esamenul consciinţei. î) Acâsta o recomandă cu tot 
de-adinsul toți magistrii vieței spirituale. S. Chrisostom scrie: „În 
fie care zi cere samă sâra dela sufletul tăi. Ceea ce dacă vei 
face în t6tă ziua cu diligință, vei sta voios la tribunalul teribil al 
fiitoriului judecătorii.“ +) Chiar şi înțelepţii păgâni ai cunoscut în- 
sămnătatea esamenului zilnic al consciinței pentru viața morală. 
Așa la Pythagorei era maxima: „Ori ce ai zis, audit, făcut preste 
zi, adăţi-le aminte sâra.“ Seneca serie: „Quotidie apud me 
causam dico. Cum sublatum e conspectu lumen est 
a. totum diem mecum scrutor, facta ac dicta mea 
remetior. Nihil mihi ipse abscondo, nihil transeo.“ 5) 

La esaminare înainte de tâte să ne revocăm în memorie 
binefacerile diverse primite dela Dumnezeii în decursul zilei, apoi 
să ne întrebăm, că 6re cum ne-am arstat noi față cu bunătatea 
dumnezesscă? cum am folosit darurile dumnezeesci ? ce am făcut, 
ce ar fi trebuit să nu facem? ce am omis, ce eram datori, ori cel 
puțin era consult, a face? cum am petrecut în tot decursul zilei? 
Așa descoperindu-ne înşi-ne scăderile şi faptele nâstre culpabili, să 
escităm în noi părere de răi și propus firm de a nu mai căd6 
nici în greșelele de pănă aici, nici în altele. Spre a persevera în 
acest. propus salutar, implorăm graţia divină prin o scurtă rugăciune, 
care formeză încheierea esaminării. 

Pre lângă acest esamen general mai putem face şi altul 
paaticular, care consistă în aceea, că ne indreptăn atenţiunea în 

Dă Fac. 17, 1. 2) Hom.8 ad Philip 2, 3 vezi Miller, 1. e. Ş. 245, 
*) Hom. în ps, 4. 5) Lib. 3 de ira, cap. 36,
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deosebi asupra unei scăderi, care dre cum e rădăcina celor alalte, 
ca mai ușor să ne mântuim de ea.!) ” 

Ş. 29. Celebrarea sântei Liturgii. 

Pentru înaintarea în perfecțiunea morală se recomândă preo- 
ților şi celebrarea sântei Liturgii. 

Preotul ca om este debil și neputincios ca și alți Gmeni, e o 
fiinţă supusă păcatului. Deci are lipsă de jertfă și are datorința 
de a, sacrifica pentru iertarea păcatelor proprie şi ale poporului. 2) 

Preoţii cei pii ai considerat şi consideră Şi azi celebrarea s. 
Liturgii, ca o detorință zilnică. Ba în cei dintâiu ş6se secoli şi 
credincioşii de rând asista în fie care zi la s. Liturgie şi se cu- 
minecaă, e firesc lucru dară, că preoţii trebuiaii să le celebreze. 
Cu timpul v&cindu-se zelul credincioşilor, biserica demândă, că _fie 
care creştin ajuns la pricepere este obligat sub păcat grei să 
asculte, s. Titurgie Duniineca şi în sărbitoai: fiiiă dS0T poporul obligat a fi de față | diturgie, păstoriul sufletesc e obligat a celebra 
Tir acele Ale încă pentru „poporeni. 3) Tm „mia m mal ariei a re rar le 

Preoţii, cari nu ai oficiul împreunat cu grijea de su- 
flete, încă sunt obligaţi a celebra în virtutea ordului. Căci darul 
primit prin impunerea mânilor episcopesci mai ales prin sacrificiul 

- liturgic se resuscitsză. *) S. Toma pre preoții, cari se retrag dela 
celebrare îi asemănă cu acei leviţi, cari nu aă prestat serviţiti 
altarului, ci aă desprețuit biserica şi sacrificiul. 5) S$.. Bonaventura 
despre preotul care numai din comoditate şi fără causă raţionabilă, 
suficientă se reţine dela celebrarea s. Liturgii, zice: „Privat sanctis- 
simam trinitatem gloria; privat angelos laetitia, -peceatores venia, 
justos subsidio; privat refrigerio animas in purgatorio existentes.“ €) 
Așa dară preotul, care nu celebrâză, de şi ar pute, lipsesce 
pre Dumnezeii de lauda infinită, pre cei din purgatoriii de mân- 
găere și alinare, 6ră pre 6menii de pre pămînt de nenumărate 
grații, chiar pre sine se lipsesce de graţie și se expune periclului de 
a căd6, căci zice s. Augustin: „Reficieris, si accesseris; deficies, si 
recesseris“. ?) Dacă cineva celebrâză numai când e strict obligat în 
vîvtutea, oficiului ori a stipendiului, nu dovedesce încă că sar nisui 

                

1) Despre imitarea lui Isus | €. 9. 11. 5 kw. 5, ls) Cone. prov. |. | 
tit. IL. e. IX. n. 1. $ 2 Tim,1,6. 3) 2 Mae. 4, 14. €) S. Bonav, de praep.ad 
Miss. c. 5. ?) Aug. in Ioan; 

-
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pentru o perfecţiune morală mai înaltă; cel ce iubesce sincer pre 
Isus Christos, doresce a se împărtăşi cu el şi când din acestea nu 
trage nici un folos material ori temporal. Preotul bun aplică s. Liturgie 
din când în când şi pentru sine în deosebi. nu numai pentru alţii. 

- Preotul spre a trage fructul dorit din celebrarea sântei Li- 
turgii, nu e de ajuns să celebreze, ci trebue să o facă acâsta cu 
tâtă atențiunea și cu devoţiunea cuvenită unui misterii atât de 
admirabil. Deci avem să ne preparăm la celebrare prin ru- - 
găciune şi meditaţiune; în decursul s. Liturgii să refiectăm mai 
adese ori asupra misteriului înfricoșat, ce-l îndeplinim şi la fine să 
mulțămira din adîncul inimei lui Dumnezeă, că ne-a învrednicit a 
ne împărtăși ss. celor fără de morte și de viaţă făcătârelo» misterii. 
Etă ce scrie s. loan Chrisostom despre preotul celebrante: „EA 
chiamă pre spiritul sânt, : împlinesce jertfa cea înfricoșată, şi, ca 
cela care se atinge de Domnul tuturor celor vii, se află pre gradul 
cel maă înalt al omenimii. Câtă curăţie, câtă evlavie se poftesce 
dela, dînsul? Întru adevăr sânte trebuese se fie mânile, cari cuprind 
acest misteriă ! Curată limbă să fie aceea, care esprimă aceste 
cuvinte! Un suflet, ce cuprinde întru sine spirit ca acesta, trebue 
să fie cel mai curat, cel mai sânt pre lume! Mulţime de ângeri 
încunjură pre preotul, care sacrifică, cete de puteri ceresci împlu 
spațiul în jurul altariului, tote acestea în onârea celui ce e de 
față.“ 1) Deci celebrantele spre a se învrednici de un misteriă atât 
de sublim şi de o societate atât de al6să, trebue să fie mai curat 
de cât lumina s6relui, căci la din contră profan6ză, celea. sacre şi 
pre sine se osîndesce. Ce e drept celebrarea, cu nedemnitate, nu 
invalideză s.sacrificiti liturgie, fiind Domnul nostru Isus Christos sacrificii 
şi sacrificantele principal: „căci Tu eşti cel ce aduci și Te aduci Christâse 
Dumnezeul nostru“, zicem în rugăciunea Cheruvicului dela S. Li- 
turgie; dară preotul, care se apropie de altar” ca inimic al lui 
Dumnezeii, îi face 6re cum violență și pre cum învaţă teologii se 
face vinovat de patru sacrilegii; anume fiind că 1. consacră s. 
Eucharistie, 2. o primesce, 3. o administreză ca nedemn şi 4. 0 
împărtăşesce şieşi ca nedemn. 2) 

Celebrarea cu nedemnitate nu osîndesce numai pre preotul 
cel răă, ci dă smintâlă poporului. Acesta vădând că preotul 
tracteză cu nereverință celea mai sacre misterii, se va înstrăina 

1) Despre preoţie VI. 4. 2) 1 Cor. LI, 29. S. Alfons 1. 6. n, 3.



— 60 — 

de ss. sacramente şi va deveni nepăsător. Mulţi chiar vor zice în 
inima lor, preotul însu-şi nu crede cele ce le propune, căci dacă 
le-ar crede, nu le-ar tracta ca atâta ușurătate și lipsă de 
reverință. - 

Se cuvine deci, ca preotul să mediteze mai adese ori asupra 
darului negrăit, cu care ne-a dăruit fiul lui Dumnezeii la cina cea 
mai de pre urmă; să recurgă la acestă fântână a îndurăvii cât 
mai des cu devoțiune şi sânțenie, ca prin el să onoreze pre 
Dumnezeii şi să mijlocâscă grații abundante pentru sine şi 
pentru popor. ! 

Spre a celebra cu demnitate trebue să se mărturis6scă mai 
des preotul. În decretele conc. prov. și pentru alumnii seminariali 
e prescrisă mărturisirea cel puțin odată în lună.!) Cu privire la 
preoți, considerând debilitatea şi fragilitatea naturei omenesci, pre 
cum şi desele ispite, de cari nu sunt scutiți nici ei, -mărturisirea 
desă ni se presentă ca un mijloc indispensabil spre a ne apropia 
de altariul Domnului cu veverință și a ne face părtaşi de imensele 
fructe, ce se revarsă asupra n6stră din s. sacrificiti liturgic. 

$. 30. Eserciţiele spirituali, 

Vorbind despre perfecțiunea morală a păstoriului sufletesc nu 
se pote trece cu vederea unul dintre cele mai eficace mijloce spre 
acâsta, anime eserciţiele spirituali. Ele sunt timpul silenţiului şi 
al recolecțiunii spirituale, când omul, lăsând la o parte afacerile 
lumesci, îşi îndreptă tote puterile spirituali asupra adevărurilor 
eterne, își esaminâză mai cu de-amănuntul starea, s'a sufletescă, 
escită și respective renvesce propusuri de a-şi îndrepta viața şi prin 
rugăciuni, meditațiuni şi primirea dâmnă a ss. sacramente se si- 
lesce a se curăți de păcate Și a persevera în propusurile făcute. 
S$. Bernard ast fel le delinieză: „Haec est forma studii spiritualis, 
ut supienter disponamus praesentia nostra, recogitemus in amari- 
tudine animae nostrae praeterita, futura  guoque solicite pro- 
videamus.“ 

Timpul eserciţielor este cea mai acomodată ocasiune spre a 
renunța la abusuri, a ne înfrâna patimele neîntogmite, a ne espia 
păcatele, a ne renoi în privinţa. sufletescă şi reîmpăca cu Dumnezeă 

1) Conc, prov. |. tit. VI. 2,
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şi a reînvia în noi zelul spre bine.  Eserciţiele, fiind o șcâlă a 
mântuirii şi o seară spre ceriă, se țin în tote seminariele și insti- 
tatele de educațiune religiose bine organisate și în multe diecese 
se înculcă fie cărui preot. La noi încă sunt recomandate prin concil. 

„Prov. |. tit. VII. e. 2. 

Eserciţiele spirituali constati din esortaţiuni sacre, din reflesiuni 
asupra acestora și aplicarea lor la propria viață a fie cărui ascultătorii, 
din rugăciuni, cercetarea cultului divin,_ esamenul consciinței şi 
alte acte de devoțiune acomodate. Cel ce conduce eserciţiile spi- 
rituali, ast fel trebue să distibue timpul, în cât singuraticele acte 
de pietate să-şi succâdă în ordine corăspundătâre; ră ascultătorilor 

„să li se inculce a le îndeplini cu tâtă acurateța, esercitându-și 
în faptă spiritul. 

În ținerea esercițiilor spirituali se pot urma diferite met6de; 
cel mai generalisat este metodul propus de s. Ignaţiii de Loyola; 
el în elaborarea esortaţiunilor se îndreptă după ordinea, în care 
succede activitatea singuraticelor facultăţi sufietesci, anume: memoria, 
înțelesul, inima şi voinţa. 

a). Memoria ajutată şi de fantasie ne presentă punctele mai 
marcante ale adevărului, pre care voim să-l contemplăm, ori fapta 
istorică de împreună cu împrejurările, ce aă însoțit'o p. es. Rînduit e 
(e decretul inevitabil al lui Dumnezeii) omul (fie cărui om) odată 
(o singură dată, fără a sci, când şi cum) să mori (să părăsescă lumea), 

b) Înţelesul consideră momentuositatea adevărului din cestiune, 
învățăturile practice, cari resultă din contemplarea lui, (p. es. în 

„tot minutul voiit vieţui, ca şi cum acesta ar fi fost cel din urmă a 
vieței mele) pre cum și motivele, ce înduplecă la o viaţă cor&spun- 
dătore adevărului contemplat (e util, cuvenincios, necesar, ușor etc.). 

c) Inima şi voința se pune în lucrare prin acte de credință, 
speranță și iubire faţă de Dumnezeu și prin afecte de frică salutară, 
încredere şi părere de răă şi dorul de emendare. În fine se concep 
propusuri salutari de a încunjura păcatul şi ocasiunea lui de a 
aplica mijlcele de lipsă spre a, înainta în bine, și se iea determi- 
narea seri0să de a duce pre viitorii o viață dâmnă de un creştin 
adevărat, respective de un cleric. 

Esortaţiunea are de comun 2—3 puncte şi la fie care punct 
se pun în activitate în ordinea indicată facultăţile sufletesci. 

Ca introducere la esortaţiune servesc așa numitele preludie, 
cari prin o imagine, ori descriere scurtă şi vie, ori prin o istorisire
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potrivită l6gă atențiunea, celor de faţă și o îndrâptă spre obiectul esortaţiunii. 
S. Ignaţiă prevede pentru eserciţii timp de 4 săptămâni, în care timp omul are să se ridice din profunda, lui miserie sufletescă și treptat să se înalțe la unirea intimă cu Dumnezeti. - În prima săptămână Fundamentul esereițiilor îl formeză con- siderarea „scopului nostra ultim.* Aici se consideră adevărurile mai acomodate spre a-l smulge pre om din statul păcatului şi a-l curăţi. Săptămâna, acesta corăspunde la „zia purgativa,& 1) 
Obiectul principal în săptămâna a d6ua este viața privată şi publică a Mântuitoriului, care ni se propune ca model de urmat Spre ajungerea scopului nostru ultim şi cor&spunde la „viu illuminativa“. 

  

5) În desvoltarea, vieţei spirituali sunt nenumărate grade, cari înse se pot reduce la. trei, anume: începerea, progresul şi perfecțiunea, despre cari s. Bonaventura, zice: „Ad integritatem perfectionis requiritur necessario perfectus recessus a malo, perfectus processus in bono, perfectus status in optimo“ (Breviloqu, P. V. cap. 6.); areste trepte se asâmănă cu mișcările corporală, căci în acestea, eum observă s. Thoma (2. 2. q. 24. a 9), este mai întâiă întârcerea, dela. termin, îndreptarea spre alt termin, liniscea în termin, după cuvintele psalmistului „întâree-te dela, răi şi fă bine, caută pacea, și o urmeză, pre ea. (ps. 23, 15.) 

Aceste trei trepte saă staturi ale vieţei spirituali se numesc: calea, pur- gativă, calea, illuminativă şi calea unitivă, 
IL. În statul începătorilo sunt aceia, cari aă ajuns la îndreptare (justi- ficaţiune), dară nu şi-aii stâmpărat (înfrânat) încă pasiunile aşa, cât uşor să învingă ispitele ci, ai lipsă de luptă continuă, spre a conserva, şi deprinde caritatea, ori alte virtuţi, fără de cari ea nu pâte fi. La acest stat aparține calea purgatiă, 

IL. În statul celor ce Progrestză sunt aceia, cari şi-a adus pasiunele la, 6re care friă, aşa cât uşor se contenesc dela, păcate mortaii, dară cu auevoe încunjură păcatele venialY, delectâudu-i mult lucrurile temporall și fiindu-le mintea, agitată de diferite fantasmate, 6ră inima de multe dorințe. Acestia se află în calea îluminativă, care în sine conduce spre înaintarea în virtuți şi may marea, moderare a, pasiunilor, ea omul să-şi câştige ușurătate nu numai în încunju- rarea, păcatelor mortală, ei şi în evitarea, celor mai uşdre, precum şi în de- prinderea virtuţilor morali. 
III. În statul celor perfecţi sunt aceia, cari ast fel aă sufletul abătut dela tot ce e «temporal, cât bucurându-se de pace nu se agitâză de variile dorinţe, nică nu se mișcă. de pasiuni, ei principalminte sunt îndreptați spre 2 Dumnezeă, şi spre el aţintiţi ori pururea, oră fârte des. Acestia, se află în calea unitivă, care se ocupă mai ales de unirea cu Dumnezei prin inbire, şi de deprin- derea faptică a, virtuţii acesteia, (Miller Th. mor. LI $. 6.).
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A" treia săptămână consideră în deosebi patimele şi mârtea 
Domnului nostru Isus Christos, care ni se presentă spre a ne mișca, 
la o viață eroică întru împlinirea chiemării nostre şi la suferirea, 
cu paciință a adversităţilor, „via unitivat. 

În ultima săptămână contemplăm pre Domnul nostru Isus 
Christos ca învingătoriul glorios al morţii şi triumfătoriul asupra 
lumii. Ea conduce la unirea intimă cu Dumnezeti, culmea per- 
fecțiunii morale. 

După metodul acesta esertiţiile ar av6 să dureze aşa dar 
4 săptămâni. La noi înse abia țin esercițiele spirituali câte 3—4 
zile. Clerul nostru rural le ține numai o zi, din causa, împrejură- 
rilor particulari nefavoritâre. 

Credem, că nu va fi fără de folos a espune observaţiunile 
sântului Alfons din fruntea opului săi numit „Selva“, în care tractâză 
materialul pentru esercițiele spirituali preoțesci. EI zice: 

Întâiă. Cel ce voesce a țin€ esertiţie spirituali înainte de 
tâte trebue să aibă intențiune curată Şi să nu cerce de a dobândi 
prin propunere renumele de bărbaţ erudit, genial, elocuent; ci 
unica lui intenţiune să fie, că prin folosul ce-l aduce ascultătorilor 
săi, să promoveze ondrea lui Dumnezeii. 

A dou. Să aibă grije, ca să nu se străcure nimica străin 
în propunere, precum nici chiar idei nduă şi sublime, cari servesc spre 
a ocupa, spiritul ascultătorilor cu frumseţa lucrului propus, pre când 
voința rămâne nemișcată, şi nu se ajunge la nici o binecuvântare. Din 
contră, să grijescă, ca să aducă înainte atari lucrari, cari cu deose- 
bire sunt apte de a mișca şi conduce la propusuri bune pre cel 
ce le ascultă. 

A treia. Spre acest scop adese ori trebue să se amintâscă 
ascultătorilor adevărurile eterne, prin considerarea cărora, după zisa 
Spiritului sânt dobândim graţia perseveranței: Cugetă la cele mai 
de pre urmă ale tale şi în veci nu vei p&cătui. :) E adevărat, că 
unor preoți nu le place, dacă li se vorbesce despre lucrurile cele 
mai din urmă. şi se simt ofensaţi, când sunt tractaţi ca şi laicii, 
chiar așa ca și cum nu ar esista și pentru ei o mârte şi o jude- 
cată, ca şi pentru mireni. Cel puțin la eserciţiele spirituali să li 
se aducă aminte de morte, de judecată şi de eternitate, fiind aceste 
adevăruri mai acomodate de a conduce la adevărata schimbare a 
vieţei pre cel ce reflectâză asupra lov. 

r 

1) Ecel. 7, 40,
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A patra. Să fie atent, ca, în cât e numai cu putinţă, să 
vecomânde ascultătorilor săi eserciție practice p. es. modul 
de a-și îndeplini meditarea, ori: mulțămita după s. Liturgie, mai 
de parte, cum sunt de a se corege păcătoşii; dară mai vîrtos cum 
trebue tractați în scaunul mărturisiri penitenții, anume recidiviă şi 
cei ce se află în ocasiunea proximă a păcatului; căci aici greşesc 

„cei mai mulţi confesari, ori prin prea mare rigdre, ori prin prea, 
area uşurătate la împărtăşirea sântei absoluţiuni (greşala din urmă 
în genere e mai d6să), şi prin aceea împing o mulţime de suflete 
în perivea de veci. 

"A cincea. Cel ce ține eserciţiile are se tracteze pre ascultă- 
torii săi cu mare respect și cu multă blândeță. Cu respect, arătând 
şi în afară, că îi onoreză, și pentru aceea, când îi agrăesce, tot de 
una le dă titula cuvenită. Când e silit să vorbâscă în contra unui 
vițiă, să vorbescă în general tot de una, şi Să accentueze espres. 
că pre nici unul din cei de faţă nu-l are în vedere. Cu deosebire 
să. se păzescă de a dojeni greşala unui singuratic, ori a vorbi în 
un ton. care dă a înţelege o anumită înălțare; din contră în propunere să fie contidenţial, căci prin acâsta mai uşor convinge 
pre ascultătorii săi, şi îi mișcă spre bine. Deci să-și ţină vorbirea 
fiind cu totă reverința şi blândeța față de ascultători şi să se păzescă 
de a se ar&ta mănios ori chiar a folosi espresiuni vătămătâre; prin 
acesta mai mult sar ațiţa spiritele spre mănie, de cât sar conduce 
spre pietate. 

A șâsa. La tractarea adevărurilor înfricoşate să se păzâscă 
de a împinge pre ascultători în desperare cu privire la mântuirea 
sufletului, respective la îndreptarea lor. Fie cărui, ori cât de rece ar 
fi el, să i-se lase o cale, pre care să-și pâtă schimba viața. Pentru 
aceea să încurajeze pre ascultătorii S6i, să-şi pună încrederea în 
meritele lui Isus Christos şi intercesiunea Maicei Domnului, şi să-i 
îndemne ca adese ori să se lege prin rugăciune de aceste. două 
anghire ale mântuirii. Înainte de tâte să-i îndemne cu tâtă 
tăria la rugăciune, şi pentru aceea, fiind că ea e unicul mijloc de a 
obţin€ graţia de lipsă spre fericire. 

Cu deosebire să-şi noteze bine cel ce ține preoţilor eserciţie 
spirituali, ca să nu spereze fructele de binecuvîntare dela oste- 
nelele sale, ci mai virtos dela misericordia divină și dela rugăciunea 
sa, și de aceea să râge ferbinte pre Dumnezei, ca să împrumute 
putere cuvintelor lui.
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Având în vedere inviaţiunile aceste practice şi cunoscându-și 
bine ascultătorii, fie care preot va put€ afla cu uşurătate 
cum să se porte, când are să ţină eserciţie spirituali, ca acelea să 
fie apte de a mișca la îndreptarea și sanctificarea vieței. Un studiu 

- am&nunţit a materiei, ce o tracteză, şi a împrejurărilor, între cari 
vorbesce preotul, în tot casul se recere. 

$. 31. Conferinţele pastorali. 

Un mijloc fârte apt pentru perfecținnea clerului aplicat în 
păstorirea sufletescă sunt şi aşa numitele con feri nțe (collationes) 
pastorali sai adunări distrietuali protopopesci, sub cari înțe- 
legem adunările preoților din câte un distrieţ pro- 
topopesc, ce se ţin sub presidiul conducătoriului dis- 
trietual, spre a desbate cestiuni privitâre la păsto- 
rirea sufletelor şila promovarea culturei scientifice. 
aschetice și practice a clerului tractual. 

Scopul. acestor conferinţe este așa dară cultivarea împrumu- 
tată a clerului şi desbaterea cesţiunilor, ce cad în sfera, de compe- 
tinţă şi activitate a oficiului pastoral. De aceste conferințe anuali, 
numite la noi şi sin6de protopopesci, se disting adunările sai sin6- 
dele protopopesci, cari se ţin cu anumite ocasiuni speciali, așa, 
când se cer informațiuni pentru sinodul diecesan, ori se aleg re- 
presentanți la acel sinod; ori clerul se adună spre a-şi descoperi 
Ordinariatului anumite dorinţe. 

Conferinţe pastorali se ţin în întregă biserica. La noi sunt 
prevădute adunările protopopesci deja în sinodul diecesan din 1700.1) 
Sinodul archidiecesan din 1869 în can. 29 prescrie: „Preoţimea din 
fie care eparchie în fie care an se mergă la adunarea protopopiscă 
sub presidiul protopopului“ ; Sră. cont. provincial dispune, ca preoții 
spre a pute înainta în perfecțiune să nu întârzie a conveni „la 
eserciție spirituali și la adunări districtuali, în cari împrumutat 
să se edifice, ca ast feliă să se conserve şi crescă în dânșii zelul și 
spiritul adevărat bisericesc“. 2) 

La, întrebarea, că cine sunt detori să participe la conferințele 
pastorali, răspundem, că toți preoții districtuali, pentru că tuturor 
le incumbe sacra detorință de a se cultiva și a se perfecționa în 
arta de a conduce sufietele la mântuire. 

1) Sinodul die. 1700. can. 19. 2) Conc. Prov. 1. tit. VLe. IL. 

5
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Toţi preoţii aplicaţi in cură animarum fie seculari, fie regulari, 
ca frimișii Domnului nostru Isus Christos urmărese acelaşi scop, 
care înse mai uşor îl vor vealisa, dacă toţi vor conlucra uniform și 
în armonie. Uniformitatea înse numai prin conțelegeri şi consultări 
frățesci în conferințele tractuali se pote ajunge. În atari confe- 
rințe preoților tractuali li se ofere ocasiune de a se cunâsce maj 
de aprâpe între sine şi de a învăța unul dela altul multe lucruri 
folositore la o păstorire binecuvintată. Cei tineri învață dela bă- 
trâni multe lucruri practice, în schimb le pot comunica, tinerii bă- 
trânilor cunoscințele lor teoretice. Fie care are-ocasiune de a-și 
comunica, colegilor săi esperințele sale şi de a se edifica împru- 
mutat; colegialitatea între preoţi devine mai strinsă, Și aşa ori ce 
eventualitate îi află uniţi și organisaţi. Din aceste consideraţiuni 
conferințele pastorali bine și cu tact conduse sunt de cel mai 
mare moment. 

Cu privire la obiectul conferințelor pastoruli, distingem între 
conferințele, a căror scop mai de aprope e cultura morală saă 
aschetică a preoţilor, şi între cele cari ai de scop proxim -perfe- 
cţionarea, scientifică şi pastorală a clerului districtual. În cele dintâiti 
obiectul sati materia principală o formeză esortaţiunile sacre, cari 
se ţin de cătră unul din preoții tractuali, celebrarea devotă a cul- 
tului divin, mărturisirea, cuminecarea şi alte eserciţie de pietate. 
Conferinţele acestea după datina vigentă în archidiecesa nostră se 
țin în ss. Paresemi, când toţi preoții adunați se mărturisesc şi se 
cuminecă. De confesari se designeză preoți mai înaintați în etate 
şi distinși prin pietate și sciință. 'Tot în aceste conferințe numite 
şi sin6de de primăvară se resolv une ori și acele cestiuni, cari nu 
sufer amânare, ori sunt anume impuse de Preaveneratul Ordinariat 
a se pertracta în aceste sindde. Fiind cu aceste conferințe îm- 
preunate eserciţiele spirituali ar fi de dorit, ca ele să dureze mai 
multe zile (cel puţin 2—-3 zile), căci timpul de o zi e prea puțin 
pentru a face cu fruct eserciţie spirituali; apoi cu alte lucruri să nu 
se ocupe conferinţa, ca preoții să nu fie distrași dela actele de pietate. 

Conferinţele pastorali, ce se ţin la noi tâmna aă de scop 
instruirea împrumutată a, clerului în conducerea sufletelor. 

a) Ele se încep cu invocarea Spiritului Sânt şi celebrarea 
sântei Liturgii cu mare solemnitate, cât și poporul să tragă la 
biserică şi să se edifice. Sub s. Liturgie se ține predică acomodată,
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spre care scop conționatorul ordinariă şi cel suplent s'aii designat 
încă în sinodul precedent. De predicătoriii, e consult, să nu se desig- 
neze preotul local, în a cărui parochie se ține sinodul, ci alt preot 
străin; din motivul. că poporul îl ascultă mai cu multă atențiune. 

b) Pentru cultivarea scientifică a clerului tractual se țin diserta- 
ţiuni din teologia dogmatică, morală, pastorală ori din dreptul canonic, 
tractându-se temele alese în mod practic, tot de una ținându-se semă 
de raporturile actuali. Așa în temele dogmatice se dilucideză adevăru- 
vile religi6se mai ales din acele puncte, din cari sunt trase la în- 
doslă, atăcate, ori din care domnesc cu privire la ele păreri ero- 
nate. Din teologia morală se pot combate vițiele lăţite în cler oii 
popor, arătându-se mijl6cele corăspudătâre pentru estirparea lor, 
6ră din teologia pastorală se pot resolvi casuri maă grele, cari vin 
înainte în păstorire, p. es. cum să tracteze cu concubinarii 
în scaunul mărturisirii, provederea morboşilor şi a muribundilor; 
modalitatea de a catechiza mai cu fruct tinerimea adultă și pruncii 
aplicaţi la industrie ori la comerciii. Apoi teme liturgice Şi “din 
sfera dreptului bisericesc, cari tote ati să se tracteze în spirit bi- 
sericesc, practice și pre basa autorilor probaţi, încunjurând de a 
aduce înainte discusiuni subtili teologice ori păreri cu totul n6uă 
şi nerecunoscute de biserică ca adevărate. Citatele din s. Scriptură, 
ss. părinți şi din alţi autori trebue să fie corecte și să se indice 
locul, de unde sunt luate, căci pre cum observă Papa Benedict XIV, 
nu odată se aduc canâne, de cari nu dăm în întreg corpul dreptu- 
lui canonic. 

După terminarea disertațiunii se pot face reflecsiuni asupra 
cuprinsului şi formei ei, numai cât ele să fie obiective, să provină, 
nu din mania de a critiza, ci din îndemnul curat de a se lămuri luerul. 

Pre lângă aceste se vor ocupa conferințele pastorali și de re- 
solvirea, cestiunilor de actualitate în raport cu administrarea oficiului 
pastoral. Aşa, ar îi: ce instituțiuni sunt a se întroduce pentru ridicarea 
și nutrirea, sentimentului religios, cum sunt a se stîrpi anumite 
viție, lăţite în parochii, cum este concubinatul, aleoholismul, înju- 
răturile, nerespectarea sărbătorilor, furturile etc.; ce instituțiune 
salutară (societate de temperanță) sa întrodus în cutare parochie, 
şi cum S'ar put€ întroduce mai uşor și în celelalte? Apoi cum sar 
pute delătura mai cu succes renitența, ce se întimpină din partea 
poporului, când e vorbă de a-şi împlini detorinţele creştinesci Şi 

5%
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parochiali, de asemenea, cum ai să pureâdă preoții tractuali 
uniform spre a întîmpina dificultăţile şi şicamele, cari nu odată 
ai să le sufere în viaţa pastorală? Cum se va asigura caractărul 
confesional al şcdlelor și se va promova, freqnentarea lor regulată? 
Cum se vor înfiinţa, fonduri de bani și de bucate pentru biserică 
şi şedlă și cum se vor administra acelea mai bine? Cum 
au să se creeze bibliotece poporale și reuniuni de lectură, prin 
cari să fie poporul apărat în contra principielor perverse, cari 
se propagă mai ales în presa numită liberală, şi îi împinge 
spre anarchism ? 

Pot să se consulte preoţii mai de parte cu privire la celebrarea 
demnă și uniformă a cultului divin, administrarea sacramenteloy şi 
sacramentalelor etc. Un obiect principal are se formeze în con- 
ferințele pastorali modalitatea de a se esecuta mai ușor disposi- 
țiunile statutelor ori ale sinâdelor diecesane, pre cum și ale ordi- 
naţiunilor emanate dela superioritatea ecclesiastică, 

Legi nu ai dreptul de a aduce conferințele pastorali, ci ai să 
delibereze numai, că ce e de făent între limitele legii. Dacă ar şi 
aduce sinodul unele decisiuni, cari impun sarcini ori obligamente parti- 
culari clerului tractual, acele decisiuni nu aă putere obligătâre, de 
cât numai după confirmarea lor din partea Ordinariatului. 

După praxa vigentă în archidiecesă în sinâde se alege notariul 
tractual, asesorii forului protopopesc judicial şi matrimonial, fiscul 
tractual și defensorul matrimonial; aceste alegeri se supun aprobării 
Ordinariatului episcopesc. Despre cele petrecute în conferințe se 
deduce protocol prin notariul tractual, ori prin un notariă ad hoe 
așternendu-se în copie Ordinariatului spre statul cunoscinței și eventuala 
aprobare a concluselor sinodali. 

Conferințele pastorali se pot țin6 saă la sediul protopopese 
sai în singuraticele parochii tractuali, anume în casa parochială, 
ori, dacă nu e casa cor&spundătore, în biserică, Cele convocate 
pentru eserciţie spirituali, -e consult, să se țină tot de una Ia scaunul 
protopopese în biserică. 

Conferinţele să se țină în spirit clerical, și să nu fie consi- 
derate ca ocasiuni de a conveni preoții spre a se distrage. 

Dacă preotul local din iubire frățâscă provede pre membri 
conferinței cn ceva viptuale, acelea să. fie frugali și modeste, fără a 
îngreuna cu spese biserica, ori pre credincioşi.
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Ș. 32. Re&splata păstoriului sufletesc. 

Dela păstoriul sufletesc pre cum am vădut se recer cualităţi 
distinse, sciință vastă, virtuţi escelente, zel mare, activitate și incor- 
dare neobosită. Şi re pentru tote acestea, care e răsplata, care e 
recompensa, ce lar înpintina la lucru > 

Recompensa în lumea acesta prea adese ori e desconsiderarea, 
dacă nu și persecuțiunea din partea 6menilor.. Pe acestea a, fost părtaş 
ŞI Mântuitoriul și a prezis ministrilor săi: „De nu gonit pre mine 
şi pre v0ă vă vor goni; de aă păzit cuvintul mei și al vostru îl 
vor păzi.“ 1) 

Nu odată este silit şi cel mai velos preot să se convingă, că 
cuvintele sale aă tădut în cale, pre piatră ori în mărăcini şi ajă 
rămas fără de fruct. 

Apoi după atâtea ostenele în folosul altora, mulți nici atâta 
recompensă materială nu ati, cât se pOtă trăi onest de pre o zi 
pre alta. Ba la noi, unde dotaţiunea clerului e de tot modestă, 
păstorii sufletesci —— cu puţine escepțiuni, ca şi Gre când s. Paul 
sunt siliți a-și câştiga cu lucrul mânilor pânea de tâte zilele. 2) 

Cei ce primesc oficiul pastoral să scie, că nu primesc numai 
o sarcină grea şi înpreunată cu cea mai mare responsabilitate, ci 
mail să se aştepte nici la onoruri, ori recompense materiale lumesci. 

Dar ori cât de grea ar fi sarcina oficiului pastoral, ea, totuşi 
e suportabilă şi cn ajutoriul grației divine chiar UŞOră, Păstoriul 
tote le pote în numele -lui Isus Christos, care îl întăresce. Să câră 
deci cât mai des aceea graţie. 

Chiar nici atunci, când vede, că instrucţiunea, religidsă, admo- 
nierile, dogenele, sfaturile şi alte nisuințe salutari rămân fără re- 
sultat, să nu despereze, nici să perdă curajul. Ceea ce n'a succes 
ază pote succede mâne; dacă nu ajungi să vedi însu-ți fructul oste- 
nelelor tale, în intexesul bisericei şi a instituțiunilor ei, le va vede - 
pote succesorul tăă, ție îți rămâne liniştea consciinței de a-ţi fi făcut 
detorința. Ai Domnul Isus Christos şi ss. Apostoli n'aă predicat 
şi vaii ostenit și m'aii suferit pentru mulți în deşert? Apoi noi să ne 
deprimăm, când nu ni se întîmplă tâte după plac? Nu avem să ne 
perdem curajul și voia de muncă, ci din contră să perseverăm 
întru acurata împlinire a oficiului nostru având speranţa în Dumnezeă 
drept anghiră secură și tare. 2) 

') Ioan 15, 20. 2) 1 Cor. 4, 12. 2 Teşal. 3, 8. Fapt. ap. 20, 34. 5) Eyr, 6, 19.
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| Oficiul pastoral ne procură înse şi mângăiere. Căci cine ar 
putea descrie ce dulce mângăiere şi satisfacție sufletâscă simte 
acel păstoriă sufletesc, care e consciă, că nu numai şi-a indeplinit 
detorința cum se cuvine, „luptă bună sa luptat“, ci tot odată prin 
activitatea sa a scăpat de morte şi a câştigat pentru viaţa eternă 
mii de suflete?  Păstoriul cel conscii de chiemarea sa plin de 
mândrie va reprivi la activitatea sa, prin cari învingând sute de 
piedeci, a desrădăcinat și stîrpit din parochia sa anumite viție şi a 
sădit în locul lor virtuți ereştinesci, a înființat diverse instituțiuni 
pii şi salutari, ce bucurie simte, când scie, că toţi privesc la el, 
ca la un părinte înţelept și plin de iubire; şi când se va arăta mai 
marele păstorilor va lua cununa măririi cea neveștedită. !) Cu mult 
mai mare îi va fi răsplata cerescă, când i-se va zice: „bine serv 
bun și credincios, preste puțin ai fost credincios, preste multe te voiă 
pune, întră întru bucuria Domnului tăii, 2) căci cei ce învaţă pre 
mulți spre dreptate vor străluci ca stele în etern“. 3) 

Ore la noi nu se pote socoti de o mângăere şi răsplată, că, 
Dumnezeă nu numai binecuvintă pre preoți cu fii, ci celor pii și 
zeloşi le ajută să-i crescă bine şi aşa conservă în aceea-și familie 
preoţia în decurs de mai multe generaţiuni? 

Aceste consideraţiuni să predomineze mintea și inima păsto- 
riului sufletesc în tâte împrejurările vieței sale pastorale. 

Vom încheia zicând cu s. Bonaventura: „Animare debet rectorem 
ad laboris tolerantiam, quod non minus meretur in illis, qui deficiunt. 
vel modicum proficiunt, quam in his, qui maxime proficiunt. Non 
enim dicit apostolus:  Unusquisque propriam mercedem accipiet 
secundum suum profectum, sed secundum suum laborem. Dei enim 
est incrementum dare. 4) Plus enim laborat doctor in indocibili 
discipulo; et ideo apud justum aestimatorem laboris plus meretur. 
In terra sterili et saxosa agricola plus laborat, et si fructus 
paucior, sed pretium majus. Et quae diificilius elaborantur, saepe 
carius venduntur.“ 5) 

:) 1 Petr. 5, 4. 3) Mat. 25, 21. 3) Daniil 12, 3, 4) 1 Cor. 3, 6-8. 
*) Opusc. de sex. alis. cher.



Didactica pastorală. 

Ş. 1. Oficiul pastoral didactic, 

„Domnul nostru Isus Christos doctrina sa dumnezeâscă a con- 
credut'o bisericei, ca să o păstreze întregă şi nealterată şi să o 
propună cu auctoritate infalibilă tuturor Gmenilor 1) „ca toți să 

credă ..... și credând viaţa să aibă întru numele lui“. ?) Prin 
acesta Mântuitoriul nostru își continuă oficiul săi profetie până la 
capetul lumii. 

Continuarea oficiului profetic al Domnului 

Christos prin biserică constitue oficiul pastoral 
didactic sai profetic al bisericei sai ministeriul, 
slujba, cuvîntului. 2) 

Scopul acestui ram al oficiului pastoral este propunerea ade- 
vărurilor descoperite de Dumnezeii spre mântuirea Gmenilor, așa 
cât toţi să le potă cunbsce şi primi cu credință dumnezeescă şi 
conformându-și viața după ele să se facă vrednici de fericirea ce- 
r6scă. *) Sai cu alte cuvinte scopul oficiului pastoral didactic este 
vestirea și lăţirea învățăturei lui Christos spre mântuirea 6menilor. 

Obiectul activităţii pastorali didactice îl formeză întrâgă doctrina, 
descoperită de Domnul Christos și propusă de s. biserică. 5) Prin de- 

prinderea oficiului pastoral didactic biserica pășesce nu numai ca 

învățătârea, ci şi ca adevărata educătâre a genului omenesc, în ce 
privesce viața lui religioso-morală. Ea ne dă lămuriri şi inviaţiuni 

sigure și precise în tâte cesțiunile teoretice şi practice referitâre 
la mântuirea n6stră. Prin ministeriul sai slujba cuvîntului ni se 
cultivă, nobiliteză şi perfecţioneză de o potrivă mintea, inima şi 
voința și cu un cuvint tâte facultăţile nâstre sufletesci „pentru că 
viă este cuvîntul Domnului și lucrătorii şi mai ascuțit de cât 1dtă 
sabia ascuțită de amîndouă părțile şi străbate până la despărțirea 

:) Mat. 18, 18—20. 2)-oan 20, 31. *) Fapt, ap. 6, 4. î) Tit. 2, 11—13 
5) Mat. 28, 20, - |
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sufletului şi a duchuluă şi a medulărilor şi măduhei și judecătoriii cugelelor și gândirilor -inimej«, 9) 
Cuvintul Domnului străformeză, regenereză Şi nobiliteză spi- ritualminte nu numai individiă singuratici, ci şi întregă societatea abătându-o de pre căile întunerecului și ale vițiului şi îndreptându-o pre calea luminei, adevărului şi a virtuţii; căci nu numai la în- dreptarea individilor, ci mai vîrtos la estirparea fărădelegii şi sădirea virtuţii şi a adevăratei religiosităţi în societate se referese dumne- zeescile cuvinte adresate profetului: „Zită ei am dai cuvintele mele în gura. ta, 6tă te-am pus astăzi preste nâmuri și preste împerăţii, ca să smulgi și să strici şi să rîsipesci, şi drăși să zidesci şi ri- sădesci.“ 2) Acolo unde sămânța cuvîntului dumnezeese cade în pămînt bun, adecă în inimi gata spre a-l asculta și primi cu since- ritate, el produce fruct însutit, 3) reformeză moravurile publice și face ca în societate să domnâscă iubirea creştinâscă, dreptatea. pacea şi armonia între cetăţeni. Prin urmare propunerea cuvîntului divin asigură şi promoveză prosperitatea, societății nu numai în ce privesce bunurile spirituali ci şi în cele temporali şi materiali. „Că precum se pogdră plâia sai zăpada din ceri şi nu se întârce până când adapă pămîntul și-l face de răsare şi rodesce şi dă semînță săncnătoriului şi pâne de mâncare, așa ta fi cuvîntul mei, care va eși din gurii — aice Domnul, — nu se va întârce câtă mine deșert până va împlini tâte, câte am voit şi voiă spori căile Zale și poruncile mele.« 4) 

Propunerea cuvîntului dumnezeese deschide păstoriului sufletesc cel mai vast și mai mănos câmp de activitate. Ea nu se restrînge la instrucțiunea publică de pre amvon ori catedră, în biserică sati în şcdlă, ci păstoriul cel bun folosesce tOtă ocasiunea spre a instrua poporul în legea Domnului şi a-l conduce la sânțenia vieţei. 5) Cum are se pure&dă păstoriul sufletesc în administrarea oficiului pastoral didactic ca ostenelele sale să aibă fructul dorit, îl învaţă Didactica pastorală. 

$. 2. Noţiunea şi împărţirea didacticei pastorali. 
Didactica pastorală este aceea parte a teologiei pastorali, care tracteză despre principiele şi regulele, după cari avem să ne 

  

1) Er. 4,12 *) ler. 1, 10. 3) Ie. 8,8. +) Is. 55, 10,11. 51 Tit. 4, 3; 2 Tim. 4, 1—5,
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îndreptăm în instrucțiunea religi6să a poporului.  /nstrucțiunea 
acesta pote fi publică sai privată, cea publică pote privi pre adulți 
ori pre prunci. În cât didactica pastorală se ocupă cu regulele 
de observat în instrucţiunea publică a adulților, ea se zice flomi- 
letică, 6ră în cât tracteză despre procedura la instruirea religidsă 
a pruncilor pârtă numele de Cutechetică. În instrucțiunea privată, ” 
avendu-se în vedere principiele didactice generali, procedura păsto- 
riului sufletesc o norm&ză împrejurările particulari, între cari instru6ză, 

Homiletica. 

Introducere. 

$. 3. Despre elocinţă în genere. pă 

Sub elocinţă în genere se înțelege facultatea de a comunica 
altora prin graiii ceea. ce cugetăm şi simțim; de facultatea acesta 
în anumit grad se bucură toţi Gmenii. În sens mai strîns elocința 
este facultatea de a intluința prin graiii în mod hotăritorită asupra 
disposiţiei sufletesci a altora, saă facultatea de a îndupleca prin 
vonbire. Cicero, detinesce elocința: „ars dicendi acommodate ad 
persuadendum.“ Eră a persuada însâmnă a lucra asupra altora 
întrun chip în cât ideile, simțemintele şi resoluțiunile nâstre să le 
primâscă și să devină curat ale lor.1) Vorbirea sistematică ŞI COn- 
tinuă acomodată spre a persuada sait îndupleca spre ceva bun şi 
onest se zice discurs, oraţiune, cuvintare. _ 

Plocinţa tot de una a avut cea mai mare înriurire asupraj 
modului de a cugeta, de a simţi și de a lucra a omenimii. Nuf 
odată puterea cuvîntului a  hotărit asupra sorții popârălor. î 
Elocinţa lui Demostene a ridicat tâtă Grecia în contra regelui i 
macedonen Filip, oratoria lui Cicero a suprimat revoluțiunea £ 
catilinară. Sub impresiună fermecătâre a cuvintului sute de 
mii sunt gata a-şi jertfi averea şi viața pentru apărarea patriei 
pentru religiune ori alte scopuri măreţe. Bărbaţii de stat prinţ 
puterea cuvintului își validiteză principiele lor în viaţa publică; 
şi ceea ce de multe ori nu se pâte „obțină nici prin aplicarea 
forței nică prin bani, se ajunge prin un cuvint elocuent. Cuvintul   

1) Gusti Retorica romană ed. II. pag. 1.
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elocuent Iumineză mintea şi produce convingere, încăldesce inima, 
entusiasmsză și provâcă resoluțiuni firme, cari sunt firme și sta- 
tornice chiar fiind că purced din un principiă intrinsec având basa 
neclătită convingerea. Se înţelege dela sine, că puterea, fermecătâre 
a cuvintului numai aşa corăspunde destinațiunii sale, dacă se aplică 
spre lucruri oneste, din contră ea pote ave cele mai funeste urmări. 
A îndupleca prin vorbire spre lucruri rele și neoneste nu însemnă 

„a fi elocuent, ci a abusa de elocinţă. 
După obiectul, despre care se tractâză în discurs, şi după 

scopul, ce se urmăresce prin el, distingem elocința în sacră şi pro- 
iană. Noi ne vom ocupa numai de elocința sacră numită și elocința 
amvonului. | 

Observaţiune. În definirea elocinţei ca facultate de a îndu- 
pleca prin vorbire, se cuprinde atât capacitatea naturală saă talentul 
de a vorbi bine, cât şi arta, prin care se cultivă acel talent. În 
sens mai strîns elocința designă numai _talentul_de a. Yorbi bine. 
Pentiti că cineva să-fire orator trebue să le întrunâscă amîndouă. 
Talentul necultivat prin artă nu se pote valora deplin, dară arta 
nu pote face pre nime elocuent, dacă el nu are talent. 

$. 4. Elocinţa sacră, 

Elocința sacră o putem defini: facultatea dea 
indupleca, prin vorbire lă primirea deplină a doctri- FE CET CRC ro mil Ai, 

Sa Zis fai d6liniţiune, că elocinţa este facultatea de a îndu- 
pleca, spre a arăta, că de natura elocinței se ţine să fie aptă a 
îndupleca, adecă a, înfluința în mod hotăritoriiă asupra. puterilor su- 
Hetesci, a minţii, inimei şi voinței altora, deşi se pote întîmpla, ca 
să nu înduplece tot de una. Înduplecarea nn e numai efectul 
vorbirii sacre, ci ea are să se aserie în locul prim graţiei dumne- 
zeesci, care lucră nevădut în sutietele ascultătorilor: „Bă um sădit, 
Apolo ai udut, îră Dummnezei u făcut crescerea. Pentru ucecu 
nici cel ce sădesce este ceva, mici cel ce udă, ci Dumnezei cel 
ce dă crescerea.“ 1) Prin cuvintele: „primirea deplină a doctrinei 
creştinesci“ s'a indicat obiectul şi scopul elocinței sacre. 

Obiectul sai materia elocinţei sacre este numai doctrina 
creştină adecă adevărurile descoperite de Dumnezeii Şi propuse 
de s. biserică. Nimic ce ar fi străin de aceste aderăruri nu se 
pote propune în cuvintările sacre. 
  

% 1 0or. 3,6, 7,
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Scopul elocinţei este a îndupleca pre ascultători, ca să primâscă 
doctrina, creştină deplin adecă cu sinceritate şi voinţa de a o şi 
urma în viaţă. Deci nu e destul ca cineva să cunâscă adevărurile 
religidse și să le cerâdă, ci trebue să şi viețuâscă precum demândă 
ele. „Că nu auditorii legii sunt drepți la Dummezeii, ci făcătoriă 
legii se vor îndrepta.“ 1) Exă Mântuitoriul espres zice: „Er de vrei 
să întri în viaţă, ține poruncile.“ 2) De unde chiemarea, elocinţei 
sacre_este a tracta adevărurile velipiose_ast feliă cât ascultătorii 
să-și „p9tă câstiga cu privire la ele. „cunoscință precisă ŞI credință 
fundată, să le iubâscă şi urmeze în viaţă _încunjurând peul si făcend. 

binele, ca ast feliă să ajungă la, sânțenia vieţii şi să s facă demni 
de fericirea eternă. Acest scop esprimă s, Paul prin următârele cuvințe; 
Toata dusul ui “Dumnezeă col mâmntaritor ini tuturor Omie- 
nilor, care ne învaţă pre noi, că lăpădând necurăția şi poftele 
lumesci, cu trezvie și cu dreptate și cu bună credință să viețuim 
în vecul de acum, așteptând fericita nădejde și arttarea măririi 
marelui Dummnezeii și mântuitoriului Isus Christos.“ 3) — 

Cuvîntarea, prin care preotul, ca ministru al Domnului + 
Christos propune poporului publice adevărurile religi6se se numesce | 
predică sai cuvîntare sacră, cuvîntul lui Dumnezei, căci în ea prin i 
vocea preotului se face audibil cuvintul lui Dumnezei. 

  

  

=
 

$. 5. Prestanţa elocinţei sacre îiață de elocinţa 
proiană,. 

Elocința sacră, cum am vădut, are o sferă duplă. Ea nu păşesceh 
numai în instrucţiunea religi6să publică, ca cuvintarea omiletică ori 
catechetică în biserică şi în şc6lă, ci vine și în instrucţiunea privată. 
În scaunul mărturisiri, la patul morbosului, la împăcarea celor 
certați între sine, la consolarea celor miseri și întristaţi, în tâte | 
raporturile vieţei îndeplinesce elocinţa sacră, propunând cuvîntul 
divin, o misiune binefăcătâre. FElocinţa sacră deprinsă cu zel Și pru- 

  

dinţă e în stare să reformeze şi să ridice omenimea în scurt la un 
nivoă uimitoriii al vieţei religi6se-morali şi al adevăratei prosperităţi. 
De aci se vede prestanţa. elocinței sacre. Prestanta acâsta, apare mai 
evident, dacă vom compara, elocința sacră cu cea profană, anume: 

1. Ce privesce materia, elocinţa sacră se ocupă cu envintul 
lui Dumnezeă şi adevărurile supranaturală; ea tracteză lucruri, cari 
privesc nu numai prosperitatea nâstră temporală şi trecătore, ca cea 
profană, ci bunuri cu mult mai nobile şi mai mărețe, anume cură- 
țenia. inimei şi fericirea cerâscă. Oratoria profană privesce mai ales 

:) Rom. 2, 18. 2) Mat. 19, 17, 2) Tit. 2, 11—18,
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cele ce se ţin de binele public temporal, pre când cea sacră consideră tâte raporturile vieţei publice și private țintind la sân- țirea tuturor. 
2. Scopul elocinţei sacre e ridicarea religi6să-morală a ome- nimii şi perfecțiunea morală până la deplina unire a omului cu Dumnezeii, ') pre când a elocinței profane e numai ajungerea cu- tărui bun temporal adevărat ori aparent; ma acâsta nu odată urmă- resce interesele private a. unui partid ori clase de 6meni în detri- | mentul binelui public şi a intereseolor celor alalte clase sociali. 3.  Auetoritateu elocinţei sacre e neasămănat maj pre sus, | ae cât a celei profane. Oratorul sacru când propune ori opresce ceva, pășesce în numele lui Dumnezeii, care a zis apostolilor săi: peel ce vă ascultă pre vo), pre mâne mă ascultă,“ 2) pre când ora- torul profan păşesce numai în numele să. Oratorul sacru dispune cu auctoritate divină, ca să domnescă pace în familii şi stat, să-și împlinescă fie care detorința, conscienţios, să asculte de auctoritatea legitimă, să nu vateme drepturile nimănui; chiar de aceea con- tribue mai mult la prosperitatea publică, de cât tote legile civili. Auctoritatea oratorului profan e numai omensscă, care fiind supusă, rătăcirii nu e capabilă de a convinge deplin în o mulţime de cestiuni, şi ast fel nici a produce efecte așa strălucite ca elo- cina sacră. 

4. Fiind că oratorul sacru păşesce pre amvon ca trimisul lui Dumnezeă şi cu auctoritate divină. urmeză de sine, că mizlocul principal, prin care se realiseză scopul elocinței sacre e graţia di- „vină supranaturală. „Cuvîntul mei și propovăduirea nea nu ceru întru cuvinte îndemunătdre ale înțelepțiunii omenesci, ci întru ară- tarea duchului și a puterii ca credința mostră să nu fie întru în- felepțiunea omentscă, ci întru puterea lui Duwnezei.“ ?) Înţelepțiunea acesta le-a promiso Mântuitoriul discipulilor săi prin cuvintele: „Și voiă da vouă gură şi înţelepțiune, cărei nu vor puli grăi împo- trivă nică nu vor putt sta împotrivă, toți cari se vor pune înpo- îrivă vouă.“ *) Oratorul profan înse este avisat numai la puterea şi desteritatea sa naturală, de cari mijloce şi oratorul sacru încă dispune. - 
5. Modul de propunere în elocința sacră e grav şi serios. Oratorul sacru consciii de auctoritatea şi puterea, de care se bu- cură, propune adevărul în o formă simplă, plăcută şi accesibilă pentru toți ascultătorii. Elocinţa profană tot de: una trebue să recurgă la întorsătură artificiose, ea, prin acâsta să câştige înere- derea ascultătorilor săi. 

6. Locul, unde vorbesce oratorul sacru de comun e biserica saă casa Domnului, în care totul respiră demnitate, sânţenie şi seriositate, Pre când locul, de pre care Yorbesce oraţorul. profan, nu odată e catetra minime Sia no talitățit- 

1) 1 Tes. 4, 3; Tit. 2, 11—13, 2) Luc. 10, 16. 3) 1 Cor, 2,4. € Luca 21, 12, 
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7.  Remunerațiunea oratorului sacru e tot de una sigură. 3 

Dacă ascultătorii urmeză cuvintelor lui. pentru acesta îşi câștigă, 
un titlu la, gloria cerâscă și celor îndreptaţi prin cuvîntarea. sa le 
pote zice cu s. Paul: „Bucuria mea și corâna mea voi sunteți.“ 1) Ş 
Dacă nu va fi ascultat, el făcându-și datorinţa, în tot, casul va primi 
răsplata, servului credincios. Premiul oratorului profan în casul cel 
mai bun e aplausul mulţimii și o mângăere şi glorie trecătâre. 

$. 6. Recerinţele oratorului sacru. 

Succesele elocinței preste tot sunt condiționate dela natură, 
artă, eserciţiii şi imitaţiune, apoi dela probitatea, esperienţa şi 
sciința oratorului. Orator mare numai acela pote fi, care întzu- 
nesce în destulă mâsură calităţile naturali recerute. Şi orator per 
eminentiam numai acela se pote numi, care sa născut orator, e 
falsă aşa dară zicerea: poăta nascitur, orator fit. Cicero serie: Mea 
quidem sententia nemo potest esse omni laude cumulatus orator, nisi 
fuerit omnium rerum magnarum atque axtium scientiam consecutus. 2) 

Recerințele mai de frunte pentru orator sunt: 
IL. Însuşiri înăscuțe : 1. genii ager spre a atla, cele de lipsă şi 

distinge între ceeace conduce la persuasiune ȘI între ceea cenu conferesce 
la acesta; mai departe apt spre a cunâsce, pătrunde, esplica și chiari- 
fica doctrina, ce o propune, şi destul de viă spre a o înfrumseța și 
face plăcută ascultătorilor. 

2. Putere imaginativă escelentă. Lucrurile abstracte sunt j 
multora neînţelese, oratorul trebue să le facă (prin descrieri, de- 
pingeri etc.) Gre cum sensibili şi palpabili, spre ce-i presteză cel 
mai bun serviţi fantasia vie. 

3. Inimă mobilă, „Pectus est enim, quod dissertos facit et 
vis mentis.“ î) Oratorul, ca să emoţioneze Și încăldâscă, însu-şi trebue 
să fie mișcat și aprins. Un suflet nobil, în care e viă focul iubirii 
dumnezeesci și zelul pentru mântuirea sufletelor, se emoţionăză 
ușor şi e capabil de a emoţiona: uşor şi pre alţii. 

4. Memorie bună spre a-și put revoca cele cetite, esperiate şi 
aiate, prin „studiu, ȘI meditațiune. SE 

A 
E        

   

2 ri oatăti sa Sar pre pie ă . ” 
5. Limbă espedită, Voce „Chiar: 

mâni sănăţose. 
II. Aceste daruri naturali se pot perfecționa prin artă ; deci 

oratorul începător să nu despereze, dacă nu le are în grad 

  

) Filip. 4, 1. ?) Cic. de orat. [. 6. 5) Quint. 10, 7.
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mare, ti talentul natural, care îl are să-l cultive şi perfecționeze 
după principiele prescrise de arta oratorică, Arta poleesce, ce a 
dat natura, suplinesce, ce-i lipsesce: cele ce prisosesc şi escedsză, 
le moder6ză şi înfrenă; cu un cuvînt Gre eum arată calea cea mai 
sigură, pre care se ajunge la elocință. 

II.  Eserciţiul saă deprinderea conservă şi măresce ceea ce a 
poleit. arta, ori a emendat în natură, căci mulți aă delăturat prin 
esertitare defecte naturali. Cunâscerea regulelor retorice fără de- 
prindere nu mult folosesce, şi ca în ori ce artă are val6re adagiul: 
usus est optimus magister. 
7 IV. În ce privesce caracterul moral, oratorul trebue să fie un 

? bărbat virtuos şi să aibă o Viaţă şi purtare morală de model. !) 
Acestă recerință de căpetenie Ia fie care orator, este indispensabilă 
oratorului sacru. Viaţa lui trebue să fie o predică vie, de unde s. 
Thoma zice: „Nemo debet praedicationis munus assumere, nisi prius 
fuerit în virtute perfectus.“ 2) În privința acesta ne-a premers cu 
esemplu Domnul Nostru Isus Christos ?) și ss. apostoli. S$. Gregorii 
M. zice: „Praedicator plus actibus, quam vocibus insonet.“ *) Spi- 
ritul apostolic şi pietatea predicatoriului împrumută cuvintelor lui 
farmece și influință admirabilă asupra ascultătorilor; ei observând, 
cum că oratorul vorbesce din convingere, îi cred şi se lasă a fi 
convinşi prin cuvintele lui. 

V. În fine o recerințţă specială a oratorului sacru este încre- 
derca în Dummezeii. EL trebue să scie că tot succesul cuvintării 
sale e condiționat dela graţia divină, care lucră în mintea Și inima 
ascultătorilor preparând terenul pentru s&minţa cuvintului divin. 5) 
Graţia divină atât de necesară pentru succesul predicei să o implâre 
e mai des oratorul sacru. 

Despre înzestrarea oratorului sacru cu: cunoscințe vaste atât 
sacre cât și profane şi despre alte virtuţi necesare unui preot nu 
mai vorbim aici, tractând despre ele la alt loc. 

  
$. 7. Necesitatea predicării. 

Necesitatea, predicării corăspundătâre a cuvîntului dumnezeese 
se vede mai ales din următorele: 

1. Fundamentul vieței nostre religiâse îl formeză credința, 
fără de care e cu neputinţă a plăce lui Dumnezeiă. +) Credinţa înse. 

  

) Qa. 12, 1. Gie. de Orat. 2, 43, 3, 14, 2) S. Th. op P. III. 41, ar.3, 
2) Fapt. ap. 1, 1. 4) Cura past. e. 10. :)1 Cor. 3,6. 5) Evr. 11,6.
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care este absolut necesară spre mântuire 1) şi-o pot câştiga. 6menii numai 
prin propunerea corăspundătâre a adevărurilor religidse, sai prin 
predicarea cuvîntului dumnezeesc. „Cum vor crede acelui, de care 
Wuă audit, și cum vor audi fără predicatoriă?“ întrebă apostolul 
și apoi adauge „Drept aceea credinţa este din aud, tră audul prin 
cuvîntul lui Dumnezeă.“ 2) 

2. Ca evangelia să devină puterea lui Dumnezeă spre mântuire 
tot celui ce crede ?) e necesar să se propună ast feliii prin graiul viă, 
cât ea, să p&trundă nu numai la mintea, ci și la inima cr edincioșilor, 
să-i misce şi înduplece la observarea preceptelor evangelice și per- 
fecțiunea, vieţei lor morali. 

3. Apoi Gmenii de comun se mișcă şi resolv la împlinirea 
detorinţelor sale religi6se, numai dacă li se aduce mai des aminte de 
destinațiunea lor, li se inculcă împlinirea detorinţelor creştinesci 
şi li se arată modul, cum le pot împlini mai uşor și mai cu fruct. 
Din acesta consideraţiune încă apare necesitatea predicării, ca cu- 
vîntul lui Dumnezeă ca şi un isvor viii şi nesecat pururea să curgă 
Gmenilor spre mântuire. 

4. În fine să nu uităm, că predicarea, e principalul mijloc pentru 
a funda şi propaga între Gmeni împărăţia lui Dumnezeă şi a-i 
aduna în acesta, ca în ea și prin ea să fie conduşi la fericirea 
împărăției ceresci. 

Ş. 5. Obligaţiunea de a predica, 

„Din momentositatea oficiului pastoral didactic şi necesitatea 
predicării resultă grava detorință a păstoriului sufletesc de a .pro- 
pune poporului cuvintul Domnului saă de a predica. Obligaţiunea 
acâsta își are fundamentul în legea naturală şi este strict. impusă 
prin legea divină positivă şi prin legi bisericesci. 

a) Legea naturală obligă pre fie care om la împlinirea de- 
torințelor împreunate cu statul sătt "Ci statul sa “oăcrul pastoral 
înse este împreunată detoriuiță de a instrua poporul şi a-l conduce 
pre calea mântuiriă; împlinirea acestei detorințe înse pretinde ne- 
condiţionat predicar ea cuviutului dumnezeesc, Deci po sufletesc 

  

Ca 

5) Marc. 16, 16. 2) Roz, 10, 14. 17. 2) Rom. 1, 6.
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| b) Legea divină ositivă încă impune preoților obligațiunea 
[ae 2 pr aie UC. preoțiior  obligaț edica. ” Mântuitoriul nostru Isus Christos a străbătut de nenuiiărate ori tote Părțile Palestinei învățând pre 6meni misteriile împărăției lui Dumnezei. — EI a propagat doctrina sa prin cuvînt şi tot pre acestă cale a voit să: i-o propage ȘI învăţăceii săi, că- rora le-a dat madat, espres, că mergând să învețe tote popârăle T) şi se propovădusscă evangelia la totă făptura 2) cele ce le-aă audit dela dînsul întru ascuns, să le vestâscă publice. 5) Acestui mandat dumiezeese conformându-se Ss. Apostoli cu zel neobosit, și cu deplin succes, „a propoveduit pretutindenea ajutorându-i Domnul şi cuvîntul întărindu-l prin semnele, care urma.“ 4) Predicarea cu- vintului dumnezeesc at considerat'o ss. apostoli de obligațiunea lor principală 5) şi ca să nu tie împedecaţi dela împlinirea. acestei obli- gațiuni aă ales diaconi, cari să împlinâscă alte agende ale oficiului pastoral. 5) Consciă de gravitatea, acestei obligaţiuni s. Paul zice: „Că de vestesc nu-mi este mie a mă lăuda, cc detoria me silesce €r amar mie de nu voiă vesti.« 7) "Tot acest mare. apostol conjură pre discipulul săi 'Timoteiă să predice scriindu-i: „Mărturisese înaintea lui Dumnezeă și a Domnuhi Isus Christos, carele va să judece vii și morți, la aritarea su și întru împărăția sa: pra- povăduesce cuvîntul: stăi asupra cu vreme și fără vreme, mustră, certă, îndemnă cu tâtă răbdarea și cu învățătura fă lucrul evangelistului, slujba fă-o deplin.“ ) Mandatul dumnezeesc de a predica evangeliul nu a. fost dat numai ss. apostoli, ci prin ei tu- turor următorilor legitimi ai lor, adecă episcopilor şi preoților. Chiar şi în legea veche era demândată predicarea cuvintului divin, ea âparținea, oficiului profetic, de unde zice Domnul cătră Ezechil: „Fiul omului, că te-am pus de povăţuitoriii preste casa lui Israil, Tu vei să audi cuvîntul din Jura mea și să-l vestescă lor în numele mei.“ ) Celor ce împlinesc mandatul de a predica li se promite gloria cerâscă, 1) 6ră pre cei negligenţi îi mustră Dumnezeă: „ca pre vighitori, cari sunt orbi, cari nu sciii nimica, câni muți, cari nu sciă lătra.“ 11) , 

=) Biserica, încă dela început. considerat predicarea cu- vntului dimnezeesc “â_6" detorință prinei „a. preoţilor. _ Deja în “câiionele apostolilor” se ea de a predica, ș RIO E A Serg DR A 
Fe cor a ine Pa ae care 

    

  

   
  

  

*) Mat. 28, 18-—20, :) Mare. 16, 16. *) Mat, 16, 27. 4) Mare. 16, 20, 3) 1 Cor. 1, 17, * Fapt. ap. 6, 2 ur. î) 1 Cor. 9, 16. 5) 2 Tim. 4, 1—5, *) Ez. 3, 17, 1) Dan. 3, 12, 1) Is. 56, 10.
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amenințându-se cu escomunicare și chiar cu depunere păstoriul, acre aim tea ee a ana ea lar VO DUETE DASLOTU care nu _învată, poporul la, pietate. î) Sinodul trulan . decreteză, 
Ță_se cade_ca_mai marii bisericilor, în tote zilele, dar mai ales în 
Dumineci şă înveţe tot clerul şi poporul. Că INI 
“Conciliul Trid. enânță: Praecepto divino mandatum est omnibus, 
quibus animarum cura comissa est. oves suas verbi divini praedi- 
catione pascere.“ 3) 

Concil. nostru provincial 1. în Tit. II. cap LX. p. 4. zice, că 
parochii sunt îndreptăţiți şi îndatorați a predica cuvîntul lui Dumnezeă 
Dumineca, și în sărbători. 

Sinodul archid. din 1569 declară, că: „Fie care paroch este înda- 
torat în tote Duminecile şi sărbătorile de preste an sub s. Liturgie 
a ţin6 cuvîntare omiletică ori morală ori dogmatică morală despre 
evangelia zilei cătră poporul adunat, în stil uşor şi la înţelesul 
aceluia“ +); aşa şi Constituţiunile sinodului diecesan de Gherla din 1382.5) 

În tine împrejurările timpului nostru urgiteză  împli- 
nirea acestui oficiă, căci cu lăţirea cetitului şi perfecţionarea mijl6- 
celor de comunicaţiune s'aii deschis căli nduă și la lăţirea învăță- 
turilor false și periculose pentru credința și moralitatea poporului. 
Contra acestor învățături instruirea fundată a poporului atât în şc6lă 
cât și în biserică este cea mai eficace armă. 

Acolo unde poporul e dedat cu predici, se indignză, când 
observă, că păstoriul sufletesc nu-şi împlinesce obligaţiunea de a 
predica. La noi, ce e drept, și până în ziua de azi se mai află 
încă preoți, cari pun pre cantori să cetâscă căzania, Atari preoți 
îşi escusă negligința şi cu aceea, că poporului îi mai place căzania 
de cât predica. E lucru firesc, că poporul, dacă nu aude predi- 
cându-se nici când, ori nu i-se predică după capacitatea și lipsele 
lui, iubesce cuvîntul lui Dumnezeă propus şi în căzanie, cu carea 
Sa dedat. Când aude înse predici: corăspundătâre, bine propuse po- 
porul nu vrea să scie de căzanii. Cine a petrecut în mijlocul poporului 

"dela sate, sa putut convinge despre adevărătatea afirmațiunii nâstre. 
Credem, _că_va fi venit, timpul să mai lăsăm la o parte cu. căzaniile și 
preoţii să prelucre şi să ţină cuvîntări sacre mai corăspundătâre 
indigențelor actiafi ale poporului. aducendu-și „aminte, de. cuvintele 
Scriptitei, cari sună: alâpitus'a_limba sugătoriului. „de gâtlegiul să 
pentru sete, pruncii aă, cerut pâne, nu este ci să frângă lor.“ $) Pee = neg cit: TR Îsi pa Sar zi e 

1) Can. 58 apost.; cfr. şi constit. ap. |. 2. e. 57. 2) Can. 19. *) Sess. 23, 
De ref. e. 1. î) Can. 21. 3) Constit. II. 1La. 6) lor. PL. 4, 4 

  

    „DISC ces arte NOL a oae pe   

6 
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Preoții, cari nu sunt în păstorirea sufietescă, ci aă alte oficie 
bisericesci, încă ati detorința de a instrua poporul de câte ori e 
lipsă şi o pot face acâsta. Păstorii sufietesci sunt obligați la predi- 
care din justiţie în virtutea oficiului, ce-l pârtă, pre când alți preoți 
sunt obligaţi mai mult din caritate și pietate. Preoţii cei pii nici nu 
se subtrag dela acesta datorință, ci o împlinesc cu plăcere, convinşi 
fiind, că fac un lucru salutar și bine plăcut lui Dumnezei. 13) 

Teologii unanim învaţă, că parochii respective administratorii 
parochiali, cari fără causă justă şi gravă nu împlinesc oficiul de a, 
predica, păcătuesc. Causa gravă, care escusă dela predicare, este 
colisiunea altei obligaţiuni mai grele, cum ar fi: provederea cu ss. 
sacramente a celor ce se află în perielul morții, infirmitatea preo- 
tului etc. 

S. Vasilii M. scrie, că acela, cărui s'a încredințat oficiul de a 
predica, de cumva îl va fi negles, se judecă ca omicid. 2 Eră S$. 
Alfonso e_de. părere, că păcătuesce grei cel păstorii sufletesc, 
care nu predică în decurs 46 0 lună nic 

Nu mai "puțin vinovaţi” sunt; înaintea, lui Dumnezeă acei preoţi 
cari nu predică, cum poftesce chiemarea lor. saă fiind că în loc de a 
vorbi apostolice iă rola filosofilor ori înșiră la vorbe gle, saă fiind că 
nu-și dai silința de a studia materia şi a o face accesibilă ascultă- 
torilor. S. Alfonso zicea: „Cine urcă amvonul pre_noroc şi zi și zice 
ce-i vine în minte, acela mai “multă devită de CGI căt Folos aduce sui] aduce sufle- 
tălor.ă ŞI Grăşi: 7 ii se întîmplă principalminte 
pră in îi predicatori ră şi confesar i ră “Întze "predicatoiii TEST 
nisră pre aceia, cari tot pondul îl pun pre un stil esquisiţ, pre 
cari îi numesce P. Avila „trădătorii lui Isus Christos.“ *) Cum aă 
să-și împlin6scă păstorii sufletesci obligațiunea de a predica îi învâţă, 
arta elocinței sacre saii Homileteca. 

     

  

    

    

$. 9. Noţiunea şi înpărţirea homileticei. 

Ca cineva să pâtă fi orator bun. se recere să poșâdă: ingenii, 
cunoscinţe vaste, pre cum și alte însuşiri amintite mai sus; aceste înse 
nu sunt de ajuns, ci ca să ptă vorbi bine şi amăsurat scopului, trebue 
să recurgă şi la ajutoriul artei, carea cultivă şi perfecționeză fa- 
cultatea naturală de a cuvinta. Cuprinsul acelor reguli şi principie, 

5 1 Tim. 5, 7. 2) Reg. 45. inter Reg. brev. 1) Prax. conf. n. 203, 
4 1 Cor. 2, 17;4,2,
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după cari are să se desvolte şi îndrepte facultatea naturală de a 
cuvînta, se numesce arta, oratorică saiă retorică. Qaintilian numesce re- 
torica scientia (i. e. ars.) bene dicendi adecă sciința, practică (arta) 
de a grăi bine, amăsurat scopului. 1) Principiele elocinței le scâte 
arta oratorică parte din studiul naturei omenesci parte din obser- 
vaţiunea făcută asupra modului de a vorbi a oratorilor mari. 

a 
Aceea parte a retoricei, care tracteză despre propunerea cu- ) 

vîntului dumnezeesc astfel, în cât să pătrundă la mintea şi inima i 
aseultătorilor, cât; aceştia, să se simţă resoluţi la viaţa, şi perfecțiunea i 
creştinescă, se numesce homiletică (dela grecescul Ouieiv = a cu- i 
vînta în public, a țin6 cuvintări la popor). Deci omiletica este 
retorica elocinței sacre, ea privesce pre cum s'a zis mai sus in- 
struirea adulţilor și o putem defini: Cuprinsul acelor reguli și 
principie, după cari are să purctdă oratorul sacru în propunerea 
adevtrurilor religidse la adulți. 

Cunoscința acestor reguli şi principie este indispensabilă pentru 
păstoriul sufletesc, pentru ca să-și, potă împlini cu succes oficiul de 
predicătorii sai orator sacru. Că de şi efectul real al predicei este 
a se atribui în locul prim graţici divine, totuși acesta supune şi 
activitatea naturală a omului. Şi natura Şi grația aă de auctor 
pre Dumnezei şi apoi Dumnezeă spre a funda ordul supranatural 
nu nimicesce pre cel natural, ci din contră împărăția grației o 
întemeiază pre împărăţia naturei. De aici resultă pentru oratorul 
sacru datorința de a-şi însuși arta oratorică şi a se perfecționa în ea, 

Fiind homiletica retorica elocinţei sacre, distingem în ea acelea-și 
părți ca şi în retorica generală, anume: 

| 1.  Învențiunea saă aceea parte, care tractâză despre aflarea : 
materialului cor&spundătoriă pentru instrucţiunea religi6să. 

2.  Disposiţiunea, care se ocupă cu principiele referitâre Ia 
distribuirea materiei aflate, cât să se presenteze ca un întreg 
organic bine ordinat. 

3. - Elocuțiunea, fiind predica saă cuvintarea destinată spre 
a se. comunica altora, e de lipsă, ca să se îmbrace în formă lim- 
bistică cor&spundătâre, despre acesta îmbrăcăminte sai espresiune 
limbistică a cuvîntării tracteză elocuţiunea. | 

1) Inst. ora. |. 2. e. 15. 

G*



Ei 
t
e
 

e 

— 54 — 

Pi 

4. Acțiunea, care se ocupă cu propunerea cuvintării prin 
graiul vii, ea cuprinde în sine declamaţiunea şi gesticulațiunea. 
Tot în legătură cu declamaţiunea vom considera ȘI descrierea și 
memorisarea predicei. 

Aceste patru părţi constituese Pomiletica generală. În  ho- 
miletica specială se espun însuşirile particulani, ale singuraticelor 
specii de cuvintări sacre. Noi vom tracta mai întâiă homiletica 
generală şi apoi în partea a 2-a vom trece la cea specială. 

Observaţiune.  Opurile mai însemnate, de cari ne-am servit în tractarea materiei aparţinătâre la Homiletecă sunt: Aristotel, Retorica; M. 7. Cicero, Libri de oratore, Orator şi De inventione; Pab. Quintilian, Institutiones oratoriae; S. Augustin, De doctrina christiana libri guatuor; S. Gregoriă JM. Regula pastoralis; Ludov. de Grunadu, Rhetorica ecclesiastica; S$. Fr. Borgia, De ratione concio- nandi; Fenelon, Dialogues sur l6loquence; Dr Iacob Brand, Handbuch der geistlichen Beredsamkeit, Frankfurt a. M. 1836; 1. B. van Hemel, Precis de Rhetorique sacrâe, Bruxelles et, Lowain, 1855 pre limba germână tradusă de Fr. .X. Kraus, Handbuch der geistlichen Beredsamkeit, Regensburg 1860; Bellefroid, Manuel d'eloquence sacree, tradus pre limba germână sub titlul Handbuch der heiligen Beredsamkeit; Dupanloup, Entretiens sur la predication populaire, tradus pre limba germână sub titalul Unterhaltungen iiber die populăre Beredsamkeit, Freiburg in Breisgau 1867; Joseph Jungmann $.J. Theorie der geistlichen Beredsamkeit, academische Vorlesungen, Freiburgi în Br. 1877-—1878 in 2 vol. Nic, Sehleininger S. L. Das kirchliche Predigtamt, nach dem Beispiele und der Lehre der Heiligen und der grâssten kirchlichen Redner ed. III. Freiburg in Breisgau, 1881; Muster des Predigers, ed. II. Freiburg in Br. 1882; Bildung des jungen Predigers, ed. III. Freiburg in Br. ed. II. 1882 Şi Grundziige der Beredsamkeit ed. IV. Freiburg in Br. 1883; Conrad, Lrnesti, Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit. Regensburg 1531. Dominicus de Colonia, De arte rhetorica libri quinque, Romae, 1334. Urb. Drecler, Praecepta, eloquentiae, Bonnae 1850; în limba română: Dem. Gusti, Reţorica pentru _ti i Oa I laşi. 1875;  Măsliu, Cursu elementăi ratură SS ȘI -Ralprita Set SEC, E IE BUPEESEe.. LA Al. Sirajanu, rincipie 6 Titeratură "ed. III Craiova, 1897. usin Popu, „Amvonul” “Oradea-mats* „Va âjafârie” “pentru homiletică merită deosebită amintire: Gisbert, L'6loquence chrâtienne dans 

   

    
      

    

   

    

„Videe et dans la pratique; Muruy, Essai sur I'6loquence dela chaire; Mullois, Cours d'eloguence sacre populaire; Le Juy Bibliotheca rhetorum; Weissenbach, Eloquentia Patrum; L/note Wurz, Anlcitung zur geistlichen Beredsamkeit; Zarbel, Handbuch der katholischen Homiletik  Siler, Neue Beitrige sur Bildung des Geistlichen; Audisio, Lezioni di sacra eloquenza. 2 vol.
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Partea | 

Homiletica generală. 

Tractatul 1. 

In venţiunea. 

$. 10. Noţiunea invențiunii. 

Invenţiunea este aceea parte a homileticei generale, 
care  tractâză despre aflarea materiei propunânde şi a 

“ mijlâcelor de lipsă amăsurat scopului, ce şi Va prefipt oratorul. 
Ea consideră așa dară dâu& momente, anume însa-și aflarea saă 
respective alegerea adevărurilor religi6se, cari ai să formeze obiectul 
cuvintăzilor sacre și a doua aflarea, mijlâcelor de lipsă în singura- 
ticele casuri ca. adevărul propunând să pâtă fi înţeles şi recunoscut 
ca atare din partea ascultătorilor, să se însufieţescă pentru el şi să 
se simtă îndemnați la resoluțiuni firme conforme adevărului; aşa 
cât adevărul să înfluinţeze asupra, actelor lor morale şi să-i conducă 
la sânțenia vieţei. Amăsurat acestor două momente capul de faţă 
se subdivide în 2 secţiuni tractându-se în secţiunea primă despre 
materia homiletică și în a doua despre mijldcele oratorice, spre a 
desvolta materia am&surat scopului urmărit, saii despre mijlâcele 
oratorice de a influința asupra înţelesului, inimei şi voinţei 
ascultătorilor. 

Secțiunea Il. 

Materia homiletică, 

II. Despre obiectul cuvîntărilor sacre în genere. T
R
 

Înainte de a. tracta despre tema singuraticelor cuvîntări sacre 
în special, să vedem, ce materii pot fi tractate pre amvon, saă ce 
obiecte pot fi propuse în cuvintările sacre în genere. 

Fiind că chiemarea oficiului pastoral didactic este înduple- 
carea Gmenilor la o viaţă religisă morală sată sânțirea 6menilor 
prin propunerea cuvintului divin, de aici apare, că materia sai
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obiectul cuvîntărilor sacre îl formâză numai cuvîntul dummnezeese 
sai totalitutea adevirurilor descoperite de Dumnezcă și propuse de 
s. biserică spre mântuirea ndstră. 

Însuși Mântuitoriul a determinat sfera, între marginile cărei 
are să-și cerce oratorul sacru materia sati obiectul cuvîntărilor sale, 
demândând s-ţilor apostoli, să predice cele audite dela dînsul, să pre- 
dice „evangelia“ să învețe tote poporăle a ţină tote cele propuse 
de dînsul. 1) 

Tot în acest înțeles vorbesce şi s. Paul scriind lui Timotei 
„predică cuvîntul“ ?) 6ră cătră Galateni scrie, că şi ânger din ceriă 
de ar predica alt ceva să fie anatemă 3) 

Alte adevăruri, cari nu aparțin revelaţiunii, numai întru atâta, 
se pot aduce pre amvon, în cât sunt în necs intim cu adevărurile 
religi6se, servind spre ilustrarea ori comprobarea acestora; tractarea 
acelora încă să se facă cu omiterea a tot ce nu servesce la edi- 
ficarea, credincioşilor, ori sar părea incompatibil cu demnitatea, și 
sânțenia amvonului. Și pre cum scrie Seiler: „Despre tâte acelea 
să nu vorbâscă predicătoriul, despre cari după o cumpănire matură 
ar trebui să crâdă, că Isus Christos, apostolii Petru și Pavel de ar 
fi în locul lui nu ar grăi.“ De unde oratorul sacru să propună 
numai lucruri aparținătâre religiunii şi conducătâre la, sanctificarea, 
Gmenilor, cum sunt adevărurile de credință, preceptele dumnezeesci 
și bisericesci, riturile și ceremoniele îndatinate în biserică și alte 
materii de acâstă natură, cari contribuesc la nutrirea sentimentului 
religios în popor. 

Sunt unele adevăruri ale doctrinei sacre, cari se pot tracta și filoso- 
fice. Acestea pot forma obiectul predicei, dar aci să se propună tot de una 
așa pre cum ni le presentă religiunea, r nu numai cum le propune 
filosofia singură; probaţiunile şi ilustrările să se ieie mai ales din 
doctrina, bisericei şi istoria sacră. Atari cuvîntări filosofice se admit 
faţă de acei ascultători, cari deja şi-ai perdut credința; oratorul 
sacru se scobâră la ei spre a le pregăti calea reîntârcerii acomo- 
dându-se cuvintelor apostolului, care tuturor tote s'a făcut, ca să-i 
mântu6scă pre toți. +) În tractarea adevărurilor religi6se se pâte face 
us și de erudițiunea, profană, dacă contribue la gravitatea şi elicaci- 
tatea discursului şi la promovarea adevăratei pietăți. 

  

1) Mat. 28, 19. Mare, 16, 15. 52 Tim. 4,23, 3) Gal. 18. %1 Cor. 8, 22.
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Din contră are să se elimineze din instruirea religi6să tot ce 
nu aparţine cuvîntului divin şi nu contribue la sanctificarea Gme- 
nilor. În specie: nu aă loc pre amvon : 

1. Tote cestiunile curat temposrali ori profane, pre cum sunt 
cele referitore, Ja, literatura, trumosă, politică, economie ete. 
Acestea în sine considerate” nu conduc la sanctificarea vieței, deci 
nu ai loc în cuvintarea sacră; în cât înse poftesce binele public, 
preotul pote tracta şi atari cestiuni afară de biserică în loc profan 
şi în adunări profane. 

2. Dacă şi obiectele acestea se eschid de pre amvon, cu 
atât mai virtos nu va av6 loc pre el tot ce e trivial, de jos, în- 
dreptat în contra credinţei ori a bunelor moravuri. 

3. Nu are loc în predică tot ce este încert, fals, nu destul de 
probat, ori nu răspunde deplin adevărului. Aşa sunt minunile ori 
revelaţiunile fictiţie, ori private încă neprobate de ajuns, legende 
ete. Acestea, deşi sar face cu intenţiune curată şi la primul mo- 
ment. ar produce efect bun asupra poporului, totuşi sunt incompa- 
tibile cu demnitatea amvonului, care numai adevărul curat îl pro- 
pagă. Afară de acea adeverindu-se falsitatea, incertitudinea ori 
necorectitatea lor numai sar discredita amvonul creştin şi ar face 
pre 6meni să nu primâscă cu încredere deplină nici doctrinele 
certe şi destul de comprobate. De unde cone. Trid. dispune: 
„Incerta, tractari non permittant episcopi.“ 1) Necorect purced şi 
acei oratori, cari propun defectele şi slăbiciunile naturali ca păcate, 
păcatele uşore ca grele, consiliile ca precepte ori întors. Atare 
propunere pre cei răi îi întăresce în răutate, ori îi înpinge la des- 
perare în ce privesce câștigarea mântuirii. Preste tot esagerările 

- pre amvon sunt pericul6se mântuirii ascultătorilor; cărora trebue 
să li se presinte adevărul curat. | 

4. Nici cestiunile religi6se nu se pot tracta tote fără deosebire 
pre amvon, ci trebue să se omită tâte acelea, cari — considerând în- 
prejurările — nu se pot aduce în nex cu viaţa religisă-morală a ascul- 
tătorilor și nu contribue la sanctificarea ei. Aşa nu ai loc pre amvou 
disputele subtile ale teologilor, cestiunile erudite, pre cari poporul de rând 
nu le înţelege, ori le înțelege reă. Conc. Trid. dispune: „Apud rudem 
plebem difticiliores ac subtiliores quaestiones, quaeque ad aedifica- 

-tionem non faciunt et ex quibus plerumque nulla sit pietatis accessio, 
  

1) Sess. 25 de purg.
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a popularibus concionibus seeludantur.« 1) Așa ar fi cestiunea despre predestinaţiune, despre mântuirea Omenilor pii, cari nu sunt membrii bisericei văqute, despre sârtea infanţilor morți fără a fi botezați ete. 

5. Cu atât mai virtos trebue să se omită tractarea acelor adevăruri ori cestiuni, cai provâcă pasiuni disordinate, ori ar scan- dalisa pre ascultători şi le-ar da ansă la învățarea unui mod de păcătuire până aci necunoscut. Așa ar fi periculos a tracta în "amănunte, chiar şi combătând, păcatele în contra castității, a aduce înainte pretecstele. prin cară își escusă păcatele lor păcătoșii oculți; combaterea fără nici o consideraţiune a vițielor, de cari ar pătimi părinții ori mai marii, fiind că o atare combatere ar scandalisa pre fii și supuşi. De asemenea nu e consult a propune publice în ca- suri speciali nici acele adevăruri religi6se, cari ar face din păcă- toşii materiali păcătoşi formali, ci mai întâiă trebue preparați pentru propunerea lor; — escepționându-se casul când ar fi periculum in mora. „Trestia sdrobită nu o va Jrâne, şi înul, ce fumegă nu-l vu stinge, până ce va scâte judecată spre biruinţă.« 2) 

$. 12. Materia singuraticelor cuvîntări saă tema, 

Materia. care formeză obiectul singuraricelor cuvintări sacre se zice temă, cei vechi o numiaă „materies subiecta, orationi“, spre a o distinge de materia elocinței preste tot „Numită  materies eloquentiae.* 
9 Tema sai obiectul cuvintării este doctrina prin pertractarea d căreia oratorul sacru are să provoce în ascultători disposiţie religi6să cor&spundătore şi propusuri salutari eficace. 

Tema e sufletul cuvintării şi dela potrivita ei alegere de- pinde întreg succesul predicei. Une ori tema se otere de sine, aşa e în cuvintările ocasionali. În elocința sacră înse de cele maj 4 multe ori trebue ca însuşi oratorul să-și caute obiectul predicei. 
Ca tema să fie potrivită trebue să întrunescă următorele însușiri: 
1. Tema să fe determinată, €r nu vagă, adecă oratorul sacru să-și preciseze statul cestiunii Şi scopul proxim al cuvîntării, fiind însu-și în clar cu ceea ce are să propună şi să obțină prin propunere. 

  

1) Sess, 25 de purg. :) Is. 42, 3; Mat. 12, 20,
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2. Tema să aibă caractirul unității. Acest caractăr îl va 
av6, când va cuprinde o singură idee principală saă un singur 
adevăr religios ca obiect propriii. Tot ce se aduce în cuvintare 
alară de acest obiect are să servescă numai spre ilustrarea, con- 
firmarea şi valorarea lui faţă de ascultători. Când în 0 cuvîntare 
caută să se aducă lucruri diverse, li se imprimă caractărul unităţii 
privindu-le pre tâte sub același punct de vedere, ori cu acelaşi 
scop. Unitatea temei o poftesce şi perfecțiunea artei, „omnis pulchri- 
tudinis forma unitas est.“ :) Puterea Și eficacia discursului e mai 
mare, când tte părțile lui țintese spre acelaşi scop; radele solari 
ard mai tare concentrate în acelaşi punct. Pentru orator e mai 
ușor de propus și pentru ascultători mai uşor de înțeles, când se 
tracteză în cuvîntare un singur adevăr religios. 

3. Tema să fie fecundă, anume punctele de vedere, din cari se 
tracteză obiectul să fie destul'de importante şi materia destul de gravă 
spre a pute fi tractată, oratorice. Obiectele graudidse fac pre oratorii 
mari, ca și luptele mari pre beliducii mari, zice episcopul de Boulogne.?) 
Când punctele de vedere, din cari se consideră materia alsă sunt 
prea depărtate, oratorul se pune pre base prea largi şi ast feliu 
tema nu se p6te eshauria şi tracta destul de fundat. Tot aşa stă 
lucrul şi când cutare obiect în sine e amplu. În atari casuri se 
tracteză în o serie de predici coherente. P. es. despre virtutea, credinţei, 
a iubirii. Când oratorul se pune pre basă prea îngustă tema încetă 
de-a fi fecundă, şi oratorul cade ușor în digresiuni ori în repeţirea 
aceloraşi idei, de şi pote cu alte cuvinte. Tot aşa se întîmplă 
Şi când materia despre care voesce a vorbi, saii e în sine de pu- 
țină îns&mnătate sati pentru împrejurările particulari, între cari e 
a se țin€ cuvîntarea, nu admite o tractare oratorică formală. Când 
ar fi necesitat oratorul să vorbescă şi despre obiecte secundare, 
subordinate și nu destul de însemnate în raport cu înprejurările, 
le aduce în legătură cu vre un adevăr mai de frunte, ce 
şi lar alege ca temă. Adevărul acesta, apoi îl tractâză chiar, con- 
vingător şi mişcător, accentnându-i adevărătatea, necesitatea, utili- 
tatea, sublimitatea etc. mai ales din punctul de vedere, în care se 
legă de el lucrul secundariă. Lucrurile secundari le aduce înainte. 
sau ca urmări și deducțiuni firesci din cele propuse, sati în formă 

1) S. Aug. epist. 18. %) Diseours sur la dâcadence de V6loguence de 
la chaire.
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de obiecţiuni, ce se resolv pre basa celor propuse. Așa voind a, recomanda simplicitatea în înbrăcăminte respective a combate luxul, în vestminte, se pâte lua ca temă virtutea modestiei. 
4. Tema să fie practică, adecă obiectul, despre care se vor- besce,_țzehue să, fie asa cât se atingă modul de cugetare si simtire al ascultătorilor și. prin. acesta să destepte „ÎN gi un interes relioios. pre acest scop oratorul în alegerea Şi tractarea temei să țină - cont de capacitatea (gradul de cultură, etatea, condiţiunea, indi- gințele, principiele, virtuțile, viţiele etc.) ascultătorilor, pre cum și de înprejurările temporali şi locali, între cari se ține predica. 

5. În _fine_tema să aibă timbrul noutăți, aşa cât deja şi numai anunțarea ei să escite atențiunea și interesul ascultătorilor. Deşi adevărurile religiose sunt nemutabile şi vecinice, totuşi ele se pot presenta ascultătorilor ca n6uă, saă pentru că nu li saă mai propus până atunci, saă pentru că li s'aă propus numai în alţă formă și din alte puncte de vedere. Terminii, în cazi se concipieză tema, să fie cu grije aleşi şi pregnanți. Așa Bossuet zice: „Ei voiă arăta în mortea unuia mortea şi caducitatea a tâtă mărirea ome- nescă.“ Să se ferâscă oratorul. de paradoxe şi pedanterii, 

$. 13. Ordinea materiei homiletice. - 
Oratorul sacru amăsurat voinței Domnului Nostru Isus Christos are să propună poporului credincios întreg cuprinsul religiunii creștine. :) Singuraticele adevăruri înse nu le pâte propune tot de odată, ci în propunerea lor trebue să observe o anumită ordine; anume sai le tracteză așa, după cum vin înainte în pericopele evan- gelice prescrise pentru Dumineci şi sărbători, fără a căuta la nexul dintre ele, saă urmâză o ordine, ce-și are temeiul în nexul dintre singuraticele materii. În casul prim tractarea e rapsodică, ră în al doilea sistematică. 

În_ tractarea _rupsodică oratorul Sacru își alege materia pentru fiecare „predică cu totul „„libăr fără a mai, xeilocta, că despre ce a vorbit în trecut, ori despre ce va av6 să vorbiscă în viitorii. Fiecare predică e un fragment din cu- prinsul religiunii creştine. Pre lângă o atare tractare rapsodică sai fragmentară aflarea nexului între singuraticele adevăruri reli- gi0se ar rămâns în sarcina ascultătorilor. Fiind că ascultătorii nu-și 

  

1) Mat. 26, 20; Fapt. ap. 20, 27. 

+



— 31 — 

i6ii osteneala de a cerea nexul între singuraticele predici, ceea ce le ar 
fi şi aprâpe inposibil, pentru aceea cunoscințele lor religiâse de comun 
rămân necomplete. Şi nu e improbabil, ce serie Fleury, că: „Deşi sunt 
dese predicele, totuși se pâte zice, că creştinii nici cei mai buni nu 
câștigă instrucțiune suficientă. Pe amvon se vestese numai obiecte 
singuratice, cară de cele mai multe ori nu sunt în nici o legătură unul 
cu altul. Forte rar se tracteză adevărurile principale, cari formeză 
fundamentul dogmelor. Aşa se află 6meni pii, cari de 40 ori 50 de ani 
cerceteză biserica, şi nu cunosc primele elemente ale Catechismului.“ 1) 

Instrucţiunea acesta, rapsodică de comun e lipsită de fructul 
dorit, și din causa că unele adevăruri se propun des, &ră altele 
nici odată, mai departe lasă lacune multe. La aceste scăderi re- 
flectând F6nelon serie: „Eu adese ori am observat, că nu esistă 
artă pre lume ori sciință, care să nu o propună magistrii în nex, 
după principie și după metodă. Singură religiunea nu se propune 
credincioşilor după acesta metodă. „În pruncie li se dă un catechism 
mic și săc, după aceea ai ca instrucțiune numai predici vagi şi 
rapsodice. Ei doresc ca creştinii să fie instruați în primele ele- 
mente ale religiunii și apoi în ordinea cuvenită să fie conduși 
până la cele mai înalte misterii. 2) Ce vom zice noi despre 
instruirea, religi6să a credincioşilor, cărora nu li s'a propus nică acel 
catechism mic şi săc, cum îl numesce Fânelon? Aă nu vor rămân6 
aceștia în ignoranță, cu privire la mulți articoli de credință, de cum va 
nu lisevor propune cel puţin în biserică sistematice adevărurile religiose? 

Dacă tractarea rapsodică lasă mult de dorit. urmeză dela, sine, 
că ea trebue să fie înlocuită cu cea sistematcă. Adevărurile re- 
ligi6se sunt în nex intim unul cu altul, care nex numai atunci 
apare, când ele se tractâză sistematice. Prin propunerea sistema- 
tică adevărurile se ilustreză; completeză şi confirmă unul pre altul. 
De aici conchidem, că observarea unei ordini sistematice în pro- 
punerea homiletică nu e numai de recomandat, ci e chiar nece- 
sară. Căcă credincioșii sunt detoză să cunâscă tote adevărurile re- 
ligiose, să le credă şi să-şi îndrepte viaţa după ele, dară acesta 
numai prin propunerea sistematică a singuraticelor adevăruri se 
pote ajunge. Propunerea singuraticelor adevăruri după un plan 
determinat şi în ordine sistematică are avantagiul, că oratorul nu 
cade în periclul de a omite cu totul unele teme din instrucţiunea 

?) Preface au grand catâchisme. 2) Dialog. sur Pâloquence.
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homiletică.  Predicarea sistematică de vreo câțiva ani îl ocupă pre oratorul sacru în întreg cuprinsul  religiunii creştine, “îi câștigă un material avut de cunoscințe şi îndemânare, de care pote face uşor us, de câte ori cere trebuinţa, fără vre o prepa- rate specială, 

$. 14. Planul de predicare. 
Oratorul sacru spre a pute predica sistematice trebue. să-și formuleze un plan determinat pentru timp mai îndelungat. În plan are să se ice în ord natural şi metodic totalitatea adevăru- rilor de credință și morală, cundscerea cărora o reclamă lipsele sufletesci ale ascultătorilor. Multe adevăruri nu se pot tracta destul de fundat în o singură predică, pentru acele e a se preved6 un ciclu de predici (spre es. despre patimele Domnului Christos; despre s. penitență). Nezxul, în care să aduc singuraticele teme luate în plan, e duplu: obiectiv şi subiectiv. 

Nezul obiectiv Srăși e sai intrinsec sa estrinsec, după cum rațiunea ordinării zace în natura lucrului oră în înprejurări- esterne. | 
Nexul obiectiv intrinsec sai logic este între adevărurile, cari aparțin aceleia-și categorii Spre es. ss. sacramente, preceptele dumne- zeesci, virtuțile teologice, vițiele capitali etc. oxi după firea lor se țin de olaltă ca corelate spre es. căderea omului şi răscumpărarea, "adevărurile de credință şi cele de morală. Sufletul și centrul a tâtă predicarea este cundscerea, lui Dumnezeii, şi a Domnului Nostru Isus Christos. „4edsta e viaţa vecinică, ca să te cundscă pre tine singur Dumnezeul cel adevtrat și pre care Vai trimis pre Isus Christos. 1) 

Ordinea esternă depinde dela înprejurările temporali şi lo- cali, anume se urmeză ordinea cronologică; (spre es. nascerea Domnului, întîmpinarea, învierea etc.) ori cea de loc (spre es., Isus în Judea, Samaria, Galilea, Capernaum etc.) 
În ordinare pre lângă nexul obiectiv trebue să se ţină semă şi de ascultători, sai ordinarea să nu fie numai obiectivă, ci și subiectivă. 

Din punct de vedere subiectiv, supunend că ascultătorii nu ai cunoscinţele de lipsă, înainte de tote trebue propuse adevărurile 

1) loan 17, 3.
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necesari necessitate medii nd salute, apoi cele necesari necesitate 
braccepti. Mai departe să se suscâpă în plan adevărurile negate, 
combătute ori trase la. îndoslă, în: vre-o parochie, dacă ele ai mare 
influință asupra vieţei religioso-morali a vrespectivilor ascultători. 
Să se propună şi inculce virtuțile, în contra cărora se pă&cătuesce 
mai des, și combată vițiele lor opuse. Între cele înt'o formă de 
necesari să se premită doctrinele mai ușore de priceput, ori acelea 
cari servesc altora de fundament. 

Ordinea să fie logice şi psichologice corectă, adecă să țină 
cont și de ordinea, în care își succed ideile şi simțemintele nâstre. 

În formarea planului se pote servi oratorul sacru mai ales de: 
1.  Catechismul diecesan prescris în șeola poporală, anume: 

a) premite în câte va predici (postul crăciunului până Ia. bobotză) 
momentele mai de frunte a revelaţiunii din T. V. şi N, apoi; b) 
trece la tractarea singuraticelor adevăruri de credință după ordinea 
din simbol; c) urmeză tractarea preceptelor morali grupându-le în 
jurul decalogului şi a celor 5 precepte bisericesc. În legătură cu 
preceptele se tracteză şi despre călcarea lor saă despre păcate; d) spre 
a crede şi observa preceptele e necesară graţia divină, ea se 
obţine prin ss. sacramente și rugăciune, deci despre acestea va 
vorbi. €) În tine vine tractatul despre virtuţi şi perfecțiunea vieţei 
creștine, cari aşişderea formeză un ciclu de predici. 

2. Anul bisericesc asemenea se pote lua de basă la formarea 
planului de predicare şi în acest cas oratorul sacru va combina, ca din fie 
care pericopă să se al6gă şi tracteze un adevăr, care se pote aduce 
în nex intim cu cutare adevâr cuprins în pericopa inmediat pre- 
cedentă ori în cea inmediat subsequentă. La călcâniul Catechismului 
roman sub titula „Pracsa Catechismului sai Catechismul împărțit 
pre tote Duminecile anului şi acomodat, Evangelielor,“ se află un plan 
de predică pentru Duminecile și sărbătorile întregului an bisericesc. 1) 

Ce privesce esecutarea planului e de observat, că timpul 
combinat spre acestă de regulă să nu fie mai lung de un an. 
La sărbătorile mari şi cu ocasiuni solemne se pâte întrerampe 
planul, luându-și oratorul temă liberă, prin acâsta se escită interes 
în acultători. În fine fiecare cuvintare din plan aşa să fie lucrată, 
cât și numai în sine considerată să presente un întreg. 

1) „Catechismul din deeretarea, conciliului tridentin cătră parochi 
edat la mandatul pontificilor Piă V şi Clemente XIII“ tradus în limba română 
de Dr Ioan Pop, Gherla 1891.
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Secțiunea ll. 
Mijlocele oratorice. 

$. 15. Despre mijlâcele oratorice în genere. 

Oratorul sacru după ce Şi-a precisat tema, Și stabilit scopul 
proxim, ce voesce a-l ajunge prin cuvintarea sa, are să cerce= şi să aplice mijlocele, prin cari ajunge la idei nduă privitâre la esența, natura, proprietatățile şi momentiositatea practică a ade- vărului ori faptei, ce formeză obiectul temei; mai departe să afle cum să convingă despre acâsta pre ascultători, cum să le facă plăcută doctrina, care li-o propune și în fine cum să-i snisce și în- duplece la o viaţă morală corăspundătâre. Învăţarea, delectarea şi mișcarea ascultătorilor prin propunerea adevărului ocură în fie care cuvintare. Cicero zice: „'Fribus rebus omnes ad nostram sen- tentiam perducimus, aut docendo, aut conciliando, auţ movendo,“ ! 6ră s. Augustin serie: „Dixit quidam eloquens et verum dixit, ita dicere debere eloquentem ut doceat, delectet et fioctat.... docere necessitatis est, delectare suavitatis, flecteve victoriae.« 2) Întreitul mo- ment ori mijloc al îndnplecării zeiieww, persuasio îl consideră Aristotel de fundament al întregei teorii retorice. Asupra cărei din aceste trei momente să insistăm mai mult, atîrnă dela înprejurăzi. Spre ajungerea acestui scop întreit înainte de tote se recere, ca tema să fie bine al6să adecă potrivită cu puterile şi posiţia oratorului şi cu gradul de caltură și lipsele ascultătorilor. Apoi să o studieze în raport cu împrejurările, între cari predică, , 

Studiarea materiei cu ocasiunea fie cărei cuvintări e de cel mai mare moment spre a predica cu succes. Abstragând dela înprejurarea, că puţini ati darul improvisațiunii, cunoscinţele ge- nerali despre cutare materie de comun se presintă ca insuficiente spre a o pute propune cu succes şi altora, de 6re ce aici vine a se lua în considerare şi capacitatea şi lipsele lor, pre cum şi ra- portul dintre obiect şi acestea lipse. Spre a le afla acestea este evident, că e necesar studiul şi meditaţiunea. Multe obiecte, cari la prima vedere ni se pax sterile şi de puţină îns&mnătate practică, considerându-le mai de aprope, descoperim în ele momente, cari maj înainte nici prin minte nu ne-aă trecut. Prin studiă nu 

  

1) De Orat. 2, 27. 2) Doctr, christ. IV. e. 27,
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numai aprofundăm materia şi ne lărgim cercul cunoscinţei cu pri- 
vire la ea în raport cu scopul cuvintării, ci tot odată se deşteptă, 
în noi iubirea adevărului, ce vrem să-l propunem şi ne entusiasmăm 
pentru el, așa că atunci când grăim, grăim din tesaurul sufetului 
nostru, fiind domni deplini preste materie; pre dreptul observă 
Bufton 1), că prima condiţie spre a grăi bine este: a-și domni ma- 
teria, și încă din tâte punctele de vedere. În elocință e de mare 
moment și forma sai aranjarea ideilor şi aflarea terminilor „po- 
triviţă pentru ca să le esprimăm, cât să fim bine pricepuți de “ascultă- 
tori. Spre a afla pentru cuvintarea nâstră formă plăcută şi po- 
trivită încă e lipsă de studii şi meditare. 

Lipsei de studii e a se ascrie în mare parte. că nu odată 
audim predici vagi și neprecise, cari se reduc la neseari reflecsiuni 
generali sarbede, sărace de idei şi fără spirit, oi la grămădirea 
de citate fără rost, la frase hombastiee şi amestecarea de lucruri, 
cari n'a nimic de a face cu materia din cesțiune. Deci studiarea, 
materiei este principalul mijloc spre a desvolta cutare temă amă- 
surat lipselor ascultătorilor învățându-i, delectându-i şi mișcându-i 
prin propunerea, adevărului. 

Observaţiune. Cum să purcedă oratorul sacru în studiarea 
materiei? Studiarea e mai depărtată și consistă în câștigarea, unei 
culturi teologice fundate, şi mai de aprâpe, ce se face cu ocasiunea, 
pregătirii pentru singuraticele predici. Aici oratorul să recetescă 
şi respective să-și revâce în memorie, ce a studiat 6re când despre 
materia, în cestiune, apoi cetescă şi alte tractate referitâre la ea. 
După aceea să refiectâze la'capacitatea şi lipsele ascultătorilor, că nu 
tot ce scie el pot cuprinde şi ascultătorii, nici nu li e de lipsă. 
Ca să potă afla de ce aii lipsă ascultătorii se străpune în posiţia 
lor, şi de acolo contempleză obiectul, mai ales din partea, din 
care se presintă mai măreț, mai interesant și mai de mare 
moment practice. 

Cap | 

Mijlocele oratorice spre a învăţa. 

$. 16. Necesitatea instruirii, 

Prima detorință a oratorului este a învăța pre ascultători, 
sai de a le propune astfeliă cutare doctrină religiosă, cât nu 

1) Discours sur le style.



numai s'0 cundscă, ci so şi recundscă ca aparținătâre cuvintului duninezeesc. Învăţarea aşa dară invâlve în sine d6uă momente: espunerea  chiară a doctrinei, cât ascultătorii să-și potă forma despre ea concept adecuat, şi convingerea lor despre adevărătatea celor . espuse. Învăţarea fundată adese ori. Şi delecteză și mișcă, căci adevărurile religiose aă în sine atât de mult farmec ȘI așa, corăspund esiginţelor nâstre sufietesci, cât cunoscute e cu nepu- tință să nu le iubescă şi să nu se plece înaintea lor. cel ce cu sin- ceritate“ doresce mântuirea, de unde cu dreptul scrie s. Augustin: »Populi prius docendi sunt, quam monendi ... fortasse rebus ipsis cognitis ita movebuntur, uţ eis non opus sit maioribus eloquentiae viribus iam moveri.& 1) 
Necesitatea învăţării ni se presentă și mai evidentă, dacă vom considera, că adevărnrile religidse nu sunt numai de natură speculativă, ci de natură practică, având a ne mijloci fericirea de veci. Ca atară poftesc, ca noi să le primim fără nici o reservă supunându-ne lor deplin mintea, inima, Şi voința, nâstră. Acesta e o jertfă, la care numai atunci ne simțim aplicaţi, când le cun6scem chiar şi fundat şi suntem deplin convinși despre originea lor dumnezesscă şi necesitatea lor spre mântuire. Nici nn sar pute aștepta, ca omul ca ființă ra- țională, conscie de sine să primâscă ca norme de viaţă lucruti, pre cari nu le cunsce, ŞI nu e convins despre ele. Deci ca. ceea ce propune oratorul sacru, să ate întrare şi primire în mintea şi inima ascultătorilor, espunerea doctrinei trebue să fie proptită cu rațiuni atât de convingătâre, cât eventualele nedumeriri şi dubie să dispară de sine. Spre a ajunge acest scop, doctrina o va aduce în nex cu adevăruri în general ennoseute, ori 0 va deduce ca consecinţă na- tnrală din acelea. . 

Mijlocele oratorice spre a ajunge acest Scop vin înainte sub numele de probe. [ile servesc parte spre a ilustra. parte spre a convinge, parte spre a mişca. 
Observaţiune. Probele după diferitele puncte de vedere, sub cari le considerăm, le distingem: 
1. După scop: în probe ilustrătâre, probătâre şi mișcătore, după cum adecă prin ele sc chiarifică şi lămuresce obiectul, ori se dovedesce adevărul, ori se arată, că ceva e bun, onest, necesar și așa e de apeţit ori făcut, respective că e. răă şi prin urmare de încun jurat. 

PNI 
1) Doctr. chr. 1. IV. e. 28,



— 97 — 

2. După gradul lor de putere distingem probe certe, cari 
sunt peremtorii, când eschid contrariul și produc certitudine deplină; 
verosimile, când produc numai probabilitate; personale (ad hominem), 
cari ai efect față de anumiţi 6meni pentru principiele, doctrinele ori 
părerile lor proprie spre es. dacă am demustra Judeilor din L.V. 
divinitatea veligiunii creştine; specidse, cari aii numai aparința ve- 
rității, cele speci6se €răşi pot fi paralogisme, când oratorul nu scie 
despre falsitatea lor; sati sofistice, despre cari oratorul scie, că sunt 
false, dar totuşi le presentă ca adevărate şi certe, spre a seduce 
pre ascultători. | 

3. După sorgintea, de unde se scot probele se înpart în: intrin- 
sece (insita, freze, artifici6se) cari se trag din însa-şi causa sai din 
fondul subiectului, ori din circumstanțe, ce stată în legătură cu subiectul şi Ş 
estrinsece (remota, revue, neartifici6se), cari se înprumută de airea. 

Isvorăle, din cari putem seste mijloce spre a învăța sau probe 
sunt: raţiunea, adecă provisiunea de concepte, ce le avem deja, 
esperința simțuală proprie şi esperința simţuală străină sa testi- 
moniele altora. Procedura, ce are s% “urmeze spiritul omenesc 
spre a trage argumente din acele isvâră, cei vechi aă reduso la 
anumite puncte de vedere, din cari se pâte considera fiecare subiect 
spre a afla probe referitore la el. Punctele acestea de vedere se 
numesc locuri comune (loci oratorii Tort). Cicero zice despre ele: 
„His locis in mente defixis nihil erit, quod oratorem effugere possit.“ 1) 

Locurile comune se înpart în două clase: locuri întrinsece, 
proceduri, cari ne învață a considera un subiect în el însu-și, şi 
locuri estrinsece, proceduri, cari ne învață a seste probele din tâte 
circumstanțele străine subiectului, dară cari întiun cas dat pot să 
se raporteze la subiect. 2) 

Ş$. 17. Locurile comune intrinsece, 

Locurile comune intrinsece le reducem la trei clase princi- 
pali. În clasa primă vin acelea, cari arată ce e obiectul în sine 
considerat, în a dua acelea, cari ni-l arată, ce e obiectul în legă- 
tură cu alte lucruri connexe, și clasa a treia ne arată ce e obiectul 
în asămănare cu altele. 

I.  Considerarea obicctului în sine, Spre a face cunoscut 
esența, natura ori proprietăţile principali şi caracteristice a unui 
subiect în sine considerat ne servim de a) detinițiune, b) gen şi 
specie, c) enumărarea părţilor și d) etimologie. | 

  

:) Cicero, de Orat. II. 30. 2) Manliii, Curs elementar de lit, p. 400. 

7
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II. Al doilea isvor comun intrinsec este considerarea obiectului 
în nezul se necesar cu altele, anume cu a) causa sa, b) cu 
efectele şi c) cu împrejurările. i 

HI.  Considerarea obiectului. în raport cu alte obiecte deja, 
cunoscute ascultătorilor încă este un isvor abundant de probe mai 
ales spre a, ilustra, chiarifica şi delecta. Puterea probătâre a locului 
acestuia comun atîrnă dela cualitatea lucrurilor, ce se aduc în raport 
şi dela potrivita relevare a raportului dintre ele. Mântuitoriul adese 
ori a făcut us de considerarea obiectelor în raport cu altele, ca de 
mijloc spre a instiua și câștiga pre ascultători pentru adevăr, bun și 
onest. ) Raportul, sub care se consideră lucrurile, se pot reduce uşor 
la trei clăsi: a) la comparațiune (comparaţiunea logică sati filosofică), 
b) la asemenare sati siinilitudine (comparaţiune estetică), c) la con- 
trarie (dissimilitudine). 

$. 18. Definiţiunea. 

IL. Definiţiunea constă în espunereu scurtă şi precisă u naturii 
lucrului.  Oratorul se pote servi de: 

1. Definiţiunea logicii, care determină conceptul lucrului prin 
indicarea genului proxim şi a diferinței ultime, spre es. omul e 
animal rațional; graţia divină e un ajutor supranatural. Justiţia e 
o virtute, care înclină a-i da tie cărui. ce i se cuvine. 

2. Definițiunea oratorică, care espune mai copios notele 
esențiali şi proprietăţile caracteristice a cutărui concept ori obiect, 
Ea, se pote face în diverse moduri: 

a) .Espunând părţile sai proprietăţile iucrului. Aşa s. Paul 
definesce caritatea fârte frumos espunându-i proprietăţile ast feliă: 

Dragostea îndelung rabdă, se milostivesce, dragostea, nu pis- muesce, dragostea nn se înd&rătnicesce, nu se trufesce, nu se pârtă 
cu necuviință, nu caută ale sale. nu se întărită. nu gândosce râul, 
nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Tote le sufere, tote le crede, tâte le spereză. tote le rabdă. Dragostea nici odată, nu cade, macar prorociile de vor lipsi. macar limbile de vor înceta, macar știința de se va strica.“ 2) 

b) rin contrarie se definesce când mai întâiă se arată, 
ce nu e lucrul, apoi ce oste el. Aşa Arnobiă definesce pre creștin: 
  

  

_1) Mat. 6, 26 ur.; 7, 25 ur; 13, 3-44; 23, 15ur.; Mare. 4,2 ur.; Luc. 
S, 4 ur.; 10, 1 ur; 15,4 ur.; loan 10, 1 ur, 2) 1 Cor. 13,4 8.
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„A fi creştin nu este numai a nu sacrifica idolilor, nu este nici de cum numai a nu sacrifica pasiunilor ca la nisce Dumnezei minci- noşi ai inimei nâstre; a fi creştin nu este numai a. se lăpăda de sine, dară de a se desbrăca de lăcomiile sale; a fi creștin nu este numai a ave un vestmînt seriman şi modest, dară dea înbrăcat în Isus Christos; a fi creştin nu este numai a iubi pre amicii săi, dară de a iubi și împle de binefaceri şi pre cei mai nedrepți și mai crudi inimici ai să,“ | 
Acest gen de detiniținne este forte acomodat spre a distinge un concept de alte concepte afine şi a delătura părerile false refe- ritâre la el. 
€) La definiţiunea, oratorică se reduce ŞI descrierea, care dacă e 

vie se zice: depingere. E 
Descrierea pote fi de persne (caracterisare), de lucruri, de 

locuri (topografică) şi de timpuri (naraţiune). 
Deserierea. ca să aibă efect. să se facă cu sentiment, să se 

mărginescă la proprietăţile principali şi caracteristice ale lucrului 
Şi, în cât e cu putință, să se esprime în puține cuvinte, căci alt 
cum ușor aii loc digresiunile prea mari, cari abat atenţiunea dela 
obiectul cuvintării. 

În s. Scriptură atlăm multe modeluri de descriere şi depingere oratorică, aşa în Ps 92 și 108, se deserie gloria divină. — Domnul a împărăţit întru podâhba sa îmbrăcat... Binecuvintsză suflete al mei etc. Profetul Isaie depinge pacea şi plenitudinea grației împărăției mesiane. 1) 
$. Ioan Chrisostom purcedând din textul: „Secerişul e mare şi secerătorii sunt puţini“ *) asttel descrie starea de pre timpul stă: „Fărădelege domnesce preste tot rotogolul pămîntesc, altarele sunt roşite de victime, idolii sunt adoraţi, Isus desprețuit şi totul este învăluit în o nâpte întunecâsă! ete.“ Interesant descrie tot s. Chri- sostom însuşirile soţiei: „Misteriul e mare, zice Paul,“ şi adauge: „ei înse zic despre Christos Şi despre biserică. Fiind că tu scii ce mare taină ne representă căsătoria. şi cât de mare e acela a cărui tip este. cumpănesce cu maturitate ac&sta momentudsă afacere, dacă voesci a păşi la căsătorie şi nu la bani, cari i-ai pute câştiga, prin ea, căci căsătoria nu e neguțătorie (tirg), ci omul își i6 muere spre ași arvuni o cons6ţă a vieței sale. Eu pre mulţi i-am audit grăind: Acesta sa înavuțit prin căsătorie, căci el era forte miser, dobândind o femee avută, are de tâte în abundanţă și trăesce în voe bună și strălucire. Ce zici tu. oh omule? 'Pu voesci a te înavuţi prin muere și nu roşesci? Nu te ascunzi în pămînt de ruşine, că pre acestă cale umbli după avere? Sunt aceste vorbe demne de 

    

î) e. 11, 3, 49; Ezech. e, 32; lob. 18; ler. e. 4 şi PL. ce. 1. Mat. 23, 37; Luc. 19, 42; lo. 14—16. 2) Mat. 9, 37; Luc. 10, 2. 

Ță
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un bărbat? Muerea nu axe altă datorință de cât a păstra. bunurile câştigate, de a cruța venitele şi a griji de. lucrurile căsii. Căci spre: acest scop ne-a dato Dumnezei, ca ea în tote să ne fie spre ajutorii. După ce întregă viața nâstră ne-o ocupă dâuă soiuri de afaceri: afacerile domestice şi celea publice, Dumnezeu fie cărui i-a designat partea sa, sexului femeese grija de casă, 6ră celui bărbătesc afacesile publice, tot, ce se ţine de judecăţi, de consfă- tuirile publice și de resbel. O muere nu pote purta lancea, ori avînta săgeta, ori întinde arcul, dară forte bine pote să prindă” furca şi fusul şi să grijescă de celelalte afaceri domestice. fa nu pote lua parte la desbaterile publice, dară în ale casei pote să judece și încă adese ori cu mult mai bine de cât bărbatul. Ea nu pote sta în fruntea. afacerilor comune, dară cu laudă îşi pote cresce pruncii, cari-"s bunul cel mai mare, pote descoperi scăderile servito- rimii, și a-i ţine în disciplină şi ordine familia, scie să procure băr- batului să și alte mii de îndemânări (comodităţi) și să-l scutâscă de tote grijile casnice, cari sunt pentru provisiune de _viptuale, haine, culină, frumseța, și curăţenia,  vestmintelor, şi tâte celelalte, cari nu se șed bărbatului şi nu i-ar fi ușore nici dacă Sar ocupa de ele. Căci chiar în aceea se manifestâză înțelepciunea prove- dinței divine, că cel ce poşede aptitudine pentru lucruri momen- tuose și mari, cu atât e mai neîndemânatic în cele mici și neîn- semnate, ca cu atât să ne fie mai indispensabil serviţiul muerilor. Dacă omul ar fi într'o formă de îndemânatic în ambe soiurile de ocupaţiuni, sexul muerese ar fi scurtat, muerile din contră ar fi prea ambiţiose și încredute, dacă ar put6 presta mai mari servicie în afaceri mai de moment. Pentru aceea na dat Dumnezei unuia tote, ca să nu apară celalalt sex mai neînsemnat ori supertiuă. Nici nu a dat conducerea la amindouă în măsură egală, ca la egala înpărțive a, onorii să nu se nască certe între ci pentru domnie, căci muerile nu ar voi să cedeze ântăetate bărbaţilor. Prin aceea s'a grijit atât de armonie cât şi de ordinea cuveninci6să; el întru impu- nerea obligăţiunilor pentru chiemarea fiecărui a dispus potrivit ca partea cea mai folositâre şi necesară să câdă asupra bărbatului, &ră cea mai mică, asupra muerii, ca el în virtutea oficiului săă mai momentuos să stâe în vedă, ră ea din causa agendelor sale mai de puțină însămnătate să nu se răsedle în contra bărbatului. Acestea sciindu-le toţi, un singur lucru să căutăm, adecă virtutea sufletului şi noblța moravurilor, ca să gustăm pacea şi să ne bucurăm de bunăînțelegere şi neincetată dragoste.“ 1) 
Când descrierea are de scop a emoționa, e vie şi dramatică, 

ea se înalță la depingere, care espune în colori pronunțate şi în o 
lumină clară părţile singuratice ale obiectului ori efectele cutării 
stări saă lucrări. Depingerea ori cât de vie ar fi nu este iertat să 
se abată dela adevăr. 

  

1) Lauda lui Maxim și cum să, tie soțiile,
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S. Basiliii Marele depinge astfel seceta cea mare: „Ceriul, prea-i 
iubiților frați, îl vedem acum dur, gol Şi fără de nori, înfăţioşind acestă, ! 
tristă serinătate, şi supărându-ne puritatea. sa, care o doriam forte. 
pre când era el acoperit cu nori timp îndelungat și ne aducea întunecime ; 
şi ne răpia sorele. Pămîntul cel preste măsură uscat e trist a-l vede şterp ; 
de săm&nături și neproductiv; el se despică de secetă, a deschis pra- : 
pastii mari, aşa cât radele solari pătrund în mănuntăile lui. Isvorăle : 
abundante și pururea curgătâre sat eshauriat; chiar torenți mari ; 
aă desăcat . .. . Noii Israeliţi caută un Moise şi așteptă, aceea : 
vergă miracul6să . . . . ca 6ră să se deschidă stâncile şi să se deie i 
apă poporului însătat. Eă am v&dut agrii uscați şi câmpiile i 
perlite, deja de mult fără fruct, plângând m'am tânguit şi întristat, 
căci nu ni s'a dat nici o plâie .... Să învăţăm că Domnul pentru 
abaterea n6stră, de la el şi pentru lenevirea nâstră a lăsat să vină, 
acesta plagă asupra n6stră, nu spre a ne nimici, ci spre a ne îndrepta, - 
așa după cum purced părinţii buni faţă de fii lor negligenţi. 1) 

La descriere mai recurgem une ori Şi când intim a mijloci 
ascultătorilor concepte despre lucrurile abstracte ori suprasensuali, 
când adecă prin definiţiunea logică nu putem ajunge la acesta. 
În atare cas notele esențiali ale conceptului le legăm de însușirile 
ori lucrările sensibile ale cutării pers6ne ori lucru. Astfel, ce e 
abstract, individualisăm ori incorporăm, ce e suprasensual, concre- 
tizăm şi-l facem perceptibil simțului. 

S$. Vasiliu face cunoscută avarițţia prin depingerea persânei 
predomnită de -acest viții. EI zice: 

„Dacă întru în casa unui om, care nu are simt pentru lu- 
cruzi mai înalte şi-o văd înpodobită cu tot feliul de flori, în dată 
sum în chiar, că pentru omul acesta lucrul cel maj de căpetenie 
este ceea ce cade sub simţiri. EI împodobesce ceea ce e fără viață şi ceea ce-l vivifică pre dînsul, sufletul lui este fără pod6bă. 
O mulţime de săraci cerșese înaintea uşii lui, el le denâgă daru- 
rile, zicând, că nu-i pote ajuta. Dar de minciună "1 dă ornamentul 
mânilor sale, inelele provădute cu petrii preţi6se. Oh om nefericit, 
şi vrednic de compătimit! Pre câți detoraşi nu ar putea mântui 
de miserie chiar şi numai inelele tale! Câte familii nu Sar pute 
scăpa de ruină! Numai unul din dulapurile tale cu vestminte ar pute înbrăca întrâgă grămada acâsta, ce tremură de frig; tu înse 
nu dăruesci nimica, săracilor, şi totuși nu te temi de pedeapsa cea dreptă a judecătoriului. Tu nu te înduri, dar nici nu vei afla îndurare. 
Tu te socotesci de sărac, ai dreptate, căci sărac este acela, care 
are lipsă de multe și de multe este lipsită pofta nesăturată de averi, « 

3) Hom. Despre timpul fâmetei şi secetej,
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Descrierea faptelor am zis, că o numim narațiune, care are să fie chiară şi adevărată. vie şi intuitivă, scurtă şi demnă. 1) 
I. Poptiu ne ofere următoriul esemplu de narațiune: „Faima de bucurie trece de pre buze pre buze, pătrunde din sat în sat, din cetate în cetate, străbate în colibile săracilor şi în curțile domnilor. Bărbaţii își întrerump lucrurile, femeile îşi părăsesc vetrele şi cete de PopOră alsrgă din tâte părțile la țărmurile Iordanului, la s. Ioan, a șede la picidrele lui, a-l asculta Şi a se în- dulci de cuvintele înțelepte, de învățăturile frumâse ce le grăia etc.“ 2) Ce privesce usul definițiună : de cea logică ne servim, când e vorbă de a învăţa ori convinge; ea are a precisa obiectul dis- putei, căci alteum nu se pote ajunge la nici un resultat. Diversele specii ale definițiunii oratorice servesc mai vîrtos spre a delecta și mișca pre ascultători, ba față de ascultătorii de rind şi nededați cu lucruri abstracte chiar și spre a învăța e mai acomodată defini- țiunea oratorică de cât cea logică. În aplicarea detiniţiunii ca mijloc de a proba trebue să tim cu mare luare aminte la singuraticii ei termini spre es. Păcatul e călearea. voluntară a legii; deci ca o faptă să se cualifice de păcet: înainte de tâte să recere ca să se opună vre unei legi. legea să fie cunoscută, Şi să se calce cu sciința şi voinţa. 

Ş. 15. Genul şi specia, 

Un obiect pote fi considerat după genul și specia sa; resolvind conceptul genului în speciile sale subordinate, el pare mai chiar şi mai ușor de cunoscut. Nu e necesar să se enumere tote speciile subordinate. ci numai câte se recer spre a chiarifica conceptul ge- nului. Une ori spre a cunâsee specia, considerăm genul, din care face parte, dedrece tot ceea ce se pote atirma ori nega despre gen. are valOre și cu privire la specie spre es. Virtutea este laudabilă, (gen) modestia e virtute, deci şi modestia e laudabilă (specie). 
Acest loc oratoric servesce mai mult spre a ilustra, dară pote presta bune servicie ŞI în probare şi amplificare. E de re- comandat usul acestui loc atunci, când tema nu e destul de fecundă, în atare cas oratorul purcede dela tesa generală religioso-morală apoi prin desvoltarea ei pune în lumină Chiară şi tema sa specială, Care se conține în cea generală desvoltată. Obvin atari ceasuri 

  

:) Cfr. S. Ser. 1, Imp. 1, lU—14; Fapt. Ap. 2, 14, sq, 2,3; $, Gregoriăă Naz. panegiricul ş. Vasili; Hom. XIX, a s. Vasiliă despre cei 40 de martiri, 2) Predica pre Dumineca înainte de Botezul Domnului, Predici, tom, 1, Ghorla 1895.
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mai ales în unele cuvintări funebrali, când despre persâna de lăudat 
nu ai mult de zis. De asemenea este binevenit acest loc şi atunci, 
când se tractâză despre lucruri delicate — admonițiuni —  com- 
baterea cutărui vițiă. Se espune adecă lucrul în genere, lăsând ca 
descinderea la spetii să şi-o facă înşi-și ascultătorii. 

Fenelon avend să țină panegiricul unui martir, din a cărui 
biogratie nu scia nimie. vorbesce despre martiriă în genere, și lauda 
martiriului o aplică la martirul săă aşa: „Vedeţi trații mei o icână 
a martirilor așa a fost şi acela. pre care îl sărbătorim azi: Sânge, 
pre care l'a vărsat el, și laur, care l'a obținut prin mârtea sa de martir, 
pururea veți fi voi în adunarea drepţilor semnele caracteristice ale 
gloriei sale și ale triumfului adevărului! Dacă mi se vorbesce despre 
un învăţat, care prin profunditatea scrierilor sale a ilustraţ întregă 
biserica, e pot întreba: vre fosta el şi umilit? Dacă despre 
austeritatea unui anachoret. care în pustiă a vieţuit ca un înger 
în trup, pot întreba încă: tosta el perseverant? Când înse mi se 
vorbesce despre un martir, care şi-a vărsat sângele în biserica cea, 
adeverată, atunci înceteză ori ce întrebare, căci martiriul este 
"complexul tuturor virtuților. Cel ce numesce un martir zice totul: 

şi cine si-a dat viața. a oferit o ardere de tot. a cărei miros bine 
plăcut se ridică până la cel Preaînalt. 1) 

3. 20. Emume&rarea părților. 

Se consideră mai departe obiectul în părtile sale, espunând 
representaţiunile parțiale a firii lui, fie în forma de schițare, ori prin 
amplificare în formă de tabloă. Aici sub părți nu înţelegem numai 
cele întregitâre, ci tot ce se cuprinde în un tip Grecare în obiect 
ori noțiune generală, cum ar îi proprietăţile necesare ale lucrului, 
notele lui, pers6ne ori lucruri singulare, cari se pot reduce la un 
gen, ori la un întreg comun. 

Conceptele _religioso-morale de comun sunt compuse, spre a 
le face înțelegibili pentru Gmenii fără cultură teologică e de lipsă, 
că oratorul să le res6lve în representațiunile sai părțile lor. Părţile 
se fac mai uşor evidenţi şi prin acâsta se revarsă lumină şi asupra 
întregului, pre care îl compun ele. Prin enumărare cuvintarea nu 
câştigă numai claritate şi putere convingătâre, ci şi farmec și viva- 
citate. De unde enumărarea părţilor servesce spre a ilustra, argu- 
menta şi amplifica. În enumărarea părților oratorul să nu se di- 
mită în amâ&nunte fără scop, ci să se restringă la momentele prin- 

1) Transmutarea, reliquielor unui martir.
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cipali și la pw ctele, cari contribue spre probarea respective ilustrarea doctrinei, ce o propune. 

Iustin Popfin voind se arete cum s'a înfiorat întreg universul de uciderea Mântuitoriului ne ofere acest esemplu de enumerarea păr- ților: „Când mâre pre eruce Domnul naturei un vers de durere trece preste t6tă natura vestind mârtea Domnului săă. Pămintul se cutrămură, pare că nu maj pote suporta, sarcina grea, ce zace pre dinsul; catapetâsma bisericei se rumpe în două și arată că aşa a rupt Christos pre cruce cartea durerilor nostre; se deschid mor- mintele și se sc6lă la viaţă drepții, cari odihneă în sinurile lor pacinice, patriarchii și profeţii lui Dumnezeă, stând uimiți la, ve- derea taine necuprinse; şi s'a despicat stâncile, pare că înfrânte de compătimire vocă să strige mortului dumnezeesc, dacă nu te sufer Omenii, dacă nu te sufere pămîntul, vino ziditoriule al nostru, vino şi odihnesce în sinul nostru.« 1) 

$. 21. Etimologia (Notatio.) 
Une ori servesce spre ilustrarea lucrului. spre escitarea şi legarea atenţiunii însa-și însemnarea ori originea cuvîntului, prin care se esprimă lucrul respectiv. Fântâna acesta se numesce eti- mologie, ea uşor se pâte reduce la definiţiune. De comun numai atunci putem forma argument din etimologie, când ea esprimă esența unui lucru sai caracterul unei pers6ne: spre es. „graţia“ se zice aşa, fiind că ni se dă gratis, adecă fără meritul nostru. „Tu esci Petru şi pre acâsta petră voiă zidi biserica mea.“ $, Ieronim argumenteză, că monachul are să observe singurătatea zicând: „Interpretare vocabulum monachi; hoc est nomen tuum. Quid facis in turba, qui solus es.“ 2 

Atină cu etimologia e fântâna numită conjugata, când adecă se argumentâză prin folosirea cuvintelor, ce se derivă unul dela altul, ori din aceaşi rădăcină. „Dacă esti creştin, trăesce crești- nește.“ „Omul cel dintâiă din pămint, pămintesc, al doilea om Domnul din ceri. În ce chip e cel dintâi pămînt, aşa și cei pă- mîntesci, și în ce chip e cel ceresc, așa sunt și cei ceresci.“ 3) „Homo sum, humani nihil a me alienum puto“ (Terentius). Etimologia şi conjugata adese ori e numai un joc ingenios de cuvinte, care constitue numai probe specidse, pentru aceea -oratorul să fie cu mare precauţiune în aplicarea acestui mijloc de a proba. 

  

1) „Predică despre mârtea lu Isus“ Amvon |. p. 181. 3) Ep. 14 ad Heliod. 5) 1 Cor, 15, 47, 48,
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$. 22. Causele şi efectele, 

Causa este aceea în virtutea cărei să face ceva. Nimic nu 
se întîmplă, în lume fără causă suficientă. omul ca fiinţă raţională 
lucrând tot de una trebue să aibă motive sai causă suficientă, 
De unde spre a cunâsce mai bine cutare lucru ori lucrare se re- 
comândă a cerea și esamina motivele, causa. din care a purces, 
fântâna, din care se derivă. 

Ca şi filosoful, oratorul încă pâte considera obiectul: 
a) După causa lui materială, ovi materia din care e: Trupul 

omului din pămînt e și în pămînt se va preface. 
b) După cuusa formală, ori după ceea ce dă obiectului forma 

sa, specială, îl caracteriseză ŞI deosebesce de altele; spre es. Ceca 
ce ne distinge de celelalte vieţuitâre, e sufletul. 

c) După causa eficientă, care Pa produs. Tote lucrurile sunt 
de Dumnezeiă create, deci lui ai să-i servescă tâte. 

d) După causa finală, ori după scopul şi destinaţiunea obi- 
ectului: Omul e destinat pentru dobândirea fericirii eterne, deci 
să nu se alipâscă de bunurile cele vremelnice ale lumii. 

Acest loc comun ofere oratorului sacru material abundant 
mai ales în cuvîntările morali, unde reflectând la modul de cu- 
getare şi simţire, la caracterul pers6nelor, ori la principiele domi- 
nante în cutare epocă; uşor p6te esplica faptele lor ori întîmplările 
din respectiva epocă spre es. Biserica catolică este infalibilă pentru 
că e zidită pre piatră, e condusă de Spiritul Sânt, care e spiritul 
adevărului, capul ei este însuşi Isus Christos, care e adevărul, calea, 
şi viața. Așa s. Fulgenţiii arată, că iubirea faţă de Domnul Christos 
a fost causa luptei, suferinței şi învingerii stului Ștefan. 

În usul acestui loc comun trebue să fim cu considerare 
la 2 lucruri: 

„1. Ca raportul dintre causă şi efect să esiste în realitate; 
unde nu este evident nexul între fenomen ŞI ceea ce i-se aduce 
de causă, trebue să facem evidență. 

2. Ca să facem distincțiune cuvenită între causă și causă; 
spre es. între causa libără, morală şi necesară. La cea necesară 
esistă o proporţiune necesară, nemutabilă între causă şi efect: nu 
tot aşa la cea liberă, care acum pote lucra în o formă, acum în 

“alta; de unde în espunerea ei, e neapărată o deosebită precisare. 
Așa ar fi fals: Auctorul creaturilor e infinit, deci şi creaturile.
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Oratorul în fiecare: cas particular, nu are să arete numai, că esistă raport între causă şi efect, ci şi cum esistă el în deosebi. Une ori se espun şi greutăţile şi pedecile, ce staă opus la realisarea cutărui lucru. Causele servesc în elocință atât ca argumente pentru înțeles, cât şi ca motive pentru mișcarea voii, ele adese ori se aplică cu succes la partițiune. La causă şi efect se reduce şi raportul dintre scop şi mijloce. 

25. Efectele, sr
. 

În nex intim cu causele sunt efectele. Fiind efectele de comun mai cunoscute şi mai uşâre de înțeles de cât causele, sunt un mijloc de probaţiune forte potrivit pentru - cuvîntările poporali și preste tot pentru ascultătorii, cari cu grei se pot avînta la înțelegerea lucrurilor abstracte, De asemenea se pote recurge cu succes la acest loc în cuvîntările panegirice. Efectele caractoriseză causa sai principiul, din care provin, ca şi fructele arborele. Din considerarea creaturilor facem deducțiune la puterea și înțelepciunea Creatoriului. Căci cele nevădute ale lui Dumnezeii dela zidirea lumii din fapturi fiind cunoscute se ved și vecinică puterea lui şi dumne- zeirea, ca să nu potă ei av6, ce să răspundă. 1) 
„Dacă omul consideră universul şi nenumăratele fiinţe vii şi fără de viaţă, ce să află în el, involuntar îşi va pune întrebarea: cine a dat esistință la tâte aceste lucruri ? cine le susține? pentru ce sunt ele” cine a produs lumea, acest sublim cap de operă, care dovedesce o nemăsurată putere, o intinită înţelepciune, și care e destinațiunea ei? .... Cine le-a dat și care e scopul fiinţelor din lume? Aşa se întrebă spiritul gânditor uimit la privirea lumii. Cum își răspunde el, cum res6lvă el aceste întrebări» EI vede în lume descoperirea, unei intinite, atotputințe, înțelepeiuni, bunătăţi Și sublimități şi în acesta recundsce esistința unei ființe divine in- finite,puternice, înțelepte. bune și măestâse.“ 2) 

Considerarea efectelor nu Seivesce numai spre a chiarițica şi proba, ci și spre a mișca depingând ori ampliticând cutare lucru. 
S. loan Chrisostom depinge ast feliă avariția espunându-i efectele: „Pofta de argint stinge tâtă iubirea din fundamânt şi o depărtâză cu totul din inimă. Ea nu bagă în samă nici amici, nici consângeni. Ce zic et amici şi consângeni? Nici chiar femeia Și fii, de cât cari nimic nu putem ave mai drag în “viaţa acesta. 

  

1) Rom. 1, 2. >) Nirsehel, Nothwendigkeit der christlichen Religion,
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Unde acesta despâtă grozavă și neumană, ca şi un tiran îşi prinde 
sclavii săi, acolo tot se calcă în picidre; ea ruin6ză şi nimicesce 
chiar pre cei ce sai hotărit ai servi, și îi espune la mii de pericule 
și pedepse.“ 1) 

Când voim să facem us de acest loc oratoric trebue să esiste 
nexul causal și acesta să-l facem evident. Unde e vorba de fapte. 
efectele se înşiră în ordine chronologică; la obiectele morali 
efectele se espun după o gradațiune dela mai mic la mai mare. 

$. 24. Împrejurările, 

Ori ce lucru vine înainte însoțit de anumite relațiuni acci- 
dentali, cară se numesc înprejurări. Ca să putem cunosce şi cualifica 
bine cutare lucru trebue să fim cu deosebită considerare la înpre- 
jurările, ce-l caracteriseză, ori să lgă cumva de el, făcându-l să 
apară în o lumină mai vie, ori înprumutându-i o mai mare în- 
sămnătate din un respect sai altul. Considerarea şi utilisarea po- 
trivită a înprejurărilor e o trăsătură caracteristică a oratorilor 
geniali, căci succesul cuvintării adese ori depinde dela espunerea 
potrivită a timpului, locului, mijlâcelor. dispusețiunilor şi a celoralalte 
înprejurări, între cari sa îndeplinit cutare lucrare. Diferitele re- 
laţiuni accidentali, sub cari se pote considera un lucru ori lucrare 
retorii le-aă redus la acestea: Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? 
cur? quo modo? quando ? 

()uis însâmnă cualitatea persânei, care a făcut ceva. 
(Juid esplică lucrul făcut, zis. cugetat, ori ce are să se facă. 
Ubi descrie locul: re e sacru, profan, public, privat, aprope, 

depărtat, potrivit ete. 
(Juibus auziliis adecă cu ce puteri, consilieri, ministri, instru- 

mente, mijlâce ete. 

Cur espune seopul, cu care sa făcut, motivul lucrării. 
(Juo modo arată modul: 6re în mod legal. onest, ori cu forța, 

înșelățiunea, publice, ori pre ascuns s'a îndeplinit ceva? 
(Juando indică cualitatea (timp de pace) şi durata timpului 

(o zi, o lună, an). 

Înprejurările, cari pot servi spre caracterisarea unei pers6ne 
sunt: patria, genul, condițiunea de viață. etatea (ca. tinăr, bătrân 
etc.), disposiția sutletescă (temperamentul), constituţia corporală, 
educaţiunea, modul de a cugeta şi simți, părtinirea sorții etc. 

1) Hom XIII in ep. ad Rom.
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Atari înprejurări nu numaj ilustreză. probâză ori amplifică cuvîntarea, ci adese ori dati ansă la ținerea. cuvîntării, Înprejurarea, că Mântuitoriul s'a născut în mis6rie, la câte cuvintări sacre nu va fi servit de motiv și de obiect tot odată; În usul înprejurărilor oratorul să releveze . numai pre acelea, cari conduce la lămurirea lucrului; în espunerea lor să purecdă sistematice Şi să nu se dimită la amănunte fără de ceva inportanță. Probele, ce se scot din înprejurări, ce e drept, ilustreză, dară singure nu produce certitudine deplină, de unde în predică să nu ne lăsăm numai pre ele. 

S. Chrisostom spre a ne înveţa, că în ajutorarea celor lipsiţi, nu avem să cercăm la vrednitia, lor, se provâcă la înprejurări. EI comenteză cuvintele s. Paul: „Iubirea de străini să nu o uitaţi, că prin acâsta dre care nesciind aă primit Ospeţi pre ângeri.& 1) Forte corect zice apostolul „nesciind“, căci dacă ar fi cunoscut Avraam pre cei ce se apropia cătră el, şi pentru aceea l-ar fi primit cu atâta bunăvoință, nu făcea ceva mare și admirabil. Pre aceea înse se haseză totă lauda, că el a învitat atâţ de bine- voitoriă pre cei ce sosiseră, de şi nu a sciut, cine eraă, socotindu-i de simpli călători. Deci când primesci tu pre un străin fruntaş și bine îmbrăcat, şi-l ospătezi cu multă prevenire, de asemenea nu faci ceva demn de admirat. căci posiția înaltă a străinului adese ori constringe la ospitalitate şi pre cel ncospital: făcându-l să fie cu totă prevenirea. În adevăr mare și de admirat este înse, dacă noi primim cu multă bunăvoință pre Gmenii de rend, desprețuiţi și neîn- semnaţi. Pentru aceea şi Christos, pre cei ce o fac acâsta, îi pri- mesce cu cuvintele: „Ce aţi tăcut unui din acești mai mici ai mei, mie a-ți făcut.“.... 2) Şi preste tot vorbesce Isus mult despre cei mici şi neînsemnaţi. Fiind că şi Avraam o scia acesta, așa nu întrebă pre cei sosiți, că cine sunt Şi de unde vin, cum facem noi acum, ci fără deo- sebire primia pre toți cei sosiți. Căci cel ce voesce să arete iubire față de un om. nu are să pretindă, ca acela să-și spună viaţa sa, ci numai trebue să ajute miseria şi să delăture lipsa. Să&racul are o întrepunătâre şi acâsta e sărăcia şi lipsa. Mai mult să nu poftesci a sei dela el, ei chiar şi când ar fi cel mai inpiă om, dară îi lipsesc mijlâcele de traiă, să-i stîmpărăm fâmea. Ac&sta ne-a demandat. ca să o facem, şi Christos zicând: „Să fiţi asemenea Tatălui vostru, carele este în ceriuri, care lasă să răsară sorele preste cei rei și preste cei buni. şi să pldie preste drepți şi nedrepți.“ Cel milostiv este un liman al celor lipsiți. un liman înse primesce în sinul săă pre toți cari aă suferit naufragiă. fără deosebire, şi-i elibereză din pericol ete. 3) 

1) Ev. 18,2. 2) Mat. 25, 45. 5) Cuvint. 2, Despre Lazar u. 5.
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Atine cu înprejurările sunt antecedentele şi consequentele, adecă, 
acelea, întîmplări, cari necesarminte premerg ori succed unui lucru, 
fără de a fi tot de una causa respective efectele lui. 

Oratorul spre a pune în o lumină dreptă un fapt, un adevăr, 
o dispunere sai mandat, ori a delătura dubiile şi face evident 
nexul lucrurilor, are să contempleze obiectul și în raport cu celea 
îrecute, pre cum și cu celea ce iai urmat. Spre a ridica valorea 
şi momentuositatea lucrurilor prin considerarea antecedentelor și a 
consequentelor s'a distins eu deosăbire Bossuet. Acâsta o docu- 
ment6ză farmecul și eleganța discursurilor lui. 

Puterea argumintelor” se6se din antecedente ori 'consequente 
atârnă dela nexul dintre ele și lucru. Acest nex saă e natural, 
sai provine dela legile și datinele 6menilor; s. e. Mântuitoriul zice: * 
„Vedeţi smochiniă și toți copacii, când înfrundesc vădend înşi-ve sciți, 
că aprope este vara.“ :) Sai cuvintele stului Bernard: Cogita unde 
veneris et erubesce; ubi sis, et ingemisce; quo vadas, et contremisce. 2) 
Omul mai întâiă concepe în sufletul săi fapta, ce voesce a o înde- 
plini, şi numai după aceea o esecută. 

25. Comparaţiunea. 7.
 

Comparaţiunea constă în alăturarea obiectului din cestiune 
cu altul mai cunoscut și recunoscut ca adevărat, cert, momentuos 
etc. conchidend dela adevărătatea certitudinea mărimea, bunătatea, 
importanța acestuia la adevărătatea, certitudinea, mărimea, bună- 
tatea, importanța etc. celui dintâiă. Conclusiunea se pote face în 
trei moduri, anume dela mai mare (a majori) la mai mic; dela mai 
mic (a minori) la mai mare, dela asemenea (a pari) la asemenea. 

Comparațiunea servesce spre a ilustra, a proba, şi spre a 
amplifica. 

a) Prin comparațiunea dela mai mare (a majori): Cel ce zice, 
că iubesce pre Dumnezeii 6ră pre fratele săi uresce, mincinos este. 
Că 'cel ce nu iubesce pre fratele, pre care îl vede; cum va pute 
iubi pre Dumnezeă, pre care nu-l vede? ?) 

Massilon respinge pretecstele celor ce se subtrag dela post, 
servindu-se de comparaţiunea următore: „Fariseii își smoliaii fețele, 
spre a arăta Gmenilor că postese. Oh, Dumnezeule acâsta nu mai 
este fățărnicia timpului nostru. După un an întreg de plăceri și 

:) Duc, 21, 28—9. 2) Serm. 12, de divers. 3) 1 loan 4, 2.
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desfătări la, începutul sacrului timp al postului azi 6menii iai în- făţoșarea de slabi ori morbulenți ca să afle nevrednicul pretecst de a viola preceptul postului. Și în adevăr Gre debilitatea vâstră corporală răpitu-v'a vre-o plăcere? Voi, cari puteți suporta mo- lestia vighierii, ce ar fi în stare dea destrua și corpul cel mai robust; voi, cari nu sucumbeți atenţiunii şi încordării, care o desvoltați la un joc escesiv, de care şi cel mai tare cap ar trebui să se simtă debilitat; voi cari sunteți destul de tari spre a coopera la vivacitatea convenirilor şi a distragerilor, la cari atât de întârse sunt ordinea mâncării, orele de durmit şi tote celelalte, cât trebue înzestrat cu disposiţiune de tot fericită acela, care nu ar simți disordinea; voi, cari spre a vă ajunge scopul învingeți tote gre- utățile serviţiului și vă dedați la un mod de viață, la care și cel mai sever monach numai cu anevoie s'a» supune; voi cu un cu- vînt, cari atunci când vă vin în joc ondrea, interesul ori plăcerea puteţi fi faţă de voi înşi-vă tredi. activi cun abnegaţiune, fără ca să vi-se opună grijea de sănătatea vOstră; și voi să vă spăriaţi de greutatea unui atare post 2“ 
b) Dela mai mic? (a minori) ne servesce ca exemplu compa- rațiunea Domnului Christos: „Căutaţi la pasările ceriului, cari nici nu Samănă. nici nu seceră, nici nu adună în grânarele lor, şi totuși Tatăl vostru cel ceresc le nutresce pre ele. ati nu sunteți voi cu mult mai aleşi de cât acelea 1) 
c) Dela asemenea (a peri) spre es. „Că o 6e la înjunghiare 

Sa adus și ca un miel fără de glas înaintea celui, cel tunde pre el, așa nu-şi deschide gura sa.“ 2) 
Tertulian ilustreză învierea trupurilor prin următorea serie de asămănări: „Lux quotidie interfecta resplendet. et tenebrae pari vice decedendo succedunt: sidera defuncta reviviscunt; certe semina non nisi corrupta et dissoluta fecundius Surgunt: omnia pereundo servantur, omnia de interitu reformantur: tu homo. dominus omnium morientium ct resurgentium, ad hoc morieris ut pereas?* 3) 

| Ceea ce are valdre cu privire la un lucru se pote atribui şi altor lucruri asemenea lui şi aşa dela lucruri singuratice să se de- ducă la specii. dela specii la gen. Acest mod de comparațiune vine înainte sub numele de induețiune. 
Inducţiunea se zice completă, când se enumără tote părțile unui gen, căci ceca ce are valore cu privire la tote părțile. are şi cu privire la întreg.  Necompletă este -inducțiunea, când se enumără numai câteva părți, specii ori concepte subordinate adau- 

  

:) Mat. 6, 2%. 2) Is. 53, 7. 2) Apologet ce. 48.
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gând, că ce s'a zis despre acestea, se păte zice şi despre tâte 
celelalte părți ori specii. 

Singuraticele părți, cari se iai de basă la comparaţiune, spre 
a forma prin inducţiune o judecată universală, tvebue să fie de 
aceeași calitate. adecă ori tote afirmative, ori tote negative. căci 
judecata generală are să se fundeze pre consonanța  judecă- 
ților particulare. 

Când alăturându-se dâuă obiecte spre a le arăta asămănarea. 
ori deosebirea, și astfel se desvoltă comparațiunea, cât as&mănarea 
se estinde la singuraticele puncte, avem ceea ce numim paralelă. 
Paralela se folosesce cu succes în discursurile panegirice. Numai | 
cât paralela să fie potrivită şi să lipsâscă din ea tot ce-i de jos şi 
nedemn de amvon. ori incompatibil cu demnitatea obiectelor, de 
cari se tracteză. | 

S. Chrisostom făcând paralelă între s. Paul şi Moise zice: 
„Moise a voit a muri cu cei alalţi, Paul pentru cei alalți, căci el 
nu a voit a muri cu cei ce peria ci ca să se mântue alții a voit 
el a suferi daune în gloria eternă. Moise a resistat zilnic lui 
Faraon, Paul diabolului, acela s'a luptat pentru popor, acesta pentru 
lumea întrâgă, nu cu sudore, ci cu şirde de sânge, căci nn aduse 
la credința cea adevărată numai ținuturile locuite, ci și deşerturile, 
nu numai pre greci ci şi pre celealalte popâră.“ 1) 

Ş. 26, Asemenarea (similitudo), 

Asemănarea numită şi comparaţiune estetică este alăturarea 
obiectului de sub întrebare cu altul ca cu tipul săi spre a înpru- 
muta celui dintâiă lumină, frumseță şi putere. Comparaţiunea 10- 
gică consideră la lucrurile alăturate cuantitatea, pre când cea este- 
tică consideră cualitatea saă notele şi însușirile, în cari convin 
obiectele, ce se alătură. De unde în fie care asămănare distingem 
trei părți, obiectul de sub întrebare, acela cu care se asâmănă. și 
nota sait cualitatea, în care convin saii rațiunea asămănării; spre es.: 
Pre cum hidropicul nu se satură de apă, aşa nu se satură avarul de 
averi; rațiunea as&mănării ori cualitatea comună este nesațul ambilor. 

Asămănarea sexvesce nu numai spre a ilustra, ci şi spre a 
emoționa; fiind ea lesne de înțăles, se pote aplica cu mare fruct 
în elocința poporală. Însuşi Mântuitorul s'a servit des de acest 
mijloc oratoric în predicarea, sa. 

1) Despre laudele s. Paul, hom, 1.
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Segneri crede că în propunerea misterielor credinței  nâstre 
păstoriul sufletelor e dator să aibă o grije principală de aplicarea 
as&mănărilor. EI scrie: 

„Dacă voi spuneți poporului, că grația sanctificantă e un. dar dumnezeesc, care înfrumsățâză sufletul în un mod miraculos, ce e drept, îi spuneți adevărul, dară puțin îl vor pricepe.“ Adaugând înse în dată „Pre cum ferul dela firea sa e rece, ruginos, țapăn şi greă, cu tote acestea aruncându-l în flacără, aşa se înroşesce, cât nu mai apare a fi fier, ci foc şi în un moment străvădăcios, mle şi aplecat spre ori ce voesci a pregăti din el, aşa şi sufletul, care de sine apare atât de rece şi plin de greșeli în lucrările sale, cât ce se umple de graţia sânțitore și e pătruns de ea, ajunge astfel părtaş firii dumnezeesci, cât cu tâtă uşurătatea se ridică la cele mai strălucite și mai înalte lucrări, la lucrări, cari neasămănat întrec tot ce ar fi putut produce el în virtutea ființei sale.“ 1) 

Imagini pentru ilustrarea adevărurilor veligi6se ne ofere în- 
tregă lumea vădută și sensibilă, care e o imagine a lumii nevădute şi 
suprasensibile. E de observat însă. că lucrurile materiali cu cele 
spirituali, lucrurile simțuali cu cele suprasimțuali nu convin numai 
după Grecare proporţionalitate neavând identică aceea notă ori 
cualitate (pr. om rece, fier rece). Acesta, convenire se zice analogie. 
Spre es. Pre cum apa curăţă trupul de întinăţiunea fisică, aşa bo- 
tezul curăță sufletul de întinăţiunea morală. 

As&mănări forte potrivite atăm în s. Scriptură. Aşa la s. Ev. Mateii în cap 13: Eșita s&m&nătoriul să samene sămânța sa; Ase- menea este împărăția lui Dumnezeiă omului, care a sămănat, — gră- unțului de mustariă, — aluatului, — tesaurului ascuns în pămînt etc. 2) Ss. părinți încă s'a servit des de asămănăni în cuvintările lor. $, Chrisostom voind să arete că noi prin mârte mai mult câştigăm de cât pierdem, zice: „Când cineva voesce să ridice o casă nduă în locul celei vechi și ruinate, mai întâiă sedte afară pre locuitorii ei, apoi o trage jos spre a o reedifica mai pompsă. Cei ce trebue să 0 părăsâscă, nu se supără pentru acesta, ci mai mult se bucură; căci ei nu cugetă la dărimarea casei, pre carea o văd, ci la edificiul venitoriă, pre care nu-l văd. Aşa voesce să facă şi Dumnezeă. EI ne dis6lve trupul, mai întâiă inse seste afară sufletul, ee lo- cuesce întinsul, ca și din o casă veche, ca cu atât mai pompos să 0 reedifice și sufletul atât cu mai mare strălucire să-l pâtă reîntroduce în ea. Deci nici noi să nu cugetâm la stricarea casei celei vechi, ci la strălucirea ei venitore.* 

  

1). Indramări pentru parochi. 2) v. 3—23; 24-30; 31; 33; 44,
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- La asămănare se reduc ȘI tropii enm sunt: metafora, alegoria 
ete., (despre cari vom tracta mai târzii), „pre cum și parabola 
şi fabula. | | 

Parabola e o specie de asămănare, în care se întrodue ca 
vorbind oră lucrând pers6ne, fictiție, cari înse ai putut să existe, să 
vorhescă şi să lucre așa, precum se întroduc. Mântuitoriul s'a fo- 
losit des şi de acest gen de asămănări, aşa e parabola fiului rătăcit, 
a samarit6nului îndurător. a avutului îmbuibat ete. Prin parabole 
se expune mai chiar cutare doctrină morală, ori se escită în ascultă- 
tori mai cu succes iubirea faţă de virtute şi aversiunea față de 
viție şi păcate. 

Fabula constă în aceea, că se întroduc ea vorbind şi lucrând 
raţional ființe fără rațiune ori chiar fără viață. Asămânarea acâsta, 
servesce spre a caraeterisa acţiunile morali ale menilor. 

Parabolele şi fabulele. deși sunt fictive, totuși trebue să aibă 
aparinţa pr obabilității ŞI să păstreze natura ființelor, cari se întrodue 
vorbind ori lucrând. 2) Dacă sunt cunoscute ascultătorilor se espun 
numai prin câteva cuvinte, ori chiar numai se face alusiune la ele. 
Fabulele în elocința sacră se pot folosi numai de tot rar, ca nu 
cumva usul lor să compromită adevărul, spre confirmarea cărui 
se aduc. 

Oratorul sacru să aducă numai asămănări potrivite, decente 
- Și ușore de înţeles pentru popor, căci numai aşa aii scop în elo- 
cinţă. Când cere trebuința, să le esplice mai pre larg. 

Ş. 27, Disimilitudinea. 

Spre a face evident un lucru, de multe ori contribue forte 
mult considerarea lui în alăturare cu altul opus; după adagiul; 
„Contraria juxta se posita magis elucescunt.* Căci spre a cu- 
nâsce bine un lucru din considerarea lui în raport cu altul, nu e 
de ajuns să scim, că în ce convin, ci spre a fi imaginea completă, 
avem să scim și în ce diferesc ori chiar se opun unul altuia. Cu 
atât mai vîrtos e de lipsă acâsta, când se face asămănare între 
lucruri naturali şi cele mai pre sus de simț. Prin cele de ord mai 
înferior nu putem exprima tot, ce conțin cele de ord superior. Așa 
fericirea cerâscă se as&mănă cu un ospăț. 2) Imaginea înse nu e 
completă, căci fiecare ospăț își are partea umbrosă, ca să fie 

') 1 Cor, 12, 15 ur.; Judee. 9, 3—15. 2) Mat. 22, 2-10; Lue. 14, 16, 
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completă, avem să mai adaugem cu s. Ioan „că acolo nime nu va 
mai suferi nici o durere ori întristare, şi Dumnezei va şterge la- crima dela totă faţa.“ 1) 

Opunerea dintre obiectele alăturate e diversă. Ele pot fi: 
a)  Contrarie sui adverse, cari ast fel se opun, cât unul 

eschide cu totul pre celalalt: viaţă-mârte, lumină-întunerec, vir- 
tute-vițiuă. 

b)  Contradictorie, când afirmarea unuia invâlvă în sine ne- 
garea celui alalt. Spre es.: El e om cu frica lui Dumnezei, acesta, 
afirmare invâlvă în sine negarea, că ar fi ateist ori impiă. 

c) Corelative, cari sunt condiţionate unul de altul şi numai sub 
un anumit respect sai relative se opun. Spre es.: 'Lată-fiă, causă-efect. 

d)  Disparate, cari nu se opun esențialminte, dară totuși di- 
vergâză unul de altul: ceriti-pămiînt. ângeri-6meni. 

„Opuse sati contraste pâte împrumuta oratorul din natura, în- 
tregă, numai cât să fie potrivite şi decente. Ele servesc spre a 
ilustra. şi proba mai ales dacă contrastul e bătător la ochi saă 
pregnant. 

Ce privesce usul cantrastelor sa opuselor, îl putem învăţa 
din s. Scriptură: „Scumpă e înaintea Domnului mortea cuvioşilor 
lui, 6ră mârtea păcătoşilor e urgisită,“ 2) şi din s. Părinți.  Argu- 
mentarea a contrariis se pote face: 

1.  Afirmând una din cele două opuse, ceealaltă o negăm: el 
este pătruns de spiritul umilinței, deci nu pote fi superb. 

2. Ori negând una, vine a se afirma cealaltă. Aici bine să 
luăm aminte. că re lucrurile îşi contrazic, ori dră sunt contrarie. 
Spre es.: EI nu numai, cănue leneş, ci este forte activ. 

3. Ori expunând lucruri, cari se opun şi divergeză, facem 
deducţiuni opuse şi divergente. Acesta proprie este disimilitudinea, 
Pomul bun face pome bune, sr pomul răă face pome rele. 

Tertulian din deosebirea între purtarea păgânilor și a creşti- nilor deduce nevinovăția celor din urmă. EI zice: 
„Ceea, ce este aevea răi, nici cei înclinați la așa ceva nu cu- teză să apere ca bun. Tot ce e răi ne umple dela fire de frică și ruşine. Aşa spre es. făcătorii de rele doresc a rămână ascunși, şi încunjură vederea 6menilor, trămură că-i prind, n6gă când îi acusă; nici chiar în urma torturelor nu recunosc uşor, şi tot de una e sigur, că se întristeză; la condamnarea lor fapta vea o atribue 

  

1) Apoc. 7, 16; 21, 4. 2) Ps, 115, 6.
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influinței spiritelor rele asupra-le, sai o aseriă sorților ori stelelor; căci ei nu voesc a le aparţine lor ceea ce recunosc ca r&ă. ȘI acum creștinul: 6re face el aşa ceva? Nici unul nu simte ruşine, nici unul părere de răi, de cât numai că na fost el mai întâii; dacă e denunțat, se bucură; dacă e examinat, recunâsce: dacă e condamnat, mulțămesce. Ce e ră aică, unde lipsese semnele firesci ale răului: frica, ruşinea, negarea, părerea de r&ă, întristarea ? E ceva râii ceea, de ce se bucură acusatul, unde acusa e dorinţa lui şi condamnarea fericirea lui 2“ 1) 
4. În tine se deduce la adev&rătatea cutării aserţiuni din 

contrazicerile (a repugnanti) și absurdităţile (ab absurdo), la cari 
conduce aserţiunea opusă. 

Argumentul acesta se aplică cu mare succes în refrângeri, 
recere înse mare precauţiune. 

Turchi combate ast, fel nesupunerea: „Voi aţi voi. ca să fim liberi de ori ce superioritate, ba să fm noi toți domni netărmuriți. Însă acestă domnie aventuriăsă la câtă confusie, la ce înfiorare și la câte fărădelegi nu ar deschide ea porta? Nici o religiune, pasiuni vehemenţă, şi fiecare domn nețărmurit: ce crimă ar mai pute descepta grâța? Daţi acestă libertate ucigaşe unei na- țiuni, unui popor şi va fi asemenea unui cal sălbătăcit, care fără fviă năvălesce acolo, unde îl împinge 6rba lui turbare. 
Contrariele nu servesc numai spre a ilustra şi proba, ci şi 

spre a escita, afectele. În cuvîntările morale nu arare ori se pote 
recurge la opuse spre contipierea esordiului (a contrariis). 

$. 28. Locurile comune estrinsece. 

Spre probarea adevărurilor religidse-morali şi înduplecarea 
6menilor la o viață corăspundătâre acelor adevăruri contribue mult 
probele scâse din locurile comune intrinsece; dar cu tâte acestea 
ele nu sunt de ajuns. Revelaţiunea dumnezedscă, pre care are să 
o propună oratorul sacru, e fapt istoric și conține multe adevăruri, 
cari trec preste mintea nâstră cea mărginită. Ambe momentele 
acestea pottesc, ca spre probanea adevărurilor religise să recurgem 
şi la fântâni estrinsece.. Aceste fântâni, saă locuri comune le re- 
ducem la d6uă principali: la testimonie şi la esemple; cele dintâiă 
servesc mai ales spre a ilustra şi proba şi constituesc probele nu- 
mite din auctoritate; ceste di, urmă, ar&tându-ne, că doctrinele 
religidse se pot şi practisa, servesc mai ales la înduplecarea, voii, 

:) Apolog e. 1. 

8*
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$pre a îmbrățişa, binele şi “încunjura reul; ele constitue argumentele 
din esperință. . Testimoniele se zic probe din auctoritate, fiind că 
ele ne înduplecă a vecunâsce ceva de adevărat, bun, necesar. obli- 
gător etc., nu din causa că am fi pătruns natura lucrului, ci fiind 
că ne impune auctoritatea altora. Precum auctoritatea e duplă: 
divină şi umană, așa și testimoniile sunt de dduă specii: divine şi 
umane. Fsemplele se zic și probe din esperință, fiind că ele conţin 
casuri concrete, cari cad sub esperința simţuală. Ele 6răși pot fi 
împrumutate din viaţa ascultătorilor, ori din esperința oratorului 
sai din esperința străină. 

$. 29. 'Testimoniele divine sait probele din aucto- 
ritatea divină, 

Obiectul elocinţei sacre este cuvîntul lui Dumnezeii sai cu- 
prinsul adevărurilor descoperite de Dumnezeii şi propuse de s. 

- biserică. Spre a convinge pre ascultători despre divinitatea și ca- 
vactărul supranatural al singuraticelor adevăruri veligi6se trebue 
să se probeze cu certitudine absolută, că adevărurile respective se 
cuprind în revelaţiunea dumnezeescă. La certitudinea ac6sta nu putem 
conchide a priori, ci avem lipsă de auctorităţi; și. fiind vorba de 
adevăruri religiose, e necesară auctoritatea divină supranaturală. 
Numai auctoritatea divină este infalibilă Şi ca atare produce 
certitudine absolută şi liniscesce pre: om perfect cu privire la 
credința sa. 

Testimoniele infalibile divine se cuprind în fântânile revelațiunii, 
adecă în s. Scriptură și Tradiţiune. 

$. 30. Probele din sânta Scriptură, 

S. Scriptură, în care vorbesce însu-și Dumnezeii, este princi- 
palul isvor de argumentaţiune a oratorului sacru, Oratorul nu are 
să predice numai evangeliul în tot cuprinsul săă cu tâte dogmele 
de credință și morală, curate precum se ațiă în s. Scriptură, ci de 
aici are să-şi scotă și material pentru realizarea scopului săi. Cu- 
vintele s. Scripturii nu sunt cuvintele omului, ci cuvintele lui Dumnezeă, 
pentru aceea impun ascultătorilor. Utilisarea rațională a s. Scripturi 
lumin6ză mintea, pătrunde inima Şi mişcă voia ascultătorilor, căci 
precum se esprimă s. Paul „fdtă scriptura insuflată de Dumnezeii
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este de lipsă şi de folos spre învățătură, spre mustrare, spre în- 
dreptare, spre deprindere, care este întru dreptate.« 1) 

Toţi predicatori apostolici, precum S$. loan Chrisostom, $. 
Gregoriii Naz., S. Augustin ete, din isvorul nesăcat al s. Scripturi 
Şi-aii scos material pentru cuvintările lor. 8, Augustin serie: 
„Sapienter dicit homo, tanto magis vel minus, quanto in scripturis 
sanetis magis, minusque profecit.“ 2) În s. Scriptură nu află oratorul 
sacru numai materie de tractat, ei tot odată şi forma, cea mai po- 
trivită pentru a instrua, delecta şi îndupleca, pre ascultătorii de ori 
ce condițiune şi etate, s. Augustin zice: „Scriptura sacra sic loguitur, 
ut altitudine superbos irrideat, profunditate attentos teneut, ve- 
ritate magnos pascat, afabilitate parvulos nutriat.“ 5 Limba s. 
Scripturi se caracteriseză prin nazaţiuni de o simplicitate şi natu- 
ralitate farmecătâre, descrieri și depingeri admirabile, prin imagini 
vii și folosirea, potrivită. a figurilor oratorice. Pre cât de varie sunt 
emoțiunile inimii omenesci, pre atât e de multifarie în s. Scriptură 
Şi espresiunea acelora, ea, are espresiune pentru fie care disposiție 
sufletescă, accent pentru fiecare stat, de bucurie, de speranţă, de du- 
rere etc., aşa cât în privinţa acâsta e neajunsă de scrieri profane. Sai. 
precum corect se esprimă cardinalul frances Maury (1746-—1817) 
zicând: „În cărţile sacre afli idei atât de înalte, spresiuni atât de 
audaci și energice, imagini atât de abundante, alegorii atât de po- 
trivite, un avânt atât de sublim, tipuri atât de pompâse şi varii, — 
în cât ar trebui să ţi-le însușesci şi numai din interes şi gust, dacă 
ar fi cineva atât de nefericit, cât să nu o facă acssta, din principiă 
şi detorință..* 4) | 

“Sensul s. Scripturi se zice acel adevăr, care îl esprimă cuvintele 
după intențiunea Spiritului Sânt. Sensul s, Scripturi, precum se 
scie din Hermeneutică 5) e variă, așa este: sens literal sa istoric, 
mistic, acomodat, și consequent. 

1. Sensul literar sai istorie e acel adevăr, care îl esprimă 
“cuvintele luate în însemnare proprie ori metaforică. Spre es. Isus 

sa înălțat la cer (vorbire proprie) şi şede de a drâpta Tatălui 
(vorbire metaforică). 

  

2) 2 Tim, 3, 16. *) Doete. 6hrist. IV. 5, 5) In Gen. €. 3.n.86. 
*) Essai sur VEloquence de Ja, chaire, 5) Dr Victor Szmigelski, Ermeneutica, 
biblică, Blaş, 1899 Ş 4, -
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Sensul mistic sai spiritual e acel adevăr, care nu se esprimă mai de aprope prin îns&-și cuvintele, ci prin pers6nele ori lucrurile însemnate prin cuvinte ca prin figuri şi tipuri: însu-și lucrul de- 
signat prin tip, se numesce antitip. 1) 

Ă Tipurile sunt de trei genuri, de unde sensul mistic e triplu: alegoric, anagogic şi tropologic. Sensul alegoric saă profetic arată cele venitore (spre es. ritualul dela mielul Pascilor din L. V. e tipul jertfei lui Christos,) 2) anume ce e de credut: cel anagogic se referesce mai ales la bunurile ceresci şi arată ce avem să sperăm: sensul tropologic îndr&ptă moravurile şi învaţă ce e de făcut. La sensul Scripturei se referesce versiculul: 
„Littera gesta docet; quid credas alegoria;  moralis quid agas; quo tendas anagogia.“ 
4. Sensul se zice acomodat sati acomodatiţii când cuvintele 

ori sentințele se aplică la persone ori lucruri, pre cari Spiritul Sânt ori scriitoriul sacru (nici în sine nici în tipuri) nu le-a intenţionat. Acestă acomodare se pote face pre temeiul Gre-cării analogii. 5) 
4. Pre lângă sensul Scripturei literal mistic şi acomodat se mai distinge şi sensul numit consequent, care adecă conține un adevăr, ce se deduce ca consecință legitimă din sentențele sântei Scripturi. Acesta deşi nu e proprie sensul Scripturei, totuşi e prevedut de Spiritul Sânt +) şi pentru aceea oratorul sacru ca şi teologul pote recurge la el; numai cât să fie dedus din s. Scriptură prin rațiocinare corectă. Spre es. Esistenţa purgătoriului se probeză din 2 Maccab. 12. 45—6; Mat. , 32 Şi 5, 25—26; 1 Cor. 3, 13—13, 
Oratorul sacru să urmeze interpretarea sânţilor părinți şi doctrina bisericei, când e vorba despre sensul sântei Scripturi. 
Ce privesce usul sântei Scripturi la predici, observăm, că de texturi biblice să se folosâscă oratorul sacru: 
1. La ilustrare şi în deosebi spre a determina conceptul adevărat al cutării doctrine de credință ori de morală. Mai ales la probare e necesar să se producă auctoritatea divină alegându-se texturi, cari cuprind în realitate doctrina, ce se propune. De pre- ferit sunt texturile, cari aduc şi rațiuni pentru întărirea adevărului; 5) spre es. „Spirit este Dumnezet şi cei ce se închină lui se cade să se închine cu Spiritul şi cu adevărul“ ;); cele mai: puţin comune 

') 1 Petr. 3, 21. *) loan 19, 36. %) Dr Vietor Szmigelski 1. e. $. 10. *) 2 Tim. 3, 16, 3) Mat. 5, 2-12; loan 3, 18; Ever. 10, 36. ") Loan 4, 24, 
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celor vulgari, de nu cumva ceste din urmă ar fi clasice, adecă 
de acelea, la cari recurg teologii de comun spre a proba cutare 
articlu de credinţă. Texturile acestea şi pentru oratorul sacru 
ai aceași valdre, ca și pentru teolog. Ar fi o greşală a nu aduce 
nică un text biblic în predică. Nu e permisă înse nici grămădirea 
de texturi superilue ori necorăspundătore. 

2. S. Scriptură tiind o carte dumnezesscă, oratorul sacru să 
se provâce la ea tot de una cu reverință şi să-i dse înțelesul in- 
tenționat de Spiritul Sânt, tie acest sens literal, ori mistic. De sensul 
consequent încă, se pote servi oratorul cu succes mai ales în apli- 
cările practice. De tot rar se pte folosi şi sensul acomodat, numai 
cât să se pâtă cundsce ușor, că e sensul acesta. Aşa în pre- 
dica funebrală ținută la înmormiîntarea mitropolitului Ioan Vancea, 
conţionatorul Dr Alesandru Grama a luat textul: FosPa om trămis 
dela Dummezei, a cărui nume era Ioan, eari cuvinte proprie se re- 
feresc la s. Ioan Botezătoriul. Dacă prin tolosirea, sensului acomodat 
e pericol de a duce în rătăcire pre credincioși cu privire la în- 
țelesul scripturei, atunci trebue să se omită acest sens. care proprie 
nică nu e sensul s. Scripturi. Căci dacă nu se cuvine a interpreta 
fals ori a mistifica înţelesul cuvintelor nici a unui simplu om, cu 
atât mai de reprobat este abusul unor predicatori, de a suci serisul 
Scripturei şi a da o interpretare falsă cuvîntului lui Dumnezeii. De 
acest abus nu sunt scutiți nici unii oratori celebri. Așa M. Camus, 
episcopul de Belley (în Francia). cuvintele din Ps. 17. 58: „eu cel 
cuvios, cuvios vei fi, cu cel îndărăptnie te vei îndărăptnici“, le aplică 
la însoţirile cu 6menii, precând ele se referesc la dreptatea 
dumnezeescă, care va răsplăti fiecărui după faptele sale. 

3. Locurile din s. Scriptură să se producă astfel, cât să de 
înțeles deplin, să se facă evidentă puterea lor probătâre, şi dacă e 
de lipsă, să se esplice, servind oratorului ca îndreptariti doctrina 
bisericei şi esplicarea, ce o dai ss. părinți cutărui text al Seripturei. 1) 
Citatele din evangelie de comun ai lipsă de puţină esplicare, cu 
atât inse ai mai mare lipsă de acesta citatele din epistolele aposto- 
lice, cari sunt mai grele de înțeles, 2) şi cele din V.-T, fiind că re- 
laţiunile personali și locali la cari se referese ele, sunt mai depăr- 
tate și mai puțin cunoscute ascultătorilor. Mai ales este indispen- 
sabilă esplicarea mai amănunţită, când locul citat din S. Scriptură 
nu în sens literal, ci în sens mistic conţine în sine doctrina, ce 

5). Dr Victor Szmigelski |. c. $$ 41-48, 2) 2 Petr 3, 16,
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voim să o probăm. Un singur citat bine ales și esplicat probâză 
mai mult, de cât zeci de texturi frumâse, dară pre cari poporul 
nu le înțelege. 

Spre a emoțţiona şi escita interes adeseori se parafraseză 
pasage întregi din s. Scriptură. Ca modele în aplicarea seripturei 
ne sunt: Domnul nostru Isus Christos, când se provâcă la T. V.;1) 
ss. evangeliști, când esplică datini jidovesci; 2), precum și Ss, 
părinți, cum e: s. Ioan Chrisostom. s. Ieronim, s. Augustin; între 
predicatorii de mai târzii escelsză Bourdaloue, care se pare a vorbi mai mult cu cuvintele Scripturei, ale ss. Părinţi şi ale hbisericei, 
de cât cu ale sale; spre es. el arată, că recăderea în păcat duce 
la desperare, astfel:  „Desperare produce imposibilitatea morală. a 
penitinței, căci acest concept îl dă s. Paul zicând: „cari întru 
desnădăjduire opăcindu-se sat dat pre sine faptei de ruşine.“ 3) Apostolul pentru aceea s'a folosit de esemplul păcatului carnal și 
al iubirii necurate, fiind că acesta e, unde recăderea produce mai d>s şi mai sigur acele efecte îngrozitâre. La. început sufletul 
cre ştinese s'a înfiorat de păcat, ca de un monstru, căci raţiunea 
nu i-a fost încă orbită şi voinţa coruptă. Prin recădere înse acest păcat câştigă pre încetul şi gradat o putere şi domnie deplină. 
asupra lui.“ +) 

4. Autorul sacru, cartea, capul și stichul la texturile cu- noscute pot să nu se citeze; trebue înse să se facă citare deplină la texturile mai puţin cunoscute și mai ales la cele ce se. par a conţine ceva estraordinar. 

$. 31. Probele din Tradiţiune, 
» 

Cuvîntul lui Dumnezeă nu se cuprinde numai în 5. Scriptură, ci şi în Tradițiune, ma tradiţiunea cuprinde întreg creştinisinul, cum S'a aflat el în posesiunea apostolilor, încă înainte de a se fi con- cipiat vreo scriptă a N. T. 'Tradiţiunea se cuprinde în decretele şi enunțările făcute de biserică. parte adunată în concilii generali (Ecelesia in coneilio generali congregata), parte prin episcopat în conțălegere cu capul suprem (Ecclesia dispersa) fără a se aduna la un loc. Cunâscerea decretelor şi respeetive enunțărilor bisericei 

1) Mat. 5, 27—18 ete. 2) Rom. 10, 5; 12, 19; Evr. 1, € urr. 3) Efes. 4, 19. 4) vegi și Popfiu, Dumineca a XV, după Rosaliă „Despre caragterul creștinului,“ 
: |
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este indispensabilă pentru un predicator, căci ele aă să-i servâscă 
ca normă de a propune adevăratul cuvint al lui Isus Christos, 
curat şi în sensui revelațiunii. î) Pre lângă aceea, predicatorul, 
ca ministru fidel al bisericei, are să propună doctrina bisericei şi 
încă în sensul, în care a decretat şi enunțat biserica.  Acâsta pro- 
cedură a oratorului nu are să se mărgin6scă numai la dogme, ci 
şi la tote disposițiunile bisericei, referitâre la cult și disciplină, ori la 
mijlâcele de a promova pietatea aprobate ori permise de biserică. 
Deci tâte decretele nu numai dogmatice, ci și cele liturgice, disei- 
plinare, precum şi alte disposițiuni ale bisericei, sunt mijloce forte 
corăspundătre de a proba adevărurile de credință şi morală. 
Asemenea datinele pii aprobate, rugăciunile, cântările, ceremoniile 
etc., în cari se oglindesce viața și praxa bisericei şi cari propun plastice 
și intuitiv adevărurile religi6se, încă constituesc un isvor abundant 
de probaţiune; care înse. durere, în zilele nâstre e prea puțin folosit 
de predicatori. 

Între momentele Tradiţiunii, o fântână nesăcată de probe i-se 
deschide oratorului sacru în seriptele sânților părinţi sai ale acelor 
scriitori bisericesci, distinși prin vechime, sciință și pietate, cari aă 
fost declarați din partea bisericei ca, martori demni de totă cre- 
dința cu privire la doctrina propusă de Domnul nostru Isus Christos 
şi ss. apostoli. 

Nici o doctrină a creştinismului nu a r&mas neesaminată, ne- 
clarificată şi neespusă în tâtă lumina în scriptele sânților părinți. 
Aici nu aflăm numai adevăratul înțeles al sântei Scripturi şi o 
iconă fidelă a desvoltării creștinismului, ci tot odată și un tesaur 
nes&cat de idei mărețe, sentimente nobile, espresiuni potrivite şi 
elegante, întorsături îngeni6se, un avânt uimitor pentru tot ce e 
adevăr, nobil și frumos; claritate, precisiune și varietate de stil 
admirabilă. Dela sânţii părinţi putem învăţa tot odată şi metoda 
practică de a ne pute apropia de spiritul ascultătorilor de ori ce 
condițiuni, făcându-i accesibili pentru sublimele învățături ale creşti- 
nismului. Locurile din ss. părinți se pot aduce în tote părţile 
predicei. Deja numele şi venerațiunea, de care se bucură cutare, 
s. părinte este o auctoritate, care pondersză mult la ilustrarea 
probarea şi aplicarea doctrinei sacre. 

5) 1 Tim. 6, 3—5,
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„Consensul unanim al ss. părinţi constitue probă deplină. Când 
ss. părinți nu se unesc cu privire la cutare punct, trebue citați 
aceia, cari aii rațiuni mai ponderose pentru părerea lor; înse nu 
este permis a-i aduce pre amvon. ca și cum sar combate 
împrumutat. 

Citatele din scriptele sânţilor părinţi să se reproducă fidel, 
din cuvînt în cuvînt. dacă sunt mai scurte, ori şi numai la înțeles, 
dacă sunt mai lungi. De cumva e de lipsă. să se esplice: espunend 
oratorul, că cu ce ocasiune a zis cutare s. părinte, cuvintele citate 
în predică, asemenea să se de şi alte esplicațiuni. 

În privința folosirii ss. părinți ne servesc ca modele oratorii 
francesi ca Bourdaloue, Massillon, Bossuet etc. 

„Bourdaloue în vorbirea despre convertire aplică cu succes o 
esplicare despre graţie, dată de s. Augustin. „Chiar spiritul — zice 
el, — care în s. scriptură ne îndemnă a zice: „Întârce-ne o Dâmne“, 1) 
pune și lui Dumnezeii în gură următorele cuvinte: „Întâreeţi-vă la 
mine“. :) Cum se vor uni aceste două sentințe, zice s. Augustin ? 
Dacă ne întârce Dumnezeă pentru ce demândă să ne întâreem noi ? 
Și dacă ne întârcem noi, pentru ce rugăm pre Dumnezeă ca să ne 
întârcă. Oh, frații mei, chiar aici zace misteriul acestei alegeri 
venerabile, care e basa la tote obligațiunile vieţei creștine. Pre cât 
de ofensator ar fi pentru Dumnezeii, dacă noi am gândi cândva, 
că ne-am întârce şi fără el. chiar așa înzădar ne amăgim pre noi 
înşi-ne, că Dumnezeii singur ne va întâree cândva pre noi. Dacă 
avem să fim fericiți după ordinea instituită de Provedinţă, să re- 
cere o întârcere duplă, întârcerea lui Dumnezeii şi a nostră: în- 
torcerea lui Dumnezeă spre noi şi a nâstră spre Dumnezeă. 
Dumnezeă trebue să se întârcă spre noi, venind în ajutor cu grația 
sa, noi trebue să ne întrcem spre Dumnezeă, urmând fidel în- 
demnurile graţiei sale. Aici stă tâtă sciința mântuirii unui creştin.“ 

De o asemenea auctoritate, ca şi seriptele sânţilor părinți, se 
bucură scriptele teologilor scolastică şi ale altor scriitori bisericesci, 
sânţi şi de renume, cari încă servesc ca isvore de probare. Aici 
oratorul trebue să distingă între ceea ce se propune ca doctrină 
certă a bisericei şi între părerile individuale ale scriitoriului < Ca 
deosebire să fie precaut oratorul sacru, când se folosesce de scriptele 
ascheţilor, cari adese ori nu fac distingere între consiliele şi 
mijlăcele de o perfecțiune mai înaltă, şi între obligaţiunile morali 
de praecepto. 

?) ler. Plâng. 5, 21. 2) 15. 45, 
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Precum utilisarea sântei Scripturi în predici e caracteristica 
homiletului creştin, așa caracteris6ză usul Tradiţiunii pre predica- 
torul ortodox. 

$ 32. 'Testimoniele omenesci, 

Auctoritatea omenâscă nu numai în elocința profană, ci şi în 
cea sacră, este isvor de probaţiune. Deosebirea este, că probele 
estrase din auctoritatea omenescă, când e vorba despre doctrina 
revelată, ai numai val6re secundară. căci nici când nu se pote 
equipara cuvîntul omului cu cuvintul lui Dumnezeă. 

Retorii cei vechi număraă șepte specii de testimonii omenesti, 
anume: 7) 

1. Legea, la care se consideră: când Şi cum S'a adus, e încă 
în vigore şi care îi este adevăratul sens? 

2.  Prejudeţul (Praejudicium) saă sentința adusă în casură 
anal6ge. 

3. Documente (tabulae) ori acte scrise despre cutari afaceri 
publice sai private. 

4. Martorii (testes), la cari se cercă, că dre cunosc causa și 
voesc să fasioneze! sincer. 

5. Jurământul (jus jurandum). 
6. Faima (fama atque rumor). 
7.  Torturarea, (tormenta). 
În elocința sacră, mai ales în cuvintârile apologetice şi po- 

lemice putem face us de tote testimoniile enumărate la retorii cei 
vechi, se înţelege, că aplicându-le spre scopul cel urmărim noi. 
Aşa esistința creştinismului în secolii primi o dovedesc legile şi 
sentințele aduse în contra creştinilor. Saă cât de blândă e legea divină, 
în asămă&nare cu legile omenesci: acestea pedepsesc transgresiunea, 
chiar şi când nu e voluntară şi culpabilă, şi din contră mulți de- 
licuenți scapă de urmărirea lor. precând dreptatea dumnezeescă este 
îndelung răbdătâre; de altă parte înse precum remunereză numai 
meritele adevărate, așa pedepsesce numai păcatul formal. Con- 
stanța martirilor și prin acesta mărturisirea pentru adevărătatea 
religiunii creştine, ni-0 dovedesc nu numai mărturisirile contimpu- 
ranilor, ci și documentele, sentinţele şi torturile păgânilor. 

1) Cicero, de Orat. 2.; Quintilian. Institut. orat. V, c. 1 ur.; Draecker, Praecepta Eloquentiae pag. 209 -3.-
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Noi în deosebi vom considera următârele testimonie omenesci. 
1. Consensul comun al omenimii, eu privire la cutare lucru: 

produce certitudine morala. Căci sunt anumite adevăruri spre es. 
că Dumnezei trebue onorat, părinţii iubiţi etc., cari spontaneii le 
recunosc foți Omenii fără a ti lipsă, ca să li le propună cineva; ele 
sunt așa zicend înăscute naturei omenesci. „Omnium enim gentium 
consensio, lex naturae, putanda est“. 1) Căci nu se pâte presupune, 
că toţi Omenii din tote timpurile și din tote locurile să fi rătăcit, 
cu privire la lucrul, ce cade în cercul lor de cunoscință. 

Consensul unanim al Gmenilor adese ori își află espresiunea 
în câte o sentință sai maximă scurtă şi măduosă, saii în câte un 
proverbiu: „Concordia res parvae crescunt, discordia et maximae 
dilabuntur“; „spune-mi cu cine te însoțesci, şi-ţi voiă spune cine eşti.“ 
La atare consens s'a provocat şi Mântuitoriul, zicând: „nu este ucenicul 
preste dascălul săi, nici sluga preste domnul s6ă“, 2) „că nu este 
proroc necinstit, fără numai în moșia şi întru rudenii ŞI în casa sa.“ 3) 
Când e vorba de adevărurile revelate oratorul sacru să se provâce 
mai vîrtos la consensul comun al creştinilor. 

2. Sentinţele bărbaţilor distinși, cari trec înaintea ascultă- 
torilor ca autorităţi în cutare cestiune, încă sunt un mijloc apt de 
a proba şi îndupleca. De cumva sentințele acestea sunt frumos 
concipiate, împrumută stilului frumseță și energie. Sentinţele băr- 
baţilor distinși se aduc de comun spre a ilustra ori comproba ceea 
ce sa probat deja prin alte argumente. În aducerea lor oratorul 
Sacru să fie cu mare precauțiune, ca nu cumva audind ascultătorii, 
că se face pre amvon provocare la cutare celebritate profană, să-i 
adopteze și eventualele rătăciri. 

La sentințe de ale bărbaţilor celebri s'a provocat mai 
adese ori ss. părinți, ba chiar şi s. Paul s'a provocat la atari sen- 
tinţe. *) La cuvintele filosofilor păgâni ne provocăm, când şi ei înşi-şi 
susțin vre un adevăr, la cunâscerea căruia se pote ajunge şi numai 
cu raţiunea, ori şi ei recomânda cutare virtute, sait combat cutare 
vițiă. În argumentare purcedem a minori: Dacă un filosof păgân 
— Seneca — urgitâză esaminarea zilnică a consciinței, cu atât mai 
vîrtos trebue să o facă acesta un creştin. La necredincioşi, eretici 
schismatici ete. ne provocăm mai ales când voim a proba ceva în 
contra lor; formulând argumentul numit: „ad hominem“. 
    

:) Cicero, Quaes. tuse. |. 13. 2) Mat. 10, 24. 5) Mare. 6,4 8 Tit.1,12,
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3. Istoriu, ne prestâză serviţi în elocinţă atât spre a 
ilustra, cât şi spre a proba şi mișca. Ac6sta o zicem atât despre 
istoria bisericâscă cât și despre cea profană. Aşa împlinirea 
celor prezise de Mântuitoriul despre nimicirea Jerusalimului, o 
probăm provocându-ne şi la scriitori păgâni. Spre a ilustra ne 
putem provoca şi la Istoria antică, la faptele persânelor, cari s'ati 
distins în o virtute ori alta, conduse fiind numai de lumina na- 
tuvală a raţiunii. Mai des înse se envine a seâte argumente din 
istoria sacră, de o parte spre a o face cunoscută poporului, 6r de 
altă parte spre a-i ridica auctoritatea chiar prin aceea, că ne pro- 
vocăm la ea. 

Când aducem probe din istorie să luăm aminte: ca să nu 
aducem prea multe, căci plăcend istoria, prin acesta abatem aten- 
țiunea dela, obiectul principal. Mai departe. istoria, ce o aducem, să 
fie adevărată și potrivită; să o espunem clar și să o aplicăm la 
tema, predicei. Dacă istoria e cunoscută e de ajuns a se face numai 
alusiune la ea. | 

4. Besultatele sciințelur și ale artelor încă sunt apte de a 
ilustra şi comproba adevărurile religidse. Natura întrâgă e o carte 
deschisă, care ne vestesce puterea, înțelepciunea şi bunătatea lui 
Dumnezeă, căci „Ceriurile spun mărirea luă Dumneeeă şi facerea 
mdânilor luă o vestesce tăriat, 1) şi „cele nevădute ale lui dela zidirea 
lumi, prin făpturi fiind cunoscute, se văd, şi vecinică puterea luă 
și dumnezeirea.“ 2) La, scințele profane de comun recurgem, ca la, 
loc oratoric, numai în cuvîntările, ce se țin înaintea auditoriului 
vexrsat în ele. Mai ales în zilele nostre, când multe adevăruri sunt 
trase la îndoială, ori chiar negate în numele sciinţei, e necesar 
ca tot la sciința veritabilă şi nefalsificată să recurgem și noi pentru 
rehabilitarea şi confirmarea lor. Nici când să nu ne mărginim 
numai la probele scâse din sciinţele omenescă, căci în privința 
adevărurilor religidse ele nu produc certitudine absolută, nici nu 
eschid cu totul temerea de a rătăci. 

Ş. 33. Esemplele saii probele din esperință, 

Alt loc comun din auctoritatea umană îl constituesc esemplele: 
Sub esemplu înţălegem un fapt ori moment pazticular, apt de a 
    

') Ps. 18, 2. :) Rom. 1, 20; v. şi Ps. 148; Pild. 6, 6 wr.;.Luc, 13, 6 ur.
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ilustra ori proba un adevăr, ori vre-o obligațiune universală. 
Esemplele, când servesc ca mijloc de comparațiune, aparţin locurilor 
oratorice intrinsece; când înse se aduc pentru auctoritatea pers6nei 
agente, oi spre a îndemna, respective desfătui pre ascultători dela 
asemenea fapt, ele aparțin locurilor estrinsece. 

Probele sc6se din esperinţă de comun sunt uşore de priceput 
şi plăcute. Omul condus de boldul imitării, se simte îndemnat a 
face, ce a tăcut altul, respective a se feri de ce a suferit el. De 
aici esemplele în cuvintările morali şi peste tot în cele poporali 
produc mare efect. (menii de rând nu sunt dedați cu conjecturi 
și deducțiuni abstracte, pre când ceasurile concrete, ce cad sub 
esperință, le pâte cuprinde fiecare. Ele sunt o specie de argu- 
mentare ad hominem. Cu cât convine mai mult ceea ce spune 
oratorul cu ceea ce aă vădut, audit, simţit, pățit ete. ascultătorii, 
cu afât sunt ei mai aplicaţi a crede și urma. ce li se propune. 
Prin axgumentele acestea oratorul vorbesce la simţiri şi dacă sunt 
bine alese, ascultătorii Gre-cum zic în inima lor. „Predicatorul chiar 
așa ne presentă Inerul, cum este.“ Mai ales să se folosescă, argu- 
mente din esperinţă: 

I. La doctrine faţă de cari ascultătorii ar fi preocupaţi, spre 
es. față de cei ce atirmă, că ar fi cu neputinţă abstinenţa, ne pro- 
vocăm la s. loan Botezătoriul. care a ajunat 40 zile; la rigârea 
ajunului din secolii primi, care era observat de cătră creştinii de 
totă condițiunea, chiar şi de cei debili Şi morbulenți. . . . Esemplele 
de abstinenţă arată, că acesta este posibilă. 

2. În ceasuri, când împlinirea cutării detorinţe. s'ar părea 
prea grea. (Esemplu sunt sânții apostoli, cari şi-aă lăsat casa, familia, 
şi tot ce ai avut și aă urmat pre l'omnul Christos.) 

Esemplele să fie acomodate doctrinei, capacităţii ascultătorilor 
şi demne de cuvintele dumnezeesei. âr nu de jos ori triviale. O 
deosebită precauţiune se recere, când aducem înainte vre-o scădere 
ori faptă păcătosă din viața ceutării persone, care a ocupat 0 po- 
siţiune socială înaltă, ca nu cumva credincioşii să-și afle prilej de 
a-și escusa propriele scăderi şi păcate cu cele ale persânei respective. 
spre es. adulteriul regelui David. !) idololatria regelui Solomon, 2) 

  

) 2 Imp. 1,4 233 Imp. 4ur.
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lăpădarea s. Petru!) Dacă se aduc atari fapte din viaţa persânelor 
de posiţie înaltă, oratorul să nu întârzie a spune ascultătorilor, că 
respectivele pers6ne saă emendat. şi-aă deplâns p&eatul cu lacr&mi 
de penitenţă, ori şi-a luat pedâpsa meritată. >) 

În casuri concrete oratorul sacru se pâte provoca la: 
a)  Esperința comună, cum se presentă în istoria sacră şi 

profană şi cum vedem, că se întimplă lucrurile preste tot. Spre es. 
voesci să scii, cum pedepsesce Dumnezeă păcatul, caută deci mai 
întâiti în cer, şi vei vedâ-o la ângerii, cară aă păcătuit, apoi îndrâptă-ţi 
ochii spre păcatul din paradis ŞI vei vede pedâpsa pre cruce, 
întârce-ţi privirea, spre infern şi vei ved6-o la condamnați, străbate 
secolii, și istoria poporălor întregi te va învăţa ete. 

b) Oratorul se pote provoca la esperintu ascultătorilor, anume 
ori la ce ai esperiat ei deja, esperieză, ori pot esperia UȘOr saă 
Vor ave să esperieze şi ci ca şi alţii. Spre es. de câte ori nu ne-a 
mântuit Dumnezei, ca şi prin minune din lipse și n&casuri. Fiţi 
siguri, că pentru fie care va veni momentul, când îi va căd6 le- 
gătura de pre ochi, atunci va ved6, că afară de a servi lui Dumnezeti 
totul este deșertăciune. 

c) Se pâte provoca la esperința persdnelor singurutice, spre 
es. Avram a primit ospital pre cei trei bărbaţi, văduva din Sarefta 
Sidonului pre Elie, etc. și ficeare Şi-au primit r&splata dela Dumnesei. 

d) La propria esperiuță încă se pote provoca oratorul, dar 
cu mare modestie și precauţiune. E mai consult, când și esperința 
proprie o pune în gura altora, ca şi s. Paul, care scrie: „Bă cunosc 
un om în Christos, care cu 14 ani înainte. re în trup, nu sci, 
ori fără trup, nu sciă, Dumnezeii scie. că sa răpit acela pănă la 
al treilea ceri.“ 3) Provocarea la esperința proprie nu odată pote da 
nascere la suspiţiuni nefavorabile pentru preot. Ascultătorii îşi vor 
zice: „De unde scie Dl. părinte atari lucruri?“ Cea mai mare pre- 
cauțiune se recere înse, când facem us de esperința. din scaunul 
mărturisiri, ca nu cumva să se violeze sigilul sacramental, ori să se 
facă sacramentul odios. 

$. 354. Usul locurilor comune. 

Isvârăle considerate în cele precedente servese înainte de 
tote spre a învăţa sai spre a mijloci ascultătorilor cunoscerea 

d) Mat. 26, 70. 2 2 Imp. 12, 18 ur; 3 Imp. II, 11.; Mat. 26, 75, 5) 2 Cor. 12, 2.
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chiară și fundată a, doctrinei, ce. se propune. Ele înse pot. servi 
Şi spre a emoţiona şi îndupleca, cu un cuvint pot servi spre în- 
treitul moment al discursului, de a învăţa, plăce și mişca. 

Ce privesce usul locurilor comune, recomandăm următorele: 

1. Oratorul sacru în usul mijlOcelor oratorice să nu se lege 
în mod servil de prescrisele topicei. Ele ai să-i servescă numai ca 
îndreptariă, nici de cât înse să-i încătușeze spiritul şi împedece 
avântul. Nici nu e necesar, ca să recurgă la tâte isvârele, ci 
numai la celea, cari îi supediteză material pentru tema sa. 

2. Că 6re la cari isvâră să recurgem în desvoltarea temei. 
depinde parte dela obiectul, despre care vorbim, parte dela gradul de 
cultură al ascultătorilor, precum și dela scopul particular al cuvîntării. 
Așa când e vorba despre un adevăr natural (filosofic) argumentele 
preste tot sunt de natură filosofică şi se scot mai ales din isvorăle 
intrinsece sai din rațiune. Faptele să se probeze cu argumente 
din isvâră estrinsece. La propunerea adevărurilor religidse şi su- 
pranaturale, argumentele se scot cu preferință din auctoritatea 
divină; şi deşi avem să recurgem şi la alte genuri de argumente, 
cuni sunt la cele din rațiune, totuși cele dintâii sunt idispensabili 
Şi pre ele se pune pondul principal. 

3. Ce privesce puterea argumentelor, cele din auctoritatea 
divină aă cea mai mare putere probătâre, producând certitudine 
absolută şi supranaturală, cele din rațiune produce certitudine me- 
tafisică naturală, cele din esperința proprie produc certitudine 
fisică, altele 6răşi produc numai certitudine morală, cum sunt cele 
scose din auctoritatea umană ori din monumente esterne. Puterea 
argumentelor nu trebue considerată numai în sine sa obiective, 
ci în raport cu gradul de cultură șcientitică și religidsă-morală a 
ascultătorilor.  Ascultătorii de rând mai curând se plâcă înaintea 
argumentelor din auctoritate ori din esperință, pre cari le pot cu- 
prinde uşor, de cât inaintea argumentelor din rațiune, cari le sunt 
mai greii de priceput. Poporul aștâptă dovedi palpabile, saii bătătore 
la ochi. Faţă cu necredincioşii și ereticii aă mare valdre argu- 
mentele din rațiune, prin cari se probâză, că doctrina catolică con- 
sună cu mintea sănătâsă, din contră doctrina susținută de ei nu 
consună. Faţă cu eretici produc efect şi argumentele din aucto- 
ritate, admise de ei, ori provocarea la un adevăr, ce-l recunosc ea.



— 129 — 

cert, deducându-se din acesta la. adevărătatea doctrinei catolice 
(argumentum ad hominem). 

4. Observăm, că nu se aduc în cuvintare tâte probele, câte se ofer după studiul serios și aprofundat al temei, ci numai acele, 
cari şi câte sunt necesari la realisarea scopului prefipt. Cicero serie: „Multa occurruntargumenta: multa, quae indicendo profutura videantur; 
sed eorum partim ita levia sunt, ut contemnenda sint; partim etiam 
si quid habent adiumenti, sunt nonnunquam eiusmodi, ut insit în 
iis aliquid viții, neque tanti sit ilud, quod prodesse videatur ut cum aliquo malo conjungatur. Quod autem sunt utilia atque firma, si ea tamen (ut saepe fit) valde multa sunt: ea quae ex iis aut 
levissima sunt, aut aliis gravioribus consimilia, secerni arbitror oportere atque ex oratione removeri. .... Equidem quum colligo argumenta, causarum, non tam ea numerare soleo, quam expendere. !) 

5. Oratorul sacru are să facă evidentă puterea argumentelor de a convinge respective de a emoţiona ori mişca; căci alt cum și 
cele mai puternice argumente rămân fără efect. Puterea argu- 
mentelor se face evidentă prin argumentare saii resonare, pre care cei vechi o definiau „Oratio, qua propositio minus nota ex magis notis legitima conclusione deducitur.* În argumentare oratorul să preciseze bine, ce e de probat, şi spre aceea să țintscă tâte pro- bele făcându-se evident nezul dintre probe şi obiectul, la care se referesc ele (nervus probundi); mai departe să observe legile pre- scrise de dialectică ținând tot odată cont de capacitatea și gradul de cultură intelectuală al ascultătorilor. 

Despre formele de argumentare mai obicinuite în elocință vom 
tracta mai tâvziă. 

Cap Il 

Mijl6cele oratorice spre a plăce. 

Ş, 35. Delectarea inimei, 

Ca adevărul religios să producă efecte salutari în ascultători nu e de ajnns, ca ei numai să-l cunâscă, ci se recere, ca să-l și primescă cu inimă deschisă şi cu plâcere, însufleţindu-se pentru 

1) Cicero, de Orat. II. 76.
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adevăr. Căci natura nâstră astfel este intocmită, cât noi ne resolvim 
uşor a urma în viaţă, ceea ce ni se presentă, ca delectabil și fo- 
lositoriii, pre când faţă de ceea ce nu ne impresion€ză, rămânem 
răci şi indiferenți. Acest moment psichologie avându-l în vedere 
oratorul sacru se va nisui, ca doctrina, ce o propune, să o presenteze 
ca interesantă pentru binele ascultătorilor și să le câştige pentru ea nu 
numai mintea, ci și inima, căci inima este aceea punte misteri6să, 
care conduce la înduplecarea voinţei conform scopului urmărit în 
predică. De aici Invenţiunea va av să tracteze nu numai despre 
mijlocele oratorice spre a învăţa, ci şi despre mijlocele spre a plăce 
saii de a delecta inima, ascultătorilor, câştigându-le încrederea, sim- 
patia și bunăvoința pentru sine şi pentru adevărul ce-l propune. 
Oratorul sacru pote să placă sai să deştepte atenţiunea, şi interesul 
ascultătorilor și să le câştige bunăvoința: a) prin alegerea potrivită 
a temei (despre acâsta a fost vorba în $. 12) b) prin tractarea 
cor&spundătore şi stilul ales al predicei sale (despre acesta vom tracta 
în Secţ. II.) şi c) prin calitățile şi virtuțile sale personali şi ma- 
niera de a purcede în singuraticele casuri aşa, după cum poftese 
interesele spirituali ale ascultătorilor. Aceste calităţi și maniere 
constituesc ceea ce numim moravuri oratorice (mores oratorii, j%os). 
Deci ca mijlâce proprii pentru a mișca inima ascultătorilor câşti- 
gându-le complăcerea și bunăvoința se consideră de o parte ca- 
ractărul moral sai acele calităţi și virtuți ale oratorului sacru, 
cari îl presentă ascultătorilor, ca pre un bărbat onest, serios ȘI 
consciii de sublima sa chiemare; sră de altă parte procederea lui 
fină şi precaută, care, fără a scăpa din vedere scopul urmărit prin 
predică, în propunere ține cont de împrejurările de persâne de 
timp și de loc, sai are așa numitul tact oratoric. 

$. 36. Moravurile oratorice. 

Primul şi cel mai comun mijloc de a plăce saii de a câştiga 
inima ascultătorilor pentru sine şi pentru adevărul, ce-l propune, 
este însa-şi personalitatea oratorului saă caractărul lui moral. Căci 
un bărbat de caracter leal, onest şi sincer curând însuflă ascultă- 
torilor încredere și iubire, și poporul bucuros îi ascultă sfaturile şi 
împlinesce mandatele date în numele lui Dumnezeiă.  Esemplu ne 
este s. Ioan Botezătoriul, ss. apostoli şi mulți predicatori celebri, cum 
ai fost s.Francisc Borgia, s. Alfons și alţi oratori pii și virtuoşi, cari
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farmecai și cuceriaă inimele ascultătorilor deja prin simpla lor apariţiune pre amvon. Acâsta se esplică forte uşor. Firea nâstră ne înclină a ne supune auctorității recunoscute şi a nntri încredere stimă și simpatiă față de aceia, despre cari suntem convinşi, că ne Voesc şi ne şi promoveză binele nostru, Din contră cuvintele unui om de caracter dubiă sai cu totul necunoscut, ori cât de frumâse şi elocuente ni S'ar păre ele, le primim cu Orecare reservă şi ne- încredere.  Însuşirile cari are să le poș6dă oratorul spre a câştiga încrederea și bunăvoința ascultătorilor săi, retorii cei vechi le reduc la „aceste patru: probitatea, modestiu, bunăvoință şi prudința. 
1.  Probitatea se manitestă prin 0 nisuinţă nobilă, sinceră şi desinteresată de a lucra pentru  validitarea principielor corecte creștinesci și de a promova prin mijlOce oneste şi demne tot ce e drept, bun şi salutar. Ea măresce auctoritatea oratorului înaintea ascultătorilor, şi-i câştigă o influință nespus de mare asupra inimei lor. Probitatea, eschide ori ce promisiuni deşerte, apucături sofistice ori alte mijlâce, cari ar amăgi şi duce în rătăcire pre ascultători. 1) 

2. Modestia, care interzicând oratorului a se făli ori a se ocupa de pers6na sa *) şi inpunându-i să se ocupe numai cu obiectul temei, este virtutea, care mai curând îi câștigă simpatia altora. Esperinţa de tote zilele ne arată, că Gmenii modesti se bucură de complăcerea, generală, 2) pre când cei fuduli și îngânfaţi sunt res- pingători şi molesti. Vanitatea şi îngânfarea oratorului este curând observată, dară tot odată şi neiertată din partea ascultătorilor. Ma chiar și când ascultătorii ar fi bine dispuși şi însuflețiți pentru adevăr, apariţiunea superbiei şi a egoismului fudul la moment ră- cesce inimele şi le înstrăin&ză. :) Predicarea Mântuitoriului, a ss.-lor apostoli și a tuturor predieatorilor apostolici o  caracterisâză modestia. 5) . 
3.  Bunăvoința, prin care oratorul sacru arată, că numaj binele şi fericirea ascultătorilor îi zace la inimă, că pentru pro- movarea acestora nu se sfiesce de nici o greutate, măresce numai şi întăresce în ascultători încrederea şi iubirea față de el, Ascultătorii îşi deschid deplin inima pentru cuvintele oratorului, fiind convinşi, că acelea isvoresc din abundanța unei inimi bine- voitore și plină de iubire faţă cu denşii şi ceea ce provine dela 

1) 1 Tes. 2, 4. 22 Cor. 45. %11Imp. 2,5, 4) Quintilian, Institut. Orat, XI. e. 1,n.3, 5) Mare. 1, 22; Ioan 7,16; 1 Cor. 2, 4. 
N 

9
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inimă, şi pătrunde la inimă. Unde nu-i iubire şi bunăvoință cu- 
vintele oratorului rămân fără fruct, sunt ea şi arama sunătâre şi 
cimbalul resunătoriă. Oratorul, care iubesce pre ascultători îşi 
identifică sârtea sa cu a lor, cât fără frică pote zice cu apostolul 
„cine e neputincios și că să nu fii neputincios '? cine se smintesce 
şi că să nu me aprind.“ 1) 

S. Chrisostom cu multă bunăvoință agrăesee pre ascultătorii săi: 
„Și de unăzi şi acum ve vorbesc vouă: Ohde a-și fi pururea cu voi şi mai 
vîrtos cu voi, deși nu cu presența trupului cel puţin cu puterea iubirii, căci 
Viaţa nu-mi este alt ceva de cât voi şi grijea de mântuirea vâstră“. 2) 
Eră în alt loe: declară, că şi când era departe de ascultători pe- 
tvecea, neincetat, cu gândul la ei: „Şi când ședeam şi când me sculam, 
și când întram şi când eşiam, pre voi iubiților ve priviam și în 
somn, nu numai preste zi, dară şi n6ptea me nutriam cu aceleaşi 
gândiri desfătătore, zicând cu Solomon „e dorm, dar inima mea 
veghâză“.2) Acâsta mi se întîmplă și mie, căci deși necesitatea somnului 
îmi închidea plepele, iubirea neînvinsă faţă de voi înse deștepta, 
ochii minţii mele și adese ori mi se părea, că prin somn grăese 
cu voi. Se întimplă uneori, că ceea ce cugetă sufletul, vede şi 
în vis prin fantasiă, aşa ceva mi s'a întîmplat şi mie atunci, şi > 

deși nu ve vedeam cu ochii trupesci, fiind absent cu corpul, cu 
afectul eram de faţă, și urechile mele pururea resunaii de strigarea, 
vâstră“. +) 

4.  Prudința este acea prevedere Și circumspecţiune, prin 
care oratorul t6te le întogmesce spre a lumina, delecta şi îndupleca, 
pre ascultători. Ea scutesce pre orator de judecata superficială şi 
unilaterală şi de alte scăderi presentându'l ca pre un bărbat învăţat, 
care domnesce deplin materia, ce o propune. Virtutea acesta este 
pentru cei mai mulţi ascultători cea mai solidă garanță despre 
adevărătatea, şi momentuositatea practică a celor propuse de orator. 

Este lucru firesc, că aceste însușiri sai virtuți ai să-şi exer- 
citeze influința lor binefăcătâre şi la alegerea materiei precum și 
la, elaborarea temei, cu un cuvînt la întregă predica; oratorul să 
fie pururea ocupat numai de ascultătorii săi, acesta să o probeze 
și prin caractărul comunicativ al predicei, întogmindu-o ast feliă, 
cât unul fiecare ascultătoriă să credă, că oratorul sacru îi vorbesce 
anume dinsului. 

Așa s. Ioan Chrisostom purcedînd din cuvintele Mântuitoriului: 
„Drept aceea tote câte vreţi să ve facă vouă Omenii, aşa şi voi să 

  

1) 2 Cor. 11,29. 2) Hom. XI. a cătră poporul antioch. 3) Cant. Cant 5,2. 
1) Hom. 1. Despre penitenţă,
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le faceți lor“ 1) zice: „Nu e lipsă de cuvintări multe, nici de legi detaiate, nici de feliurite învățături: voința fa să fie lege  Voesci să primesci binefaceri? fă bine altuia. Voesci a dobindi milă? fie-ți milă de de-aprâpele. Voesci să fi lăudat? lăndă pre altul. Voesci să fi iubit? inbesce. Voesci a. fi în frunte ? concede-o acâsta mai întâii altora. 'Tu fi judecătoriul, tu fi legislatorul vieţei tale. ŞI 6răşi, ce uresci, nu face altuia. Nu-ţi place să fi batjocorit? nu batjocori nici tu pre altul. Uresci a fi invidiat? nu invidia nici tu. Nu-ţi place să fi înșelat? nu înșela nici tu. Și în tote celelalte, dacă observăm aceste duă cuvinte, nu avem lipsă de altă în- dreptare“. 2) 

$. 37. 'Tactul oratoric, 

“Quintilian caracterisâză pre orator prin cuvintele: „vir bonus dicendi peritus.“ 3) Acesta o zice el despre orator în genere, 
nicăiri înse nu se potrivesce mai bine de cât la oratorul sacru. E] 
trebue să fie caracter moral, să fie „Vir bonus“ ca se pâtă câştiga, bunăvoința şi încrederea ascultătorilor. Bunătatea lui morală înse nu e suficientă tot deauna, ca să le escite interesul Şi ţină încordată, 
atențiunea. Pot veni înainte momente, când prin câte un singur 
cuvint, ori cutare alusiune să indispună şi înstrăineze pre ascultă- 
tori; ori preste tot modul lui de a purcede să le slăbâscă interesarea 
şi cu acâsta să le scadă şi incordarea, atenţiunii; ca atari incon- 
veniente să se delăture de acolo, de unde se află; oratorul trebue 
să fie versat — „dicendi peritus“ — în arta de a cuceri şi domni 
inimele ascultătorilor desvoltând un feliă de stratagemă spre scopul 
acesta.  Desteritatea oratorului: de a preveni şi respective a de- 
lătura prin manierele şi procedura, sa ori ce disposiţie neplăcută, 
în ascultători, și astfelii a-şi asieura bunăvoința și interesarea lor 
pentru tot decursul vorbirii, vine înainte sub numele de „tact ora- 
toric“. 'Tactul fin îi dicteză oratorului, că în ceasuri concrete ce 
să zică, ce să facă, ce să omită ŞI cum să se porte, cu un cuvînt 
ce se recere la ajungerea scopului. e 

Fără tact nu odată celea mai escelente talente oratorice, 
rămân neproductive, cele mai frumâse cuvintări fără efect. 'Tactul 
fin este mai mult un dar natural, dară spiritul de observaţiune, 
reflecsiunile psihologice și o bună, crescere socială și morală per- 
fecționeză darul natural şi-l aplică cu fruct la instruirea altora. 

:) Mat. 7,12. '2) Hom. XIII, cătră pop. ântioch. 5) Institut. Grat, XII. e.1,
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La tactul oratoric se reduce 1. decenţa oratorică şi 2. precau- 
țiunea oratorică, 

$. 38. Decenţa oratorică, 

În conversarea zilnică, dacă voim să câştigăm complăcere și 
bunăvoința altora, şi să trecem de 6meni bine crescuți, observăm 
legile bunei cuviinţe. Ceea ce se întîmplă în viaţa, și conversarea, pri- 
vată, nu se pote întrelăsa, nici în elocinţă, care ca artă trebue se țină samă 
de bunul gust. Deja Cicero a zis „Caput artis est decere“ 1) 6ră 
decenţa, oratorică o definesce: „Scientia earum rerum, quae agentur 
aut dicentur, suo loco collocandarum. 2) Decenţa e așa dară arta 
de a face în ori ce împrejurări ceea ce e cuvenincios, adecă co- 
văspundătoriii şi oportun. Ea stă în perfecta armonie a cugetelor, 
a sentimentelor, a stilului și propunerii cu obiectul, cu personalitatea, 
oratorului, cu auditoriul, cu un cuvint cu tot ce pote fi luat în con- 
sideraţiune la ţinerea unei cuvintări. 

În specie 1. Cu privire lu materie sui obiect: Ovatorul sacru 
să fie precaut în alegerea lui, alegând materie potrivită şi tractându-o 
după lipsele ascultătorilor, După ce a anunţat tema și precisat 
punctele de vedere, din care are să o tracteze, să-şi satisfacă de- 
torinţei, ce şi-a inpus'o. A se abate dela temă, fără causă justă 
şi evidentă, ori a anunța una și a vorbi despre alta, e în sine ne- 
cuviincios şi produce confusie în ascultători, şi ca orice necon- 
sequență displace. Despre lucrurile sacre se cuvine, ca să vorbâscă 
oratorul sacru cu cea mai mare reverință. În tractarea despre 
ss. misterii și despre unele precepte morali, trebue să alâgă cu 
multă grije terminii și frasele, de cari se servesce, ca nu cumva 
să scandaliseze pre cei slabi ori ignoranți. Este îngrozitor și 
disgustător a și cugeta numai, că e cu putință, să folosescă cineva 
pre amvon espresiuni de jos, triviali şi preste tot nedemne de 
cuvintul lui Dumnezeă și periculdse pentru credință şi moralitate. 
Materiile delicate, tractarea cărora în Gmenii sensuali ar provoca 
pofte disordinate, am zis că sunt mai mult obiectul instrucţiunii 
private, dacă totuşi ar trebui propuse publice, să se alâgă terminii 
aşa, cât cei vinovaţi să înţelegă, dar tot odată urechile caste să nu 
se ofenseze. Orice materie trebue tractată în spiritul evangelic. 
Lucrurile de sensaţie, glumele şi deşteptarea risului nu se unesc 

  

:) De orat, 1, 29. 2) De off. 1. e. 40,
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cu seriositatea amvonului, pentru aceea în genere să nu recurgă 
oratorul la, aceste mijlâce. 

2. Oratorul sacru în propunerea adevărurilor religiose să fie 
cu considerațiune și la înprejurările personali, annme: 

a) Oratorul să aibă în vedere capacitatea, posiţia, etatea, şi 
auctoritatea, sa, căci nu se cuvin tuturor tote. Despre unele ma- 
terii (obligaţiunile căsătoriţilor) pote vorbi mai cu succes un preot 
bătrân de cât unul tinăr. Admonierile se şed parochului, nu se 
cuvine înse să le facă un preot srtăin; dela părinți primim cu su- 
punere multe cuvinte mustrătâre, pre cari, când ar veni dela un 
străin, le-am respinge cu indignaţinne. S. Ioan Chrisostom inculcă 
credincioșilor prin cuvinte aspre obligaţiunea de a umbla mai des 
la biserică, el o face acesta ca păstoriul şi părintele lor. 

„Voi toți vă bucuraţi azi, singur ei sum cuprins de întristare. Căci când îmi întorc ochii mei spre acâsta mare spirituală și con- templez immensa avuție a bisericei, apoi ră când socotesc, că după ce va fi trecut acesta solemnitate, mulțimea se va depărta 6răşi, mă chinuesc şi dureri sufletesci me muncesc, dedrece atât de mulţi fii a născut biserica şi nu se pote bucura de ei în singuraticele adunări ale cultului divin, ci numai la sărbătorile mari. Câtă destă- tare spirituală, câtă bucurie, cât ar contribui la gloria lui Dumnezeii, cât la mântuirea sufletelor, dacă la fiecare adunare sacră aşi vede plină incinta, bisericei?  Năerii şi cârmacii lucră din tâte puterile, ca percurgând marea, să ajungă la port; noi din potrivă ne silim a ne avînta pre marea estinsă, fiind pururea învăluiți cu valurile afacerilor lumesci, umblăm a fală la foruri și tribunale, aici înse abia ne arătăm odată sai de două ori pre an. Aii doră voi nu sciți, că ce este pentru mare portul, aceea a ridicat Dumnezei în cetăți bisericile, ca scăpând aici din vîrtejul sgomotului lumesc, să gustăm cea mai mare linişte ..... Ce ocupaţiune pâte fi pentru tine mai fructudsă, sai ce convenire mai folositre, sai ce împe- decămiînt, te ar rețin€, ca să nu petreci cu noi? Aă doră vei zice, că sărăcia îţi este pedeca, de nu poţi fi de faţă la acestă adu- nare, acesta pedecă nu. e legitimă. Săptămâna are șepte zile; Dumnezeti aceste șepte zile le-a împărțit cu noi, nici şi-a făcut şie-şi partea cea mai mare, 6ră nduă cea mai mică: ba nici nu le-a distribuit în părți egali; nu Și-a luat şie-și trei, 6ră trei să ni-le cinstescă; ci ţie ţi-a împărțit şese, ră lui și-a reţinut una. Și nică în acâsta unică zi, nu te învrednicesci a te reţine cu totul dela ocupaţiuni seculari? 'Tu faci un sacrilegiti, când acea zi sântă și dedicată spre ascultarea cuvintelor spirituali, abusând, o între- buințezi spre griji seculari. Dar ce vorbese et de ziua întregă? barăm de ai face și tu în decursul acestei zile, cât a făcut văduva elemosină. Precum aceea a oferiţ, doi fileri și a dobindit dela
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Dumnezeii. multă grație, aşa, împrumută şi tu d6uă 6re lui Dumnezeă, şi vei aduce în casa ta câştigul a sute de zile. Bagă de samă, ca nu cumva ne-voind tu ate conteni pre puţină vreme dela câştiguri pămîntesci, să perdi ostenele de pre ani întregi; căci Dumnezei, când e despreţuit une ori risipesce averile adunate, precum a amenințat Şi pre Judei, cari pentru adunarea de averi ai părăsit grijea de biserică, zicendu-le: „Căutat-aţă la multe, şi Sai făcut puține, și sai adus în casă, și le-am suflat pre ele, pentru aceea acestea zice Domnul atotțiito- riul: Pentru că casa mea este pustie, și voi vă duceți fiesce-carele în casa sa.“ 1) Dacă numai odată ori de două ori pre an vini aici, ce te pot ei învăţa cele ce sunt necesari a sci despre suflet, despre trup, despre nemurire, despre împărăţia ceriurilor, despre pedepse, despre gheenă, despre indelungă răbdarea. lui Dumnezeti, despre indulgință, despre penitență, despre botez, despre iertarea păcatelor, ş, c. |. Voi din cele ce trebue să: le scie un creștin nu puteţi cunâsce nici partea cea mai mică, dacă ve adunaţi aici câte odată, şi încă, și atunci ca în trâcăt, nu atât din evlavie spirituală, ci pentru solemnitatea obici- nuită ..... Dacă daţi pre fii vostri la vre-o artă, le porunciți să petrecă neîntrerupt în casa magistrului lor spre a învăța cn atât. mai ușor arta respectivă; având voi să învăţaţi nu o artă comună ci cea mai de frunte dintre tote, cum adecă să plăceți lui Dumnezeă şi să dobindiți bunurile ceresci. socotiți, că cu superticialitate puteți ajunge la acesta? Ce nebunie! Afacerea acesta, e o disciplină, care reclamă multă luare aminte, ce veți cunâsce din cuvintele: „Înveţaţi dela mine, pentru că sum blând și smerit cu inima,“ ?) şi 6răşi: » Veniţi fiilor, ascultați-me pre mine, frica Domnului voii învceța pre voi,“ 5) și 6ră: , ndeletniciți-vă și cunosceți, că că sum Dumne- ze.“ *) Deci este lipsă de multă îndeletnicire pentru cel ce voesce a-și câștiga acestă disciplină a moravurilor și filosofiei. 5) 
b) Ce privesce “pre ascultători, de asemenea aduce cu sine 

decenţa, ca oratorul să țină samă şi de posiţia și gradul de cultură 
a acestora, „Nec tantum, quis et pro quo, sed etiam apud quem 
dicas, interest. Facit enim et fortuna discrimen, et potestas.“ s) Și 
aici are valdre principiul: tracteză pre fiecare după individualitatea lui. 

Oratorul trebue să arete prin întregă pnrtarea sa respect, 
stimă, iubire şi interes față de ascultători imitând pre s. Paul, care 
scrie Corintenilor: „Ca pre nisce fii iubiți vă îndemn pre voi.“ 7) 
Marele orator frances Bautain credu de cuviincios a-și escusa chiar 
şi păşirea sa pre amvonul catedralei din Paris în 1846. EL zice: 
„Dacă păşesc azi cu dre care sfială pre catedra conferințelor dela 
Notre-Dame, unde ai pășit atâți oratori distinși înainte de mine, 
mă liniştesce și încurăgeză cugetul, că noi aici nu cercăm nici o 

  

1) Ageu 1, 9. 2) Mat. 11, 29, %) Ps. 33, 12. 4) Ps. 45, 10. î) Horm. Despre Botezul lui Christos. *) Quintilian, Instit. or. X. c. 1V, 2. 7) 1 Cor. 4, 14.
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ondre, ci numai voim a ne înplini detorința. Așa dară nu omul 
vă vorbesce, ci servul lui Isus Christos, care a fost trimis de Dl. 
în totă lumea, ca să-i predice cuvintul divin şi să-l lățescă până la 
marginile pămîntului. - Deci noi avem o misiune, şi acestă misiune 
nu o avem dela noi înşine, ci dela episcopul nostru, care ne-a 
trimis la, voi: noi ne presentăm înaintea vâstră, Dlor, ca şi luptă- 
toriul pre câmpul de bătaie, cărui comandantul i-a dispus: Mergi, 
Şi el merge, și-și pune viaţa“. | 

c) Une ori înse oratorul sacru e silit se vorbescă despre 
principiele, cuvintele, faptele unor anumite pevs6ne lăudându-le 
ori reprobându-le. În atari casuri oratorul uşor pote trece preste 
marginile decenţei, parte esagerând în laudă, parte descărcându-se 
cu prea mare violență asupra cuiva, ceea ce e necuviincios, şi dacă 
cel atăcat e de faţă, pote să provâce chiar scandal. 

Quintilian stătoresce pentru oratorii profani regula: „Nunquam 
decebit sic adversus tales agere personas, quo modo contra nos aşi 
ab hominibus conditionis eiusdem iniquo animo tulissemus.“ 3) 
Oratorul sacru trebue să fie obiectiv, just şi decent chiar şi față, 
de inimicii adevărului, pre cari prin tractare decentă şi compăti- 
mitâre mai curând îi câştigă. Deci nu e cuviincios să-i apostrofeze 
cu dispreț și satiră ca şi cum ar voi să arete superioritatea sa 
asupra lor și învingerea adversarilor: „non de adversario victoriam, 

„sed contra mendacium quaerimus veritatem,“ zice s. Augustin. 2) 
Cu atât mai puţin este permis oratorului a debacha de pre amvon 
asupra unui stat de viață aprobat de biserică ori asupra legilor şi 
auctorităţilor bisericesci și civili. Preotul, care şi-a uitat de sine 
şi ar vătăma instituţiunile legali civili, nu ar greşi numai în contra, 
decenței, ci nşor ar pute fi tras la răspundere şi eventual pedepsit. 

3. Ce privesce timpul, decenţa poftesce, ca oratorul în cu- 
vîntare să fie cu atențiune la natura și durata timpului. În privința 
acesta zice Quintilian: „Tempus quoque et locus egent observatione 
propria. Nam et tempus tum triste, tum laetum, tum liberum, tum 
angustum est. Atqui ad haec omnia componendus orator: et loco 
publico privato-ne, celebri an secreto, aliena civitate an tua, in 
castris denique an foro dicas, interest plurimum, ac suam quidque 
formam et proprium- quemdam modum eloquentiae poscit.* 2) 

*) Qaintilian Instit, Or, X. c.1V, 2. 2) Contra, Pelag. LV. 5) Instit. Orat, 
XI. e. 1. n. 1V, 4,
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a) Tâte îşi ai timpul s6u, chiar de aceea natura timpului „e hotăritâre pentru disposiția sufletâscă a, ascultătorilor. Altcum se va purta oratorul și-și va întogmi predica, când sunt voioşi şi în 
condițiuni favorabili credincioşii, Şi 6răși altcum atunci când miserii Şi calamităţi publice, pestilență, incendii, r&sbde, fomete et. apasă 
comunitatea. Oratorul are să-și identifice sârtea sa cu a, ascultătorilor, acâsta înse e cu putință numai, dacă el cunâsce bine raporturile sociale şi spiritul timpului în care predică. 

Ca model în ceea ce privesce acomodarea oratorului după natura, timpului ne servesce S. Ioan Chrisostom, care se adresă cătră poporul antiochian cuprins de grâză pentru dărîmarea statuelor, ! astfeliă: „Ce să zic, sai ce să grăesc? Acesta este timpul lacrămilor nu al agrăirilor, al Jelii nu al cuvîntărilor, al rugăciunii nu al vor- birilor. Atât e de grozavă mărimea celor întîmplate, atât e de nevindecabilă rana, atât de cumplită nefericirea, ce ne-ajuns. Aici nu ajută nici un medicament omenese şi avem lipsă de ajutoriii de sus. Ca și amicii lui Job şepte zile am tăcut şi eă...... Concedeţi-mi acum, ca să-mi deschid gura mea și să deplâng ca- lamitatea nostră comună. Cine ne-a, invidiat pre noi preainbiţilor ? Cine a fost aprins de mănie asupra nâstră? le unde acestă schimbare neașteptată? Nimie n'a fost mai vrednic de respectat de cât cetatea nostră, nimic nu este mai de compătimit ...... Plâng şi jelese acum nu pentru mărimea pedepsei, ce o merităra, ci pentru mărimea, infamiei comise. Căci, şi dacă nu s'ar irita nici nu near pedepsi sai înfrunta împăratul, spuneţi-mi cum vom suferi rușinea fărădelegii nostre... Să ne căutăm refugiu la regele ceresc, numai în grația lui este scăpare. — Aici voiam să-mi întrerump cuvîntarea, căci durerea ca şi un nor des ne cuprinde sufletele și deopotrivă ne îngreuneză atât pre noi în vorbire cât și pre voi în ascultare ...._ Dar ni-a venit în minte, că negura deasă, care ne răpesce razele srelui uneori prin acelaşi s6re se împrăștie, Și sperez, că prin razele dumnezeescej învățături, se va alunga și norul întunecos al tristeței, care ne apasă acum sufletele; acesta mă îndâmnă, să continuă cu propunerea. cuvîntului divin. Uitaţi pre un moment durerea vâstră şi urmaţi-me cu aten- țiune. Să le lăsăm tâte în mâna lui Dumnezeă şi să ascultăm cu 

1) La anul 387, poporul antiochian revoltat pentru că impăratul Teodosiu Marele a; impus contribuțiuni estra-ordinarie asupra provincielor orientali ale imperiului roman, a dărîmat statele familiei împărătesei ridicate în Antiochia şi a comis și alte escese, Împăratul măniindu-se a voit să. pedepsâscă aspru cetatea Antiochia. S. Ioan Chrisostom, pre atunel preo! in acâstă cetate, a ținut 21 cuvintări sacre numite despre statue, prin cară cuvintări sa nisuit și încă cu deplin sneces de a, deştepta în popor părere de răă şi înduplecă pre împăratul să ierte cetăţii pentru crima, fiilor ei. Spre a obțin iertare şi graţie dela împăratul s'a, întrepus pentru popor la împeratul şi bătrânul episcop al Antiochiei Flavian (v. hom. III și hom. XXI cătră poporul antiochian.)
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bucurie cuvintul lui. Chiar aicia vom afla mijloc de alinare în suferințele nostre etc.“ 
b) Durata timpului încă e de mare moment la, succesul 

cuvintării. Dacă timpul destinat pentru predică e prea, scurt, nu se 
pote eshauria şi desvăli deajuns materia predicei, dacă dureză pre- 
dica prea lung obosesce şi lâncezesce atențiunea ascultătorilor. 
Principiul e: mai bine se fie cuvintarea sacră mai scurtă, de cât 
prea lungă. Omenii cari la vorbiri și producţiuni lumesei petrece 
Ore întregi, la predicele lungi devin inparienți. Lucrul e uşor de 
înțeles, cele dintâiă escită curiositatea şi delectză simţirile, pre- 
dica înainte de tute înse are să întărescă credința şi ţintesce la 
înfrânarea simților. 

Conc. "Trid (sess. 5 e. 2) încă impune parochilor să țină pre- 
dici scurte. Cuvintările, ce se țin la s. liturgie aă să dureze 20—30 
minute, numai cu ocasiuni de tot solemne pot. fi cu ceva mai lungi. 
În privința acesta ne-aii premers cu esemplu ss. părinți, ale căror 
homilii sunt scurte. Asemenea sunt scurte şi cuvîntările celor mai 
mulţă predicatori de renume. 

Cu privire la marii oratori francesi din secl. XVI, a căror 
discursuri sunt forte lungi, e de observat, că vorbirile lor s'aă 
ținut mai ales la curte și înaintea unui auditoriii forte cult, pre 
lângă aeeea nu le avem aşa după cum ati fost ţinute, ci prelucrate. 
Aşa cuvîntările lui Bourdalone ati fost prelucrate de P. Brettonneau, 
Massillon însu-şi şi le-a prelucrat, tot aşa şi Bossuet. Alteum în 
cuvîntările ordinare şi aceşti oratori observaii scurțimea cuvenită, 
bine sciind, că nu se unesce cu decența amvonului să ocupe prea 
mult paciinţa ascultătorilor. | 

4. Locul, în care se ţine predica de asemenea se cade să-l 
aibă în vedere oratorul sacru. Când predică în biserică tot ce-l 
încunjură inspiră sânţenie și pietate, deci bunăcuviința aduce cu 
sine, ca sânțenie și devotaţiune sacră să transpire şi din cuvintele 
şi purtarea, oratorului. Oratorul profan în loc profan îşi pote per- 
mite câte-o licență, care nici de cum nu se şede la cuvintările înpre- 
unate cu serviţiul divin în biserică ori afară de biserică, la admi- 
nistrarea ss. sacramente și sacramentale. Dacă de cutare loc sunt 
legate anumite evenimente ori reminiscinţe istorice. oratorul inge- 
nios le pote releva cu succes spre a descepta atenţiunea şi câştiga 
bunăvoința: ascultătorilor. Spre es.: de acolo își trage originea ori 

) Hom. II cătră pop. antioch.
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a petrecut acolo cutare sânt; sa întîmplat o minune; e loc de pe- 
regrinagiii etc, 

$. 39. Precauţiunea oratorică. 

În legătură intimă cu decența oratorică e şi preeauțiunea, oratorică. Ea consistă în dibăcia oratorului de a cruța suscepti- bilitatea . ascultătorilor şi a evita în cuvîntare ori ce disposiție ne- favorabilă scopului ce-l urmăresce prin predică.  Oratorul precaut nu perde din vedere nici pre un moment modul de cugetare şi 
simţire a poporului, dorințele, aspiraţiunile, prejudețele şi cu un cuvînt starea lui sufletescă. În specie: | 

a) Este lipsă de precauțiune mare, când oratorul e silit să udmonieze pre ascultătorii săi pentru scăderile, de cari sufer și 
de cari nu voesce a se lăpăda. Esperința ne învaţă că Gmenii nu bucuros primesc admonițiuni şi înfruntări, precum zice adagiul: »Obsequium amicos, veritas inimicos parit.“ Acâsta, ce e drept, nu are să-l reţină pre orator dela înplinirea detorinţei sale, dar îi inpune prudință. Oratorul prudent face admoniţiunea numai când apare ca necesară pentru binele comunității, căci admoniţiunile par- ticularilor nu formeză obiectul predicei, ci al instrucţiunii private. 

Prin instrucțiune acomodată şi părinţescă oratorul va convinge 
poporul despre răul, de care sufere şi periculele, la cari se espune, dacă va mai continua, a merge pre calea apucată, precum și despre aceea, că admonițiunea salutară, ce o face, provine din iubirea și îngrijirea ce o nutresce față de sufletele lor. 

S. Chrisostom își începe admonierea în contra avarilor aşa: „Eă sciii bine, că între voi sunt unii, cari nu bucuros ascultă cu- vintele mele, nu le place, că îi îndemn aşa adeseori să părăsescă averile pămintesci și bunurile temporali. Dară ce var folosi, dacă ei ași înceta de a vă admonia în sensul acesta? dacă ei spre a vă cruța a-și tăc6 şi a-și întrelăsa a vă aduce aminte de detorințele vostre,. 6re prin acesta fire-ați asiguraţi în contra, infernului? Ai nu aţi păcătui voi cu atât maj nesocotit, şi pentru aceea cu atât mai aspru aţi fi şi pedepsiţi? Şi ei, care uitându-mi de datorința mea, a-și fi tăcut, m'ași face rEspundătoriă penru osîndirea vâstră. Ce var ajuta aşa dară iubirea mea, neîntogmită şi indulgința mea întiorătre?  Neaducându-vă ea nici ce] mai mic bine, din coniră numai ar mări nefericirea vâstră. Ce ar folosi, dacă Wași ține cuvîntări, pre cari le-aţi asculta cu plăcere, şi prin acesta v'aşi trăda durerilor, cari nici odată nu înceteză? Ai nu e mai bine
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să ve causez aici o mică neplăcere, o durere care trece, dară să ve 
scutesc de acel foc, care nici când nu se stinge.“ 

b) O rară precauţiune se recere Şi când oratorul are să 
desrădăcineze din credincioși datini plăcute poporului, prejudeţe 
invechite, legate de lucruri altcum pii şi salutari (spre es. de ss. 
sacramente, peregrinări etc.) şi aspiraţiuni neîntogmite, reducerea 
sărbătorilor, ete. ori să înduplece pre credincioși la sacrificii estra- 
ordinare, la cari ei nu sar fi așteptat; în atare cas cu un cuvînt 
precugetat, ba și cu ori ce mişcare, privire ori accentuare neoportună 
Şi nu destul de precaută pote frustra scopul cuvintării. Prin cuvinte 
alese se va sili, ca pre încetul şi atât de natural să presinte obiectul 
din cestiune, ca, și cum el de sine sar oferi şi inpune ascultătorilor 
așa cât ei 6re cum nu pot să decline acceptarea lui. 

Htă cum se adreseză un paroch venerabil, din Chersi, cătră 
poporul, care nu voia să renunțe la datina de a se inmorminta în 
cetate în jurul bisericei, el zice: „Fii mei ei aud cum pietatea 
vOstră murmură şi zice: Pentru ce voesce a me lipsi de mângăerea 
acesta de a fi înmormîntață cu părinţii nostri? Pentru ce ne opresc 
de a ne amesteca cenușa ndstră cu a lor? Numai pentru aceea, 
că după mârtea vâstră să nu faceţi răi fiilor vostri, cărora, le voiți 
atâta bine în cursul vieței vostre; numai pentru de a strica o rea în- 
trebuinţare atât de periculâsă, în fine numai de a sfărma o deprin- 
dere împotrivitâre omenirii. 

Ei bine! Voiţi voi a cumpăra o deșertă mulţămire cu preţul 
vieţei saă al sănătăţii urmaşilor vostri? O ceriule! astă eti de aici 
văd întiorându-se şi răsărind trupurile strămoșilor vostri când ve vor 
depune în mormintele lor; eă îi aud strigând: ei nu sunt fii nostri, 
căci noi m'am fost așa de barbari. Nu fraţilor mei, voi nu veţi 
amesteca cenuşa vâstră cu aceea a părinților vostri, dară o veți 
amesteca cu cea a fiilor vostri, a amicilor vostri, Şi a neamurilor 
vostre, cari vieţuesc încă; voi o veţi amesteca cu a mea; aşa ei 
voesc, ca trupul meă să fie depus în mijlocul vostru în cemeteriul 
cel noi. Acei cari se vor nasce după voi, vor veni a se închina 
asupra mormintelor n6stre, ca asupra acelora ale binefăcătorilor lor, 
şi sele ndstre vor trăsări de bucurie. Care dintre voi se va îm- 
potrivi de a me urma şi a me imita? care va voia părăsi pre șeful şi 
preotul săi? Ah! dacă ar așa, eii vă declar, că în-ziua învierii, 
me voii scula singur din mijlocul acestui cimiteriă pustii, voit 
merge spre a me întăţișa înaintea judecătoriului celui-mare, îi voiii da 
socotelă de turma ce mi-a încredințato; și eă părintele vostru fra- 
tele vostru, amicul vostru de: indurare, ei ministrul păcii şi al 
misericordiei, ei însu-mi voi fi cel dintâi pâritor al vostru înaintea 
scaunului de judecată, a lui Isus Christos, ei voiti chiema r&splătirea 
cer6scă asupra: acelor necredincioşi, cari nevrând a me asculta star
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fi făcut culpași împotriva regelui, religiunii și omenirii, Acestă cu- vintare a și avut efectul dorit. 1) 
În deosebi, când e vorbă de scăderi oratorul precaut nu ge- neraliseză, ci face distingere între cei răi şi între cei buni, să apară, ca şi cum ar crede, că cei răi nu sunt aşa mulți; prin acesta a câştigat deja pre cei buni pre partea sa. La cei văi încă distinge între însuşirile lor cele bune, pre cari le laudă şi între celea rele, pre cari e silit a le reproba, accentuând, că de cestea din urmă ar put uşor să se mântusscă, numai să vo6scă serios. Și să arete față de cei slabi blândeţă şi compătimire. Când e vorbă de combaterea superstiţiunii de asemenea, să separeze deplin adevărul de superstițiune. 2) 

c) De multe ori vin în legătură cu tema, ce se propune, în- tîmplări, amintirea cărora e de natură de a provoca susceptibilităţi, de a resuscita dureri învechite şi a face să sangereze inima unor ascultători. Atari întîmplări, dacă nu se pot retăc6, să se facă numai alusiune la ele ori să se atingă numai în câte va cuvinte, prin o asămănare, circumscriere, preteriţiuni etc. 
Mai consult e în atari casuri a le îmbrăca în cuvintele sântei Scripturi, luate în sens acomodat. Atari casuri pot să vină înainte mai ales la cuvîntările panegirice și la cele funebrali. Spre a cruța sensibilitatea a lor anumite pers6ne oratorul sacru nici când să nu sacrifice adevărul, ori chiar să laude şi înfrumseţeze _viţiul. Aşa ceva nu se unesce cu spiritul evangelic. 
Un model de precauțiune în privinţa acesta aflăm la Bossuet care în panegiricul lui Conds, când ajunge la perioda, în care acâsta pre timpul revoluțiunii era contrar roialiștilor, zice: 
Fiind că acum trebue să vorbesc despre lucruri, despre cari ași voi să tac în veci, până la aceea prins6re fatală el nici de cum nu a cugetat, că sar întreprinde ceva în contra statului, şi dacă a dorit să obţină graţii. mai mult a dorit să le merite. Ei pot să repeţesc înaintea celor mai bătrâni cuvintele, cari le-am audit din gura lui-— ele ne permit a privi în adincul sufletului săi, — când vorbia de aceea nefericită închis6re zicea, că a mers acolo. ca cel mai inocent om și a eșit ca cel mai vinovat. Ah continuă el, eti nu am pretins alt ceva de cât serviţiul regelui şi maiestatea statului. În cuvintele lui se observa o sinceră îngrijire, așa departe ajunsese prin nenorocirea sa, Dar fără a voi să escus ceea ce el însu-și atât de tare a desaprobat, permiteţi, ca să nu mai vorbim 

  
  

1) v, Gusti, Retorica romană, ed. Il. p. 280—1. 2) 2 Cor. 2.
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despre aceea, ci să zicem, că precum în gloria, eternă greşelele 
sânilor, cari ai făcut penitință, se acoper cu ce aă făcut spre a 
le repara, şi ornate cu splendârea gloriei eteme nu se mai arată; 
tot asemenea și la greșelele, ce atât de sincer fură recunoscute și 
în consecinţă prin serviţie fidele atât de glorios reparate, să privim 
numai la consciențiositatea umilită a unui principe, care face pe- 
nitință, și la blândeţa unui mare rege, care i6rtă. 

d) Nu putem încheia fără ca să amintim, cum are să-și în- 
drepte oratorul lipsa precauțiunii; anume dacă în decursul cuvintării 
i-a scăpat vre-o espresiune nepotrivită, ce pote indigena pre o parte 
a auditoriului; cât ce observă așa ceva să-și rectifice espresiunea, 
delăturând nedumeririle, ce eventual le-ar fi provocat. 

Așa spre es. Massillon vorbind despre zelul archiepiseopului 
de Lyon Villeroy de a face visitaţiuni canonice și despre edificarea 
poporului cu atari ocasiuni, el a zis: „De mult acâstă diecesă na 
mai avut priveliscea de a ved6 pre archiereii săi transversându-o 
şi ca și nori sacri a-și revărsa r6ua ceriului preste diferitele ei 
ținuturi. Bătrânii, cari ai avut 6re când mângăerea de a privi 
în moșiele lor retrase pre păstorii lor, o spun acâsta nepoților lor 
ca o minune a anticităţii.“* 

Spre a delătura impresiunea penibilă, ce a putut-o produce 
amintirea, că episcopii de mai înainte ai întrelăsat visitațiunile 
adauge: „Doâmne feresce, ca eă să voesce a întuneca aici memoria, 
acelor archierei spre a ridica ceea a prelatului, pre care îl deplângem 
în Gra acesta. Ei venerez sacrele osăminte ale acelor bărbaţi, şi 
sciu destul de bine, că ei aă trăit în timpuri deplorabile“ ete. 

Dacă numai după ce a descins de pre amvon observă ora- 
torul, că a folosit vre o espresiune nepotrivită, este consult, ca în 
proxima cuvintare să întogmescă așa Incrul, în cât să se pară na- 
tural reflectarea, la ceea ce a zis în predica precedentă, când apoi 
fără a spune că a greșit, clarifică lucrul față de care sai putut 
nasce păreri eronate prin espresiunea nepotrivită, de care s'a servit 
oratorul. 'Tot asemenea face şi când presupune, că admoniţiunea 
dată a putut înstrăina pre credincioşi de ascultarea cuvîntului 
dumnezeesc. 

Așa s. loan Chrisostom reflectând la vorbirea sa „despre 
înfrângerea inimei și pedâpsa, ce îi aştâptă pre cei ce se cuminecă 
cu nedemnitate,“ cuvintarea următâre şi-o începe aşa: „Cred, 
că de unăzi vam mustrat și v'am produs o rană mai adincă; deci 
aflu de lipsă, ca azi să o curăm și să aplicăm medicamente mai 
blânde.  Acâsta e cea mai bună metodă de a cura, ca ranele nu 
numai să se taie, cisă se şilege . . . Fiind că unii neputând suferi 
amărăciunea causată prin cuvintele n6stre s'aii idignat și aprins şi
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ziceati: Ne înstrăinezi de s. masă şi ne respingi dela cuminecătură. De aceea sum constrins a le zice acestea, ca să vedeţi, că eă nu ve înstrăinez, ci ve chiem, nu ve depărtez nici resping, ci mai vîrtos voesc a ve atrage prin însa-și mustrarea. Căci frica, pedepsei prevestite, cădând ca și focul în câră în consciinţa, celor ce pă- cătuesc, disolve și împrăştie delictele; frica amenințând curăță și limpedesce gândirea şi ne insuflă mai mare încredere; concepându-se încrederea, se nasce promptitudinea sufletului de a se apropia mai des la cuminecarea cu sântele și preacuratele misterie. Şi precum şi cel ce prescrie medicamente amari celor, cari pătimesc de stomach şi se îngrețoșeză de mâncări, espurgându-i de umorile cele rele, le escită apetitul perdut Şi face ca cu mai mare poftă să guste mân- cările obicinuite; așa şi acela, care zice cuvinte maj aspre, curăță mintea de cugetele rele Şi seutură gr6ua sarcină a păcatelor, făcând ca consciința să resufle şi cu multă voluptate să guste trupul Domnului. Deci cele zise nu ai să ve mănie, ci aveţi mai virtos să le aprobați și lăudaţi. 

Dacă oratorul crede. că ascultătorii n'a înţeles espresiunea nepotrivită, ori asupra lor n'a făcut nică o impresiune, e consult a 
nu se mai întârce, ci a trece mai de parte, căci stăruind asupra 
ei, pote că ar avă acum efectul nefavorabil, ce nu l'a avut la început. 

- 

$. 40. Complimentul oratoric. 

Oratorul sacru une ori vine în posiţia de a trebui să dâe în predică espresiune sentimentelor de gratitudine, stimă şi reve- vință faţă de cutare binefăcători ori patron al bisericei ori a cutării instituțiuni pie, saă faţă de alte persâne distinse prin vir- tuțile și însuşirile eminente, ori prin posiția, ce o ocupă. Acestă espresiune de laudă, gratitndine, stimă și reverință vine înainte în elocință sub numirea de „compliment oratoric.“ 

Urme despre complimente oratorice aflăm încă la ss. părinți. Așa s. Ambrosiu în funebralul împăratului Teodosiu M. laudă pre fii acestuia: Honoriu şi Axcadiu zicând: „Așa dară un împărat atât de mare sa depărtat dela noi, înse nu sa depărtat de tot. Ne-a lăsat fii, în cari trebue să-l recunscem pre el, şi în cari îl vedem și onorăm.“ Cu deosebire erati în us (ba chiar abus) com- „plimentele la marii oratori francesi din sec]. XVII-lea. Aceștia în . predicele lor de comun adresaă cuvinte de laudă cătră membrii familiei domnitâre, cari asistaă la predici. Laudele lor nu odată aii trecut în lingușiri formali.
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În teorie se pot aduce multe raţiuni în favorul complimentelor 
oratorice, căcă binefăcătorilor trebue să li-se mulțămescă uneori şi 
publice, fapta virtusă trebue ridicată ŞI lăudată și în concret, ca 
astfelii mai uşor să fie apreţiată şi urmată; cu tâte acestea în 
praxă numai rar se pot recomanda complimentele în predică. 
Lauda uşor nasce superbie în cel lăudat, 6ră lăudătoriul arare-ori |. 
o pote face între marginile adevărului; el neîncetat este espus la 
pericolul de a exagera şi căd6 în linguşiri, cari sunt incompatibili 
cu demnitatea și sanctitatea amvonului, de unde are să resune numai 
caratul adevăr. La casul când este silit oratorul a lăuda în predică 
pers6ne vii, presente ori absente, să fie cu luare aminte la următorele: 

a) Lauda şi preste tot espresiunea de reverință, stimă şi 
vecunoscință să nu fie cercată, ci Grecum să se impună de sine, 
fiind în nex intim și natural cu tema respective cu împrejurările, 
între cari se ţine predica. 

“8. Ioan Chrisostom laudă pre episcopul săi Flavian, care a plecat să implore dela împăratul grație pentru popor. !) astteli: „Când privesc la acestă catedră părăsită ŞI fără de învățătorii, deodată me bucur și vărs lacrămi: vărs lacr&mi, fiind că nu văd de faţă pre părintele nostru, me bucur înse fiind că pentru mântuirea nostră a plecat 6l, sa depărtat ca să scape acest popor de mănia împăratului. Acesta e o podobă şi pentru voi şi e o cunună şi pentru el. E pod6bă pentru voi, că sunteți fericiţi de a av6 un atare părinte; e cor6nă pentru el, că fiind atât de binevoitoriii față de fii săi, prin fapte confirmă zisa, Mântuitoriului, „păstoriul cel bun sufietul şi-l pune pentru oi.“ Sa depărtat ca să-şi pună sufletul pentru noi toţi, deşi erai multe motive, cari îl oprea să plece şi'l constiingeaă să rămână aici: mai întâiă etatea ajunsă la adânci bătrânețe, apoi debilitatea corpului Şi asprimea, anutimpului, precum şi solemnitatea sacrelor sărbători (Pascile). La acestea, se adauge, că, unica lui soră se află în agonie. Cu tâte acestea a desconsiderat şi consângenitatea şi bătrâneţa şi slăbiciunea și vitregimea, timpului și asprimea drumului, și preferindu-ve tuturor pre voi și mântuirea vâstră, rupe tote acestea catene, şi cași un tinăr se duce bătrânul, şi însufleţirea Grecum îi dă aripi.“ 
b)  Complimentul să se facă în spirit apostolic, manifestându-se 

în el iubirea de adevăr şi tendența de a nutri şi întări sentimentul 
religios. Chiar din “acest motiv se aduce laudă și recunoscinţă 
numai pentru fapte mărețe şi virtuţi creştinesci, cari în adevăr 
merită a fi lăudate, 6ră nu pentru lueruri ordinare, ori profane şi 
străine de religiune. 

1) Hom. III. cătră pop. antiochian. 

10
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c) Complimentul să fie concipiat în un stil sărbătoresc şi 
demn.  Oratorul să-și cumpănescă bine tte espresiunile, ca să nu 
vateme nici modestia pers6nei lăudate, nici adevărul şi nici decorul 
amvonului. 

Mai recomandabil este a esprima lauda în formă de rugă- 

ciune ori de mulţămită cătră Dumnezeii, fără a cărui dar şi bine- 
cuvîntare t6te nisuinţele n6stre sunt deşerte şi fără de fruci. 

d) Locul complimentului este sai în esordii 1) (cum e în 
cuvîntările iubilare) . . . sau în epilog, când servesce ca închiere. 

Așa Bourdaloue cuvîntarea la sărbătorea tuturor sânţilor și-o încheie 
cu următoriul compliment la adresa regelui Ludovic XIV-lea: 

„Acâsta este, Sire, gloria (cerâscă, de care se bucură sânţii), 
care vi se păstreză şi care va, desevârși fericirea Vâstră. Tote cele 
alalte fapte ori cât de mari, uimitâre şi mai pre sus de ori ce laudă ar 
fi ele, totuşi nu deplinesc misiunea Maiestăţii Vostre. Ea are să 
fie încoronată prin sanctitate şi încă prin o sanctitate preamărită 
în ceriuri. Nu mi se va put imputa linguşire, dacă o zic, că nici 
când nu a priceput aşa bine un monarch arta de a guverna, ca 
Maiestatea Vâstră. Dară, Sire, nimica nu v'ar folosi, că a-Ţi priceput 
aşa bine arta de a domni preste 6meni, dacă nu var fi cunoscută 
şi aceea, care face pre om apt de a domni Grecând împreună cu 
Dumnezeii. Dacă fericirea unui principe ar consista în mulțimea 
cuceririlor, şi dacă ea ar fi legată de virtuțile regali și acelea, cari 
înalţă pre un eroi şi-l apoteoseză înaintea lumii, Maiestatea Vâstră, 
în sine mulțămit, nimic nu a-i mai ave de dorit, ar trebui numai 
să gustaţi în linişte fruptele măreţelor Vâstre fapte. Tâte acestea 
înse, Sire, sunt prea puțin pentru Voi. Majestatea Vâstră sunteţi 
prealuminat, ca să credeţi, că ceea, ce constitue perfecțiunea unui 
rege după conceptul lumii, ar fi de ajuns spre a constitui adevă- 
rata fericire şi glorie a unui rege creştin. A domni în ceriu, fără 
a fi domnit cândva pre pămint, acâsta e sârtea celor mai mulţi 
dintre sânți, şi acâsta e de ajuns spre a fi fericit; dară şi a nu domni 
nici când în ceriă, e sârtea la nenumărați principi: la principi 
perverși și în consecință nefericiți. Fii am încrederea tare, scrise 
Gre-când s. Bernard, și ceea ce a zis el unui cap încoronat, Vo 
zic şi ei azi Maiestăţii Vâstre, ei am încrederea sigură, că Voi veți 
domni şi în lume şi în ceriuri.)... Oh Dumnezeul meă, care cu 
darul t&i creezi atari regi, voii să zic regi sânţi, este o mângăere 
pentru mine, că acela, cărui am ondre a-i propune cuvîntul tăă 
prin agerimea și mărimea de spirit este apt a împlini mărețele 

') veză: Massillon în predica pentru Dumineca tuturor sânţilor, în ver- 

siunea romană de I. Genţ, Oradea-mare 1898, tom. 1. p. 391. 2) Sed confido, 

quod et hic et in aeternum regnabitis. Bern. Ep.
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tale intenţiuni. Sânţenia unui creștin e 6recum efectul grației; sânțenia unui principe e un cap de operă al aceleia; dară sânțenia unui rege e o minune a grației; și sânţenia,. celui mai mare Și mai nețărmurit dintre regi este un op miraculos al grației; şi Tu Domne pentru acâsta îi vei păstra răsplătirea. “ 

Cap III. 
Se 

Mijl6cele oratorice spre a îndupleca. 

$. 41. Mișcarea voii, 
Ca, elocința, sacră, să-şi ajungă scopul intenţionat prin predi- care cu luminarea minţii şi delectarea inimii ascultătorilor are să împreune și mișcarea sati înduplecarea, voii lor spre o viață plăcută lui Dumnezeă. Voința omenescă se determină pentru ceea ce-i presentă intelectul ca „bun“ saă ca obiect corăspundătoriii ten- denței sale naturale, din contră avers6ză, ce i se presentă ca răi. 1) Creştinul prin instrucţiunea religi6să ajutat de graţia divină pâte ajunge la cunoscința și credința supranaturală a adevărului. Acesta convincţiune religisă înse nu inv6lvă în sine și libera, lui determi- națiune spre a se conforma totdeuna în viață adevărului suprana- tural cunoscut. Deci detorința oratorului sacru este să-și întogmsscă astfeliă discursul, cât nu numai să instrueze şi delecteze pre ascultători, ci deodată să influinţeze în mod hotăritor asupra voinţei şi liberei lor determinări, înduplecându-i, ca pururea să fie resoluți a încunjura r&ul şi a face binele, sai cu alte cuvinte a-i îndupleca la o viaţă morală corăspundătâre doctrinei, ce li se propune.  Înduplecarea voii spre ceea, ce e bun constitue triumțul elocinței. „Probare ne- cessitatis est, delectare suavitatis, Hectere victoriae“ zice Cicero. 2) La cari cuvinte provocându-se s, Augustin adauge: „Ideo autem victoriae est fiectere, quia, tieri potest, ut doceatur eţ delectetur, et non assentiatur. Quid autem illa duo proderunt, si desit hoc tertium . .. . Cum iq docetur, quod agendum est, et ideo docetur ut agatur, frustra Persuadetur verum esse, quod dicitur, frustra placet modus  ipse, quo dicitur, si non ita dicitur, ut agatur. Oportet igitur eloquentem ecclesiasticum, quando suadet aliquid 

  

) Dr. V. Hossu, Manual de Psichologie şi Logică Blaş, 1898 $ 25. 2) Orat, e. 21, n. 69, . 

10%
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quod agendum est, non solum docere ut instruat, et delectare ut 

teneat, verum etiam flectere ut vincat.“ 1) 
La înduplecarea ascultătorilor spre o viaţă corăspundătâre 

doctrinei religi6se conduce înainte de tâte însa-și instrucţiunea fundată, 

căci cuvîntul Domnului bine propus nu numai lumineză mintea și în- 
căldesce inima ascultătorilor, ci deodată le mișcă voia. Mai de parte 
mijlocele oratorice, cari servesc spre a delecta, captivând inima, ascul- 
tătorilor, înrîuresc nespus de mult asupra voii lor; ei având încre- 

dere în orator și ascultându-l cu atențiune şi bunavoinţă de comun se 
vor simţi îndemnați a și împlini, ceea ce le recomandă şi inculcă el. 

Când pedecile şi greutălile împreunate cu deprinderea 

virtuţii sunt mari, 6ră poftele și inclinările spre lucruri rele şi 

oprite sunt vehemente, instruirea şi delectarea adeseori se dovedesc 
de nesuficienți la înduplecarea voii spre bine. În atari casuri ca 
lucrul, la care s'a pus fundament prin istrucţiune, indicându-se nor- 
mele sigure, după cari avem să ne îndreptăm cugetele, sentimentele 
Și lucrările nostre, să nu rămână neterminat, trebue să recurgem 

la acele mijlâce, cari ifluințeză în un mod mai eficace asupra li- 

berei determinaţiuni pentru bunul moral cunoscut. Aceste mijlâce 
sunt motivele şi escitarea respective moderarea afectelor. Motivele 
se referesc la apetitul rațional sait voinţă, 6ră afectele privesc în 

deosebi apetitul inferior sai simțul. Ele sunt în nex intim, avându-și 
afectele fundamentul în motive, 6ră acestea primindu-și eficacia 
dela afecte. 

$. 42. Motivele homiletice. 

Motive (argumenta moventia) se zic acele probe oratorice, 
cari convingând pre ascultători despre cutare bun, le escită ape- 
titul spre al pofti, respective a, avexsa răul opus acelui bun. Prin 
acesta motivele influinteză asupra liberei determinări sai mişcă 
voinţa ascultătorilor spre a se determina pentru bunul propus. 

Ca cutare lucru să ni se presente ca bun, pote fi considerat 
din diferite puncte de vedere, anume: 

1. Se releveză înaintea ascultătorilor bunătatea ori rtutatea 

intrinsecă a cutărui lucru ori lucrări. Lucrul îl considerăm de bun 
fiind că e raţional, e just, e cuvenincios, e laudabil, ca să-l facem, 
în cât suntem 6meni, creştini, clerici etc., respective cutare faptă e în 

1) Doctr. christ. IV. e. 28 și 29.
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sine rea, abominabilă, ruşinâsă, periculosă şi fatală în consecințele 
sale. Spre es. necumpătul e în sine ră și neraţional, el degradeză 
pre om mai pre jos de cât animalul, care urmând boldului natural 
nu escedâză, necumpătul ruineză sănătatea, și scurteză viaţa celui 
necumpătat, îi risipesce averea, conturbă pacea, familiară şi aduce 
cu sine şi alte multe nefeviciri ete. Cu cât va presenta oratorul 
în o lumină mai clară bunătatea respective răutatea unui lucru, 
cu atât va av6 cuvintarea sa mai mare efect practic; dedrece, ce 
e bun şi onest, dela fire ne atrage, pre când ce e răi, ruşinos și 
de jos ne disgustă şi respinge. 

2. Se arată bunătatea ori răutatea lucrului în raport cu 
Dummnezeă, aşa la, împlinirea, preceptelor dumnezeesci trebue să ne 
misce simţul de recunoscință și iubire faţă de Dumnezeă, care e 
Domnul nostru suprem, Părintele preabun, dela, care. avem viaţă, 
sănătate, puteri sufletesci şi trupesci şi dela bunăvoința cărui 
at6rnăm în tot minutul în tote privințele. Deci e just ca să fim 
recunoscători, să-l iubim mai pre sus de tâte şi să-i împlinim voia, 
cea preasântă. 

3. Faţă de noi înșine se consideră ceva „bun“ în cât ne 
procură o delectare, ori folos; ne promoveză binele şi prosperitatea 
temporală, e posibil, plăcut, uşor, respective e mijloc apt ori chiar 
necesar spre a ne dobândi fericirea eternă. Spre es. iertarea ini- 
micilor ne procură linisee sufietâscă, e vrednică de creştini, e absolut 
de lipsă spre mântuire, pentru că Domnul Christos apriat ne zice: 
„ră de nu veţi ierta Gmenilor greșelele lor, nici Tatăl vostru 
nu va ierta greşelele vâstre.“ 1) 

4. Se pote considera un lucru ca bun în raport cu deapropele, 
anume: în raport cu individii singuratici, cu familia, cu comunitatea, 
din care: facem parte, cu țara, cu biserica, aducându-le un folos, 
ondre, glorie etc., ori causându-le daună, rușine şi nefericire. Aici 
purcedem din sentimentul simpatetic, imitând pre Domnul Christos, 
carele din iubire față de noi Gmenii şi-a „jertfit viața pentru binele 
şi fericirea nostră. Oreştinii cei dintâi îşi oferiaii de bună voie 
întregă averea spre ajutorarea celor miseri Și lipsiţi. 2) 

Oratorul sacru nici când să nu se mărginescă numai la motive 
naturali, căci contra acestora perversitatea omenâscă inventeză o 
mulţime de preteste spre a-şi escusa faptele respective omisiunile 

1) Mat. 6, 15. 2) Fapt. ap, 4, 34,
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culpabile; din acâsta causă oratorul sacru să se provâce şi la mo- 
tive supranaturali, față de cari trebue să amuţescă ori ce resonare 
sotistică. Altcum însa-și natura elocinței sacre aduce cu sine, ca ora- 
torul, precum la probare, aşa și la înduplecarea voii pondul principal 
să-l pună pre auctoritatea lui Dumnezeii, a cărui voinţă trebue să o 
împlinim. Spre es. combaterea beţiei numai din motivele naturali, că 
strică sănătatea, ruin6ză averea, perde numele cel bun etc.. nu e 
suficientă spre a-l îndupleca pre omul beutoriiă la cumpăt; el se pote 
provoca și la casuri, în cari nu este evident, că beţia ar av6 atari 
urmări; apoi reson6ză în sine: cine ce are cu sănătatea, averea, şi 
numele mei cel bun? pâte că el nici nu mai are nimica de perdut 
în acesta privință; deci oratorul să se prov6ce, la mandatul dumne- 
zeesc, care opresce beţia și o pedepsesc cu eschiderea dela împărăţia 
cerescă și cu focul cel nestins al iadului. 1) 

Ca un model de a valora motivele homiletice ne servesce s. 
loan Chrisostom în ultima cuvîntare despre statue, unde întroduce 
pre bătrânul episcop Flavian implorând dela împăratul Teodosiu M. 
iertare pentru poporul din Antiochia. Venerabilul episcop cu ochii 
scăldaţi în lacrămi şi deprimat de întristare întrând în curtea îm- 
părătâscă din Constantinopol nici ochii nu cuteză să-i ridice, ci sta, 
ca mut, până ce observându-l împăratul a agrăit. După acestea 
oftând adânc începe: „Mărturisim, o impărate, și noi nu o putem 
nega; iubirea ta față de cetatea nâstră e fără păreche. Și pentru 
aceea durerea nstră se potenţeză, că diavolul, invidiindu-ne iubirea, 
ne-am arstat ingrați faţă de binefăcătoriul nostru și preste măsură 
-am supărat. Dă&rimă, aprinde, ucide, fă ori și ce, nică aşa nu ne 

vei pedepsi după vrednicie. Noi înşine te-am prevenit, şi ne-am 
aruncat în o miserie mai amară de cât mortea (releveză starea lor 
dâmnă de compătimit). Căci ce pâte fi mai amar, de cât că noi 
fără vre-o causă justă am esacerbat așa de cumplit pre binefăcă- 
toriul nostru, care atât de mult ne-a iubit? că tâtă lumea să 0 cu- 
noscă acâsta şi să ne condamne ca pre cei mai ingraţi Gmeni? 
Dacă ar fi năvălit barbarii asupra, cetăţii nostre, i-ar fi dărimat murii, 
ar fi prefăcut în ruine casele şi pre noi ne-ar fi dus ca sclavi, era un răi 
mai mic. Câtă vreme te aveam pre tine şi ne bucuram de graţia ta, 
aveam speranţa, că tâte aceste rele trecea şi noi 6răşi ajungeam la 
starea de mai înainte și dobândiam o libertate mai strălucită. Acum 
înse lipsiţi de graţia ta și rumpând legătura iubirii, care ne oferia 
singuranță mai mare de cât ori ce mur, unde să mai aflăm scăpare, 
în cătrăi să ne îndreptăm privirea, dupăce am supărat pre un domn 
atât de blând şi părinte atât de bun? Se par (antiochianii) a fi făcut 
cele mai de nesuferit lucruri, dară aii şi ajuns în cea mai deplo- 

%) 1 Cor. 6, 10,
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rabilă situaţie, căci nu mai îndrăznese a căuta la nime în faţă şi abia cutâză a privi spre s6re; ruşinea ne contrage . genele şi con- stringe a ne ascunde dinaintea Gmenilor. (Mai jos spune, că mulţi de groză și rușine ai părăsit cetatea, şi-aii căutat, refugiu prin - spelunci şi prin deșerturi, unde unii at cădut pradă fiarălor). „Totuşi dacă voesci, o Împărate! se afă încă balsam pentru vane, se află încă remedii pentru un r&ă atât de mare. Şi la Omenii privaţi se întîmplă adese-ori, că ofense mari și de nesuferit daă prilej la cea mai mare iubire; așa Sa întîmplat cu neamul nostru omenesc. Dumnezeii, când a, creat pre om și aşedându-l în paradis la, înălțat la atâta ondre, diavolul neputând suferi acesta prosperitate la invidiat și Pa scos din demnitatea avută. Dumnezei înse nu numai că nu la părăsit, ci în locul paradisului ni-a deschis ceriul, chiar prin acâsta arătându-și marea sa bunătate și pre diavolul cu atât mai vîrtos pedepsîndu-l. Fă și 'Tu asemenea! Demonii n'aă lăsat nimic nemișcat, ca cetatea cea mai iubită a Ta, să o lipsâscă de grația Ta, sciind'o Tu acesta pedepsesce-ne cum ți place, numai amiciţia de mai înainte nu ni-0 detrage. Şi acum, dacă e iertat a zice ceva, ce nu aveam de cuget a zice: numără, şi acum cetatea nâstră, de cea dintâiii între cele iubite, dacă voesci să-Ţi r&sbuni asupra diavolului. Căci dacă o dărimi și o ruinezi şi ștergi de pre fața pămîntului, se împlinesce ceea ce aă intenționat demonii; er dacă-Ți domolesci mânia și declari, că 6ră o iubesci ca şi mai înainte, le înfigi: o rană mortală şi îndeplinesc cea mai aspră răsbunare arătând, că «prin insidiele lor nu numai că nu şi-a ajuns scopul, ci din contră s'a, întîmplat chiar contrariul, la cele intenționate de ei. E şi echitabil s'o faci acesta, şi să Te înduri de o cetate, pre care demonii ai invidiat'o din causa iubirii tale... Zici, că ai fost insultat, că ai suferit ceea ce n'a suferit nici unul dintre domnitorii de mai înainte. Dar, o graţidse, prea înțelepte şi prea evlaviosule! dacă voesci, acâstă batjocură, în pâte aduce o corână, cu mult mai strălucită, mai mare, de cât diadema, ce o porţi. Diadema, acesta, ce e drept, este insignul virtuţii tale, dar Și indiciul liberalităţii celui ce Ţi-a dato; corână împletită de graţia. Ta va fi numai meritul T&ă şi al înțelepciunii Tale; nici nu 'Te vor admira Omenii atâta pentru aceste petrii preţi6se, cât pentru învingerea raportată, asupra indignaţiunii Tale. Ţi-a răsturnat statuele ? Tu-Ţi poți ridica mai strălucite de cât acelea. Dacă ierți crima celor ce Ţi-ai făcut injurie şi nu le decretezi lor nici o pedâpsă, ei nu-Ţi vor ridica în for statuă de aramă, nici de aur, nici de petri scumpe, DU, ci un monument mai preţios de cât cea mai preți6să materie de statue, înfrumseţat cu graţia și misericordia Ta. Atare monument Îţi va ridica fiecare în inima sa şi Tu vei ave atâtea statue, câţi Omeni vor trăi pre pămint. Căci nu numai noi ci și urmașii nostri şi tote generaţiunile viitore vor audi despre bunătatea Ta şi Te vor admira și iubi, ca și când ai fi manifestato față de ei. (Aici aduce esemplul împăratului Constantin M., care nu a pedepsit pre
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cei ce i-ai bătut cu petri icâna; apoi se provâcă chiar la esemplul 
lui Teodosiu, care agraţiază la Pasci pre criminali; iertând pre 
antiochianii caşi când i-ar învia din morți, şi acâsta marinimositate, 
nu-l costeză de cât un singur cuvint. Îi aduce aminte împăratului, 
că grecii, judeii şi barbarii, lumea întrâgă aștâptă cu încordare ju- 
decata dinsului, şi dacă va cruța pre vinovați toţi preamăresc pre 
Dumnezeă şi vor zice între sine: „Cât de mare trebue să fie pu- 
terea, creștinismului, care a înfrânat mănia aceluia, care nu are pre 
nimene preste sine pre pămînt, cărui-i stă în putere a nimici și 
pustii tote, se învaţă a se modera așa, cum nici o persână privată 
nu Sar sci modera. Sigur, Dumnezeul creștinilor e un Dumnezei 
puternic, care face din Gmeni ângeri şi-i înalță preste tote slăbi- 
ciunile naturei omenesci.“ Apoi amintesce împăratului, că iertând 
pre acei 6meni nefericiţi, cari de grâză şi-a părăsit locuinţele 
ascundendu-se prin speluncă şi deșerturi, dinsul câştiga iubirea ge- 
nerală, ce nu se pâte câştiga cu tesauri ori cu puterea armată). .. 

„Socotesce, o Împărate, că iertând ce răsplată vei ave dela 
Dumnezei nu numai pentru ce faci acum, ci şi pentru ce vor în- 
deplini alţii mai târziă. Căci dacă sar mai întîmpla o asemenea 
nefericire ca, acum (ceea ce Dumnezeii să ferâscă) şi principii ofen- 
sață ar voi să pure6dă contra criminalilor, blândeța şi moderaţiunea, 
ta, le va fi un model, o învățătură. Ei vor roși și se vor rușina 
având înaintea lor un atare esemplu de înţelâptă moderaţiune. 
Așa dară Tu vei deveni un învăţător al tuturor urmașilor şi cu tâte 
aceste totdeuna vei obţine laura, şi atunci când ci (imitându-te) vor 
deprinde cea mai sublimă marinimositate. Şi dacă nu ar imita nimeni 
esemplul tău, totuşi îți rămâne lauda şi gloria, în tâte generaţiunile. 
Consideră cât de glorios va fi când vor audi toți urmaşii, că o cetate 
mare vinovată de pedpsă şi răsbunare, cuprinși fiind de frică toţi, 
ducii, prefecţii și judecătorii nu cuteza nime. nici a-și deschide 
gura pentru nefericiții cetăţeni; atunci un bătrân preot a lui 
Dumnezei apropiindu-se de împăratul singur prin privirea sa şi 
prin cuvintare Va înduplecat la grație, şi ceea ce n'ar fi conces 
nice unuia dintre supușii săi, principele a conces acestui b&trân, 
mișcat de reverință faţă de legile dumnezeesci. Şi chiar prin 
acesta, o Împărate, că cetatea m'a trimis pre mine înaintea ta — 
iți arată o mare ondre. Fi ai adus asupra ta cea mai strălucită 
şi mai frumosă sentență, că deşi tot. principatul îţi este supus, tu 
să preferesci pre preoţii Domnului, şi dacă ar fi ei 6meni neînsemnați. 

| Dar eă nu me present înaintea ta numai în numele lor, ci mai 
vîrtos în numele Domnului comun al ângerilor, ca acestea, să-ţi zic Ţie . 
preablândule şi preabunule Împărate: „dacă veţi ierta 6menilor greşe- 
lele lor, și tatăl vostru cel ceresc va ierta vouă greşelele vâstre.“ ! 
Adăţi aminte de acea zi înfricoşată, când toți vom ave să dăm 
samă despre faptele nâstre! Dacă consciinţa te acusă de vre-un 

0) Mat. 6, 14. 
 



— 153 — 

delict, te poți spăla fără ostenelă şi fără suddre prin judecata și sentența, ce o vei pronunța; alți soli aduc aur și argint și alte daruri de feliul acesta, ei înse vii la curtea ta cu legile sânte şi în locul darurilor ţi-le oferese acestea şi Te rog, ca să imitezi pre Domnul tăi, care zilnic vătămat de noi, nu încetâză a revărsa preste noi toţi darurile sale. Nu da de ruşine așa dară speranța nâstră, nu face ca. întrepunerea mea să fie deşartă“. Discursul a avut efectul dorit, căci împăratni adânc mișcat și cu ochii plini de lacrămi eschiamă: „Domnul cel preaînalt al ceriului Și al pămîntului din iubire faţă de noi sa umilit forma serbului luând și murind sa rugat pentru persecutorii săi. Ore putere-ași ei denega iertareă supușilor mei, eă care's un om muritorii ca şi ei. Mergi, Părintele mei, întârce-te în grabă la turma ta, și du-le cu graţia mea, crăşi liniștea şi pacea.“ 
În discursul acesta cu deosebită măestrie se escită afectele și inv6că ca motive: starea miseră şi de compătimit a Antiochianilor; consternaţiunea lor, ruşinarea inimieilor prin agraţiarea antiochianilor, folosele: fiină că prin iertare se manifestă nobleța şi marinimositatea, împăratului, îi eresce şi i se perpetu6ză gloria înaintea humii întregi, contribue la lauda şi preamărirea creștinismului, şi e salutară pentru sufletul şi fericirea de veci a împăratului. 

$. 43. Afectele, 

Ca motivele să aibă efectul dorit, trebue să se propună cu - 
căldură de ajuns și să fie străbătute de afecte. Eră sub afecte înţelegem 
acele emoțiuni vii și puternice ale inimei, cari provocate prin repre- 
sentarea unui bun, respective a unui răi ne entusiasmeză pentru 
ceea ce ni se presentă ca bun, onest, măreț etc. și ne umple de 
QrOză şi disgust faţă de ce e răi, de jos, trivial etc; pre acâsta 
cale afectele împrumută, voinței nâstre energie pentru vesoluțiuni 
salutari. Afectele se mai numesc Și pasiuni, fiindcă omul sub imfluiriţa 
lor se află în un felii de perturbaţiune sufletescă sati de suferinţă. !) 

Pentru influința lor cea mare asupra voinței şi liberei 
determinări a ascultătorilor afectele sunt de mare importanţă în 
elocință; și acel orator pâte conta la mai mari Succese, care pre 
lângă alte calităţi recerute, se pricepe mai bine la arta de a emo- 
ționa, inima ascultătorilor prin escitarea, și respective moderarea 
potrivită a afectelor. 

Isvorul tuturor afectelor este iubirea, căci ea ne Mi$că,. ca 
să apeţim şi să ne însuflețim, pentru ce ni se presentă sub 
un respect ori altul ca bun, şi Să aversăm şi să ne înfiorăm 

1) cfr. Dr. V. Hossu, op. e. $. 31.
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de ceea ce ni se presentă ca r&ă. Aşa: fiind că iubim 
binele, îl dorim, sperăm, ne nisuim ca să-l obținem, ră dacă lam 
obținut ne bucurăm de el; iubirea binelui ne umple de aversiune și 
groză faţă de răi, contrariul binelui. Ne temem de răi, care ne 
amenință, desperăm, când îl considerăm de mare şi neevitabil, şi ne 
întristăm, când răul ne-a ajuns, dedrece noi privim în r&ă contur- 
barea și nimicirea prosperității şi fericiiii nostre. 

Ce privesce speciele afectelor, le distingem în: 
1. Afecte concupiscibilă ȘI drascibili.  Concupiscibili se zic 

afectele, cari ne dispun bine şi sunt: iubirea, dorul, bucuria, speranţa, 
îndr&snsla, care dacă trece marginile cuvenite se preface în te- 
meritate, emulaţiunea etc. Eră irascibili se zic afectele, cari provâcă 
în sufletul nostru o disposiţiune neplăcută, cum e ura, frica, mănia, 
desperațiunea, întristarea, indignarea, compătimirea, ruşinea, pă- 
rerea de răi ete, 

2. După tăria sau intensitatea lor deosebim afectele în line 
Şi pehemenți. Cele dintâiă sunt emoţiuni mai domâle ale inimei, 
dară totuşi destul de pronunțate. Ele escitate aficisză pre ascultă- 
tori lin și plăcut şi cu 6re care uncţiune; cei vechi designaii afectele 
acestea cu numirea de 19os sai vex6v affectus lenes, mites, 
compositi. Quintilian după ce susține, că pentru grecescul joc 

" lipsesce terminul adequat în limba latină, astfel caracteriseză afec- 
tele line: fos id erit, quod ante omnia bonitate commendabitur; 
non solum mite ac placidum, sed plerumque blandum et humanum, 
et andientibus amabile atque iucundum, in quo exprimendo summa 
virtus ea est, ut fluere omnia ex natura rerum hominumque _vi- 
deantur, quo mores dicentis ex oratione pelluceant, et qnodammodo 
agnoscantur.“ 1) | / 

Afectele vehemenţi (numite de cei vechi zd9os sati 205 d0apaf 
attectus, pasiuni, patimi) sunt acelea, cari produe o perturbaţiune 
violentă în sufletul ascultătorilor şi dre cum i forțeză să se plece şi 
determine spre ceea ce voesce oratorul; ele sunt ca şi nescari 
torenți puternici, cari răpese şi duc cu sine tot ce le stă în cale. 
Un model de escitarea afectelor vehemenţi ne ofere Massillon în 
cuvîntarea sa despre numărul cel mic ul aleşilor. În acsta cu- 
vîntare arată el, că puțini 6meni vor fi fericiţi, dedrece: a) puţini 
sunt inocenți ori penitenţi adevăraţi, b) principiile mulţimii nu sunt 

1) lastit. orat. VI, c. 2,
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compatibile cu mântuirea, c) principiele evangeliului sunt descon- siderate: Din aceste puncte de vedere desvoltând tema, încheie cu 
partea. patetică, la cari ascultătorii răpiți de cuvintele oratorului 
involuntar s'aii ridicat toți cuprinși de spaimă. 

„Ei nu mai vorbese despre cei alalți 6meni, eii privesc ca Şi când voi singuri aţi fi pre pămînt, &tă cugetul, care pre mine me sgudue. Fă presupun, că acesta este ultima vâstră 6ră şi capetul lumii; că ceriul se deschide deasupra, capetelor vâstre, şi Isus Christos înconjurat de gloria sa apare în mijlocul acestei bi- serici (biserica St. Eustochiu din Paris); că voi numai pentru aceea sunteţi adunaţi aici, ca să-l audiți, trămurând ca criminali conscii de vinovăția vostră, asupra cărora el va să pronunțe ori sentința graţiei ori osânda morţii de veci. Căci oricum Vaţi amăgi voi, mrtea ve va afla în starea, în care ve aflați voi azi; căci tote pro- pusurile despre schimbarea vieței, cari ve momese acum, ve vor momi pănă pre patul morții vâstre ..... Acum ve întreb, şi ve întreb cutrămurat. de grâză, căci nu despart sârtea mea, de a vâstră şi me străpun în aceea-și posițiune, în care doresc să fiți voi, ve întreb așadară: Dacă sar arăta Isus Christos în sanctuariul acesta, în mijlocul acestei adnnăni, care e cea mai strălucită din lume, pentru ca, să ne judece, să îndeplinâscă înfricoşata separare a caprelor de cătră oi: credeți voi, că maioritatea celor adunaţi aici ar sta de a drpta ? credeți că cel puțin de ambe părţile vor fi în număr egal? credeți, că se vor afla acei 10 drepți, pre cari odinidră nu i-a putut afla Domnul în cinci cetăţi? Bi ve intreb Şi voi nu sciți, eă însu-mi nu sciă, Tu singur, Dumnezeul meă! cunosci pre cei ce-Ţi aparţin ie. Dară ndu& nici acești din urmă, nu ne sunt cunoscuţi, scim înse cel puțin atâta, că păcătoşii nu-ţi aparțin. Cari sunt aşa, dară credincioșii adunaţi aici? Titluri de ondre şi dignităţi nu pot să vină aici în consideraţiune, căci înaintea tribunalului lui Isus Christos vaţi desbrăcat de ele, cari sunt deci aceia? Mulţi din ei “sunt păcătoşi, cari nu voesce a se pocăi; încă şi mai mulţi, cari ar voi, dară își amână pocăința; mulţi alții, cari se pocăesc numai spre a căd6 din noă; în fine un mare numer, cari cred, că pocăinţa nică nu e de lipsă. [tă cesta osândiților. Depănrtaţi aceste specii de păcătoşi din acestă adunare, căci în ziua judecății ultime ei vor fi scoși afară. Arătaţi-vă acum drepţilor, unde sunteţi voi? cesta cea mică grăbesce de a drepta! Grâul lui Isus Christos despăr- țesce-te, de paele destinate focului. O Dumnezeule unde sunt aleşii tăi, și ce mai rămâne pre partea ta? (La cuvintele din urmă ascultătorilor cuprinși de grâză spontane se ridică şi cutremură, însu-și Massillon devine palid și precum spune Maury — câteva, minute și-a acoperit ochii cu mânile, ca să dee ascultătorilor timp de a se reculege). 

Pateticul e de d6uă specii: direct şi indirect.
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În patosul direct sai nemijlocit oratorul însu-și fiind emo- 
ționat se adreseză de a dreptul la afectele ascultătorilor şi prin 
puterea. cuvintelor și însufieţirea proprie se silesce a escita pasiunea 
dorită, fără vre-o pregătire anume a spiritelor. — Casurile, în 
cari oratorul, fără pregătirea spiritelor, se pote dimite la esci- 
tarea de a dreptul a afectelor sunt rare. Dară Şi in acestea trebue 
să fie premers disposiţia afectată sai prin 0 întîmplare uimit6re 
ori cutrămurătâre, saă prin alt lucru nu de tâte zilele, ce dă ansă 
oratorului să se emoţioneze. 1) 

Pateticul indirect. Pentru entusiasmarea ascultătorilor recurgem 
mai des la patosul saă pateticul indirect. EL consistă în aceea, că 
oratorul se mărginesce a espune o idee chiar și fundat, o trăsătură 
istorică interesantă, un tabloă viă ori alte lucruri acomodate spre 
a emoţiona, care apoi de sine mişcă și aprind inima ascultătorilor. 
Așa, oratorul descrie viă şi cu sentiment sârtea unui nefericit, 
persecuţiunea, celui nevinovat, triumful virtuţii în cutari împrejurări 
grele, provocând prin simplă espunere, compătimire, indienaţiune, 
admiraţiune etc. Puse odată în: mişcare pasiunile ascultătorilor, 
oratorul se arată emoţionat și el, şi dând curs emoțiunii sale se 
face interpretele sentimentelor auditoriului influințând acum directe 
la potențarea pateticului, până când își ajunge scopul intenţionat. 

Așa s. Chrisostom, spre a fi abătut dela viața de monach întroduce pre mamă-sa agrăindu-l astfel: „lubite fiule, nu mult timp îmi concese Dumnezei să pot vieţui cu virtuosul t&i părinte, 
după durerile, ce simțisem, când te născui pre tine, repede urmă mortea lui cea durerâsă, tu devenişi prea de timpurii orfan, și eti prea curend văduvă, tote năcasurile cele amare a le văduviei nă- văliră asupra mea; numai o muere nefericită ca mine pote simţi, pote pricepe, ce va să insemneze a scurge un atare păhar de amărăţiuni ..... Pre lângă tâte acestea am fost departe de'a păşi la a dâua căsătorie, de a aduce alt bărbat în casa părintelui tăi; m'am opus cu curagiii la tote valurile, la tâte fortunele viforose, am suferit neînfrântă în cuptoriul cel de fier al văduviei, vedi bine că în lipsa acesta m'a întărit ajutoriul cel preaputernic de sus, dară nespusă mângăere şi cerâscă bucurie pentru mine a fost şi aceea, că puteam privi neincetat în faţa ta, puteam vede şi îmbră- $ 
țoşa în tine icona cea vie a repausatului tăi părinte şi tipul cel 

A 

  

:) v. Deuteronom 32, 1. urr.
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adevărat a unicului meă bărbat iubit. Încă de copilaş micuț, când 
nu puteai zice nici un cuvînt, în etate când îs mai plăcuţi copii la 
părinți, de atunci aflai în tine o mângăere nespusă Apoi aceea 
n'o poţi zice, nu-mi poți împuta: că bine, că am și suportat cu tărie 
de inimă amărăţiunile văduviei, dară averea părinţâscă am sacri- 
ficat'o lipselor casnice, şi mi-am şters lacrămile văduviei cn perderea 
ta, precum sciil ei însa-mi, că se întîmplă cu mulți orfani. Asta 
am păstrat'o neatinsă, nevătămată, bucurâsă mi-am pus averea, 
zestrea mea spre a-ți put6 da de prisos tot ce-ţi era de lipsă, ca, 
să poți trăi cuvenincios. Nu le zic acestea cu scop de a-ţi face 
imputări, de a te mortifica. Ferâscă Dumnezeă. Numai de una te 
rog, nu me face văduvă a d6ua ră; nu-mi stirni din noă durerile 
întristării numai abia amorţite, aștsptă până la m6rtga mea, a 
bună s6mă, că nu e departe. Dupăce me vei fi pus în pămînt, 
dupăce vei fi aşedat 6sele mele lângă a tătâne-tăti, călătoresce 
apoi în sus şi în jos prin lume, plutesce tâte mările după pofta 
inimei, nu te va opri nime, nime nu te va împedeca, dară pânăce 
trăesc ei, rămâni la mine, nu păcătui în contra lui Dumnezei fără 
temeiii, fără causă, nu me arunca în năeasul cel mai mare, că nu 
ti-am stricat nimica“. . . .1) Mișcătore sunt şi următârele cuvinte 
din profetul Isaie: „că au zis Sionul: părăsitu-m'a, Domnul și Domnul 
m'a uitat pre mine. Ai dâră va uita muerea pre pruncul săi? 
sai nu-i va fi milă de fii pântecelui săi? Şi de va şi uita muerea 
pre aceștia, dară ei nu te voii uita pre tine zice Domnul.“ 2) 

Tote afectele atât cele concupiseibili, cât și cele irascibili, atat 
cele line, cât şi cele puternice și vehemenți provocate în cuvintarea 
sacră, fac bune servicie cu respect la viaţa religioso-morală a 
ascultătorilor. Acolo, unde iubirea cătră Dumnezeii nu-l înfidră, 
pre om dela păcat, .adese ori produce acest efect salutar frica, de 
pedepsele cele crâncene și vecinice ale iadului. Speranţa, că 
Dumnezeu pururea e cu noi, ne sprijinesce şi ajută cu graţia sa, ne 
inspiră curaj şi înpintină la acte eroice de virtute; ruşinea pune un 
întăi puternic înclinărilor rele, şi aşa și cele alalte afecte, la timp 
potrivit aplicate sunt de cea mai mare importanță în discurs. Chiar 
din acâsta causă oratorul sacru în tractarea afectelor să nu pârdă 
nici pre un moment din vedere împrejurările, între cari vorbesce; 
căci nimic nu e aşa molest şi uneori chiar ridicol ca pateticul ne- 
potrivit. 2) Eră nepotrivit pote fi pateticul sai pentru că obiectul 
nu sufere o pertractare patetică ori cel puţin nu în gradul, în care 

„se face, sai pentru că etatea, temperamentul, posiţia. socială şi ta- 

:) Despre preoţie 1. c. 2, 2) Is, 49, 14—15. 3) Cicero, De Orat. 2,51; 
Manliu; Curs elementar de literatură pag. 109.
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lentul ori alte calităţi ale oratorului nu sunt acomodate pentru discursuri patetice, asemenea nu e a se perde din vedere, când voim a ne adresa la sentiment, nici disposițiunea sufietâscă a ascultă- torilor; chiar şi de temperamentul naţional al ascultătorilor încă trebue să ţină s6mă oratorul, când e vorbă de emoţionare, 
$. 44. Reguli pentru escitarea aiectelor. 

Afectele une-ori trebue escitate, alte-ori chiar din contră trebue înfrînate şi moderate, după cum adecă aduce cu sine scopul parti- cular, ce intenționăm să-l ajungem prin predica nâstră. Regulele cu privire la escitarea afectelor le putem reduce la următârele: 1. Prima condițiune spre a emoționa pre alţii este, ca să fi însu-ți emoţionat. „Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi“ zice Horatiu. 1) Nime rece fiind nu pâte să încăldescă pre alții. Statul de emoţiune a oratorului trebue să fie în o atare măsură, cât se apară nu numai din vorbele lui, ci ea să, fie întipărită pre fața lui, să străluce din ochii lui, să-şi afle espresiune fidelă în accentul şi modulațiunea vocii, să se manifeste în ținuta şi mișcarea cor- pului, în jocul fisionomiei, în gesturi și în tâte mișcările oratorului. Lipsa de însufleţire în orator nu numai că lasă r&ci pre ascultători, ci adeseori le dă ansă să-l suspiţioneze, că nici dînsul nu simte așa, precum vorbesce, căci altcum sar observa, pre dinsul emoționarea. Oratorul, care vorbesce cu patos fără a fi emoţionat, se presentă ca un simplu declamator. | 
Pre lângă studiul aprofundat a obiectului sacru momente mișcătâre ne ofere s. Scriptură, istoria  bisericâscă și în deosebi vieţile sânţilor Şi întegă lumea vEdută; în tât ce ne încunjură putem afla ceva, ce să ne impresioneze mai vi şi mai adânc provocând în noi sentimente de admirațiune, ori de gratitudine, de bucurie, speranţă, ori de frică, de ură, de disgust şi dispreț, sai de iubire ŞI compătimire ete, Aici vecurgem la fan- tasie, cu ajutoriul căreia imaginile lucrurilor absente le representăm așa, cât se par, că ele sta înaintea ochilor nostri. Despre atari imagini serie Quintilian: „Has quisque bene conceperit, is erit in aftectibus potentissimus.« Apoi ilustreză cu esemplul următori: »Ut hominem oceisum querar: non omnia, quae in re praesenti aceidisse eredibile est, in oculis habebo* non percussus ille subitus erumpet ? non expavescet circumventus? esclamabit? vel rogabit   

') Ars postica, v, 1023,
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vel fugiet? non ferientem, non occidentem videbo? non animo 
sanguis et pallor et gemitus, extremus denique expirantis hiatus 
insidet 2% 1) 

2.  Afectele se escită nuinai la lucruri mai de mare moment, 
și de regulă trebue preparată calea la escitarea lor prin espunere 
chiară şi argumentare potrivită; căci precum influinţeză inima 
asupra înțelesului, așa și întors pâte să infuinţeze înțelesul asupra 
inimei, mișscându-o și entusiasmându-o pentru ceea ce i se presentă 
ca bun și salutar, respective diseustându-o şi înfiorându-o faţă de ce 
e de jos şi răă. Ca emoțiunea să apară de o urmare naturală a 
adevărului espus, este de lipsă, ca acel adevăr să se aducă în raport 
intim cu binele şi respective interesele ascultătorilor. Fără a, fi 
premers o instrucțiune fundată a ascultătorilor aducându-se obiectul. 
predicei în raport intim cu viața lor, cuvintele patetice ale orato-. 
ruluă nu vor ștrăbate la inimă, ci vor fi ca Şi nescari rade depărtate, 
cari până ce ajung la ochii își perd tâtă energia. De aici se vede 
că locul pateticului e de comun la închierea singuraticilor părți ale 
discursului şi cu deosebire în epilog. Numai arareori, când adecă 
ascultătorii se află deja în o disposițiune sufletescă agitată, putem 
să începem deadreptul cu patosul direct, cum se întîmplă în esor- - 
diele ex abrupte. 

3. În escitarea afectelor să se observe o anumită gradaţiune; 
anume începem cu afecte mai line, apoi după trebuinţă progresăm 
până la, cele mai vehemenți. La. gradata potenţiare a afectelor ne 
servim de combinarea lor şi de tabloul oratoric. 

a) Ce privesce combinarea afectelor lăsăm să urmeze repede 
după olaltă afecte omogene spre es. de iubire, gratitudine, admira- 
țiune faţă de bunătatea lui Dumnezeă etc. Adeseori ne ajungem 
mai sigur scopul escitând la început afecte la aparință contrarie, 
Căci un afect străpunendu-ne inima, în o stare de agitaţiune provâcă 
alte afecte, parte afine, parte contrarie. Așa compătimirea, faţă de un ne- 
fericit provâcă ură, și disgust faţă de fapta, ce a adus în acesta 
stare, și dacă noi am fi causa nefericirii lui, o consternare și în- 
frângerea, inimei. Căci inima numai după ce a trecut prin anumite 
grade de sentimente să lasă a, fi subjugată de afect. În acesta combi- 
nare şi acumulare de afecte stă secretul stilului oratoric patetic 
şi răpitoriu. 

1) Institut. or. VI, 2.
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b) Tabloul stă în depingerea vie şi intuitivă a lucrului, ce 
ne inspiră admiraţiune, gr6ză, ori espunerea dramatică a cutării 
fapte. Oratorul în espunere și respective în depingere se servesce 
de figuri oratorice (etopea, hipotipos etc.) Şi descinde la particula- 
rităţi, căci esperinţa ne învaţă, că ceea ce ni se presenta ca concret, 
particular etc., ne impresionsză mai vită şi mai adânc, de cât ceea 
ce ni se presentă numai în abstract ori trăsături generale (v. esemplu 
din Massillon „numărul mic al aleşilor). E mișcător când oratorul 
reproduce o pers6nă rugându-se sati însuși erumpe în rugăciune. 
Aşa, despre omorirea Stului protomartir Ştefan cetim: „ŞI ucideii 
cu pietri pre Ștefan, carele se ruga Şi zicea: Dâmne Isuse pri- 
mesce sufietul meă. Şi îngenunchind a strigat cu glas mare: Nu 
le socoti lor păcatul acesta, şi acesta zicând ai adurmit.“ 1) 

4. Ce privesce durata afectelor, ea de regulă are să fie scurtă. 
Omul când e emoţionat vorbesce în sentințe scurte şi lapidare, 
dară pregnante; căci pasiunea, ce-l predomineză, 6recum îi turbură 
jidecata și nu-i dă răgaz să umble după frase alese şi sentinţe 
rotundite. Starea de emoţionare nu dursză mult timp. Dacă ora- 
torul ar voi să o susțină artificial, ea îl şi obosesce şi devine 
molestă şi disgustătâre şi pentru ascultători. De unde afectele 
cu cât sunt mai vii, cu atât trebue să aibă o durată mai 
scurtă.  „Nunquam tamen debet esse longa miseratio, nec sine 
causa dictum est: mihi? /facilius, quam lacrimas inarescere. 
Nam cum etiam veros dolores mitiget tempus, citius evanescat 
necesse est illa, quam dicendo effinximus imago: in qua si moramur, 
laerimis fatigatur auditor, et requiescit, et ab alio, quem coeperat 
impetu, ad rationem redit. 3); 

5. Terminarea emoționării scade gradat până ce ascultătorii 
ajung răși în disposiția lor normală. A înceta emoționarea 
deodată ar fi nenatural. Mai consult este, ca oratorul să termine 
pateticul prin aplicări practice corăspundătâre, cu emiterea unui 
propus piă, a unei resoluţiuni salutari, îndemnarea, la deprinderea 
virtuții ete. 

6. În fine observăm, că pateticul poftesce o limbă proprie, 
bogată în tropi şi figuri; să se eviteze înse tot, ce ar fi străin, precum 
observaţiuni sarcastice, amestecarea de afecte cu totul opuse, de 
nu cumva ar contribui la potenţarea patosului. 

  

1) Fapt. ap. 7, 59—60. 2) Institut. orat, VI, 1.
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$. 45. Moderarea afectelor, 

Atectele, precum sunt de cea mai mare importanță bine ordi- 
nate, așa pot fi stricăciâse, când ar fi disordinate ori ar apuca o 
direcţiune contrare scopului urmărit de oratorul sacru. De unde 
datorința oratorului nu e numai de a escita afecte, ci şi de a-le 
regula sai modera, €ră pre cele contrare scopului cuvintării a le 
suprima. Dacă în escitarea afectelor se recere o cunoscință fundată 
a naturei omenesci și tact oratoric, cu atât mai virtos va trebui să 
dee dovedi despre acestea oratorul sacru, când e vorba de mode- 
rarea pasiunilor. E mai greii a modera pasiunile, de cât ale escita, 
pentru că ele nu odată orbesc mintea şi întunecă judecata ascultătorilor 
predominaţi de ele, și-i fac surdi şi nesimțitori la cuvintele orato- 
rului, ba se pote întîmpla, că prin acestea mai tare să se ațiţe. 

Afectele se pot modera şi respective suprima directe şi 
indirecte. | 

1. Directe se delătură afectul, când escităm în ascultători 
un afect cu totul opus; așa în locul măniei, escităm iubirea, în 
locul poftei de răsbunare compătimirea, în locul întristării pentru 
perderea unui bun speranța şi mângăerea, că va obțină un bun 
de o ordine mai înaltă. În atari casuri oratorul să nu mârgă de 

„odată la contraste prea marcante, cari în loc de a modera, poten- 
țeză pasiunea în ascultători, ci la început să se pară că apreţi6ză 
sentimentul, de care sunt predomniţi ascultătorii — spre a le 
câștiga încrederea — apoi pre încetul trece la escitarea sentimen- 
tului opus. Ar fi şi nenatural a provoca pre ascultători în o predică 
funebwală, ca să depună ori ce întristare. 

2. Indirecte se modertză ajfectele : 
a)  Opunând afectului ascultătorilor cuvîntul calm al raţiunii 

şi tonul liniștit mijlocindu-le astfeliă o cunâscere chiară a lucrului, 
prin acsta se delătură causa emoţiunii și ea trebue să scadă, 
dacă a succes oratorului a-i delătura causa. Oratorul manifestă iubire 
faţă de ascultători — (se servesce de figura concesiunii) — admițând 
că emoţiunea în parte este justificată, dară lucrul totuși nu stă 
Chiar aşa, cum și-l întipuese ascultătorii, apoi arată din ce punct 
de vedere trebue contempla. 

b)  Îndreptând inima ascultătorilor spre alte lucruri mai de 
mare moment și mai demne de însufieţirea lor. Prin acesta senti- 
mentul cel dintâiă se domolesce de sine. Se înțelege că îndreptarea 

i
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spiritului în altă direcţiune să nu se facă pre contul adevărului. 
Așa dacă sunt predomniţi ascultătorii de pofta de avere, le areţi 
că averea cea mai preţi6să e câştigarea fericirii ceresci etc. Salvian 
zice: „Si impetrari ab uno quoque vestrum non potest, ut esse in 
hoc saetulo pauper velit, paestet sibi saltem, ne in aeternitate men- 
dicet ... Qui praesentem inopiam tantum fugitis, cur in perpetuum 
non formidatis. Qui sine divitiis omnino esse non aquiescitis, id 
agite, ut divites semper esse possitis.“ (Paraen ad Valerian). 

c)  Îtîmpinând emoţiunea, cu o glumă potrivită, cu un viţ 
ingenios, ori o ironie fină. ?) Aici încă se recere mare precauţiune 
spre a nu ofensa pre ascultători. În elocința sacră e de tot rar 
casul, când Sar pute recurge la acest mijloc. 

S$. Ioan Chrisostom în cuvintarea sa pentru Eutropiu ne 
oferesce un strălucit model de a escita, şi de a modera afectele. 
EI purcedind din cuvintele Scripturei: »Deşertăciunea  deșertă- 
ciunilor și tote sunt deșertăciune,“ 2) arată, că Eutropiu, un 
favorit puternic al împăratului roman Arecadiă cădând în disgrație, 
din culmea gloriei și a puterii, de care se bucura Ja curte, 
a ajuns în cea mai mare strimtore, cât a trebuit să-și caute 
refugii la biserică, pre care o persecutase, când avea puterea ne- 
țărmurită în imperii; starea lui dovedesce, că în lume tâte sunt de- 
şertațiune și-mai puţin de cât nimica. Prin acesta a succes sântului 
părinte, ca să înfrine furia poporului, carele aducându-și aminte de 
abusurile lui Eutropiă, pre când era la putere, voia -să-l scâtă cu 
forța din biserică și să-și r&sbune asupra lui. S. Chrisostom zice: „Cine 
a tost la o trâptă mai înaltă de cât acest om? (arătând spre Eutropiu 
refugiat în sanctuariă), aă nu se distingea el în întregă împărăția 
prin avuţiile sale? nu sa ridicat la culmea onorurilor? Ftă-] ajuns 
mai părăsit de cât un prinsoneriă, mai de compătimit de cât 
sclavii, mai lipsit de cât cerșitorii rupți de fâme, zilnic având 
înaintea ochilor săi sabiile ascuțite asupra sa îndreptate, abisul, 
carneficele și calea spre perdare; nici de amintirea plăcerilor din 
trecut nu se mai bucură, ba chiar nici de lumina, comună, ci închis 
între păreţii înguști e lipsit de usul ochilor ca și în cel mai des 
întunerec al nopţii. Dară ce să vi le mai amintesc, căci ori și cât 
m'aș sili, eă nu sum în stare să esprim prin cuvinte, ce se petrece 
acum în inima lui așteptându-şi în fiecare 6ră pedâpsa de morte. 
Sai ce lipsă e de cuvintele nâstre, după ce el ni-o depinge acâsta 
ca şi în o imagine?“ 

„Eri, când Gmenii Împăratului ati venit să-l târăe cu forța, de- 
Grece fugise în sanctuariii, era palid ca mârtea, îi bătea dinţii 
în gură, tot trupul îi trămura, vocea i se îneca de suspine și cu 

  

1). Quint. Instit, orat. VI, 3, 2) Eecl. 1,2.
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limba numai gângăvia, era: mai mult mort de cât vii. Acestea le zie nu ca să-l defaim, nici să-l insult în nenorocirea Sa, ci ca să ve moi inimile vâstre şi înduplec la, compătimire, ca să fiţi îndestuliți cu pedâpsa lui presentă. Dupăce unii de ai nostri sunt atât de ne- umani, cât și pre noi ne învinovăţăsc pentru că pre acesta Pam primit în sanctuariă, voind să moi prin cuvîntare virtoşimea, acelora, ve aduc înainte ticăloşia acestuia. Te indignezi, iubite! că el și-a, căutat asil în biserică, pre carea neîntrerupt o combătea?  Înse chiar prin acesta se preamăresce mai virtos Dumnezeă, căci a permis, ca el să ajungă în aşa mare strimtore, cât să înveţe a cu- n6sce și puterea şi clemența, (milostivirea) bisericei; puterea, pentru că din causa r&sbâelor în potriva ei a ajuns în atare schimbare; 6ră clemenţa fiind că pre lângă tote relele suferite dela dînsul acum îl protege sub scutul să, îl apără sub aripile sale şi uitând înjuriile din trecut îi deschide sinul săi iubitorii. Acesta e mai splendid de cât ori ce trofe, mai ilustru de cât ori ce învingere. Acâsta, rușineză. pre păgâni și pre judei; acesta îi arată generosi- tatea ei, că cruţă pre duşmanul captiv şi pre cel părăsit şi despre- (mit de toţi, ea singură, ca şi o mamă plină de iubire, îl ascunde în scutecele sale, espunându-se însa-și la mănia împăratului şi la ura şi furia nesuferită a poporului; chiar acâsta e cel mai ales orna- ment al altariului. Vei zice: e ornament, să atingă altariul un om blăst&mat, avar. şi răpitori? Grijesce ce zici: dâră Și curva a atins picidrele lui Christos şi acesta nu a socotitto Domnul Christos de crimă, ci de mare laudă; atingerea celui curat și nevinovat a, curăţit pre cea necurată, Şi p&cătosă. Nu reaminti nedreptăţile, o omule, dâră noi suntem servii Celui Restignit, carele a zis „dertă-le lor, căci nu sciă, ce fac. 1) Vei replica: el a închis asilul acestui loc sacru prin legi scrise voind să-l Cas6ze. Acum înse cu fapta învață: ce lucru răă a, făcut, și prin însa-şi fapta sa el abrogă mai întâi legea adusă, de dînsul; făcutu-s'a de spectacol lumii întregi. El deşi tace, totuşi îi admoniză pre toți: nu faceţi de acestea, ca să nu păţiţi ca și mine. Prin calamitatea sa îi învață pre toți; acest altar împrăștie o strălucire ilustră chiar prin aceea, că ține lângă sine legat pre acest lei înfricoșat .. Toţi aţi alergat aici să vedeți fragilitatea naturei omenesei Şi să descoperiți schimbarea momentană a, lucrurilor lumesci, (axată, că din întîmplarea lui Eutropiu pot învăța avuţii şi puternicii lumii ca să nu-și pună speranța în lucrurile deşerte și trecătore; 2), şi săracii încă pot afla mângăere în miseria lor, apoi continuă): „Ore acum muiat-am ini- | mele vâstre saă alungat-am indignaţiunea, Gre stins-am neumanitatea ? 6re adus-am compătimirea? ce e drept, ei cred, că am adus'o; acâsta o cetesc de pre fețele şi din lacrimile vâstre. Prefăcându-se așa dară pâtra inimii vâstre în agru gras și fertil, să aducem și fructul 

1) Luc. 23, 34. 2) Pg, 36, 2. 

11%
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misericordiei purtând. înaintea n6stră spicele mănâse ale compăti: 
mirii, să cădem în genunchi înaintea, împăratului, . ori mai bine -să 
rugăm pre .preabunul Dumnezeii,. să: mie mănia împăratului şi să 
se învrednicescă ai face fragedă inima, ca să putem dobîndi deplin 
acesta graţie dela el. Deja din zina, în care a fugit -acesta aici, nn mică schimbare s'a făcut; căci dupăce a înțeles împăratul, că 
el sa retras la acest asil, și vădând ostăşimea adunată: din tâte 
părțile, care esacerbată fiind pentru crimele lui, îl cerea, ca să-l pârdă. împeratul a ținut o lungă. vorbire spre a înfrîna indienaţiunea mili- 
tară, poftind dela ei, ca să fie cu considerațiune nu numai ia vină, 
ci și la faptele lui cele bune; şi ce sar fi întîmplat altmintrelea, 
socotesce, că ca la un om să-i ierte. Când înse ei cu toții cerea 
răsbunarea pentru vătămarea împăratului strigând și pretindend mOrtea lui şi vibrând cu lăncile, atunci vărsând păraie de lacrămi 
din preamilostivii săi ochi, şi provocându-se la sanctitatea, locului, 
unde s'a refugiat acesta, i-a succes cu anevoe să le îmblândâscă în 
urmă mănia.“ - 

„Deci şi noi să ne mişcăm, cum se cuvine. Căci de ce iertare 
a-ți fi voi vrednici, când nici dupăce împăratul a iertat şi dat 
uitării injuria lui făcută, voi, fără a fi suferit înjurie, continuaţi a 
fi obstinaţi în mănie? Sai destăcând acest spectacol, cum veţi 
atinge cele sânte și veţi zice aceea cerere, prin care ni se de- 
mândă ane ruga: „Și ne îcrtă ndue greșelele nostre, precum şi noi 
iertăm greșiților nostri“ 1) dacă voi pedepsiți pre greşitul vostru? 
Ai dâră va causat mari nedreptăţi şi wa batjocorit? nici ei nu 
o neg acesta. Dar timpul presente nu eal judecății, ci mai vîrtos 
al misericordiei, nu e al răsbunări!or. ci al clemenței. nu e al cercetării, 
ci mai vîrtos al iertării; nu e al deliberarilor și dărilor de semă, 
ci al milei şi graţiei. Așa dar să nu se aprindă nici unul dintre 
voi, nici să nu se supere, ci mai cu de a dinsul să rugăm pre 
preablândul Dumnezeii ca să lungâscă viaţa, celui vinovat, mântuindu-l 
de uciderea, ce-l ameninţă, ca însu-şi să-și îndrepte rătăcirile sale, 
şi la olaltă să rugăm pre preainduratul Împărat pentru biserică și 
altariă a dărui sântei mese pre un om. Ceea ce făcând, vom face 
şi împăratului pre plac şi Dumnezei, încă înainte de a ne aproba 
împăratul fapta n6stră, ne va răsplăti acesta marinimositate cu 
mare răsplată. Căci precum respinge şi uresce pre cel crudel şi 
neuman, așa îmbrățoșeză pre cel milostiv şi uman: şi dacă e drept, 
îi împletesce coronă strălucită, 6ră dacă e păcătos îi trece cu ve- 
derea, păcatele, fiind că a fost şi el milostiv față de conservul să. 
»Milă voesce — zice el — și nu jertfă.“ ?) Și în totă scriptura 
acesta, o cârcă şi putem zice, că acâsta este medicina păcatelor. 
Deci și noi pre acâsta cale ni-l îmblândim dacă ne rescumpărăm 
păcatele, astfel vom înipodobi biserica şi preamilostivul împărat, 

  

:) Mat. 6, 12. 2) 05.66.
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precum am zis, ne va lăuda; și vestea filantropiet şi blândeţei nostre se va preamări până la maaginile lumii și în tot:pămintul: vom fi lăudaţi.“ 

Tractatul II. 

Disposiţiunea, 

$. 46. Noţiunea disposiţiunii, 

Oratorul sacru după ce şi-a -aflat mijlâcele pentru tractarea 
materiei amăsurat. scopului pretipt, ca să-și potă ajunge acest scop 
în realitate, e de lipsă, ca materialul adunat prin studii şi medi- 
taţiune să-l așeze în un întreg simetric, așa cât singuraticile lui 
părți ţintind în definitiv spre acelaşi punct să se sprijinâscă, ilus- 
treze și întăr6scă împrumutat, eserciând influința cuvenită asupra 
minţii, inimei şi voinței ascultătorilor. : 

Aceea parte a elocinței, în care se tractâză despre aşezarea materiei, se numesce disposițiune. Cicero o definesce: „Rerum 
inventarum in ordinem distributio.« 1) Disposiţia e de o importanță 
capitală în discurs; ea dă materiei adunate forma cuvenită, fără de 
care nu e discurs, ci un conglomerat inform de idei, sentimente, 
probe, etc., în care nn domnesce ordine, ci un chaos. În disposiție 
distingem între ideile principali ale cuvintării şi între aședarea lor 
metodică, deci vom tracta mai întâiti despre planul de vorbire sai 
fundamentul esenţial al cuvîntării, apoi despre forma ei internă. 

$. 47. Planul cuvîntării, 

“Planul e aranjarea ideilor principali aflate prin invențiune, 
mai ales a acelora, cari formâză materia, părţii principali a pre- 
dicei.  Oratorul determină liniamentele primari şi fix6ză, ce să zică 
la început, ce la mijloc şi ce în fine. În liniamente mai generale 
planul se face deodată cu fixarea scopului şi determinarea mai de 
aprope a temei alese ca obiect, pentru discurs, atunci se stabilesc 
limitele obiectului şi se cunâsce întinderea lui întrâgă. Acesta e 
necesar ca să se facă, căci altcum oratorul nu este în chiar cu 
privire la materialul, de care are lipsă și care are să-l câştige prin 
studii şi meditaţiune. |
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Deplina “fixare a planului înse urmeză numai după adunarea 
materialului, când se stabilesce intervalul, ce desparte ideile fuda- 
mentali și că anume ce idei secundare să umplă acest interval; 
pentru fiecare idee, sentiment, probă, transiţiune etc. se asâmnă locul cuvenit după cum poftesce nexul logic; așa ca un adevăr să 
conducă la cunâscerea și chiarificarea celui alalt, unul să se ilustreze 
şi confirme prin celalalt, un sentiment să provâce pre celalalt, 
probe și afecte să se întărâscă, discursul să progreseze în interes, 
putere şi vivacitate. Acâsta trebue să se stabilescă în plan căci 
la din contră oratorul ușor rătăcesce; el, pote, va pune multe idei 
frumâse lângă olaltă, dară va lipsi legătura între ele, apoi va omite 
ce ar trebui să zică, insistă asupra lucrurilor superfue şi preste tot 
tracteză defectuos materia, alâsă. 

Elaborarea unui plan bun pre lângă studiul materiei în raport 
cu scopul și diversele împrejurări mai presupune la orator ingeniă 
ager și destul de amplu spre a contempla cu o singură privire 
tote punctele materiei propunânde. La acâsta ajunge omul numai 
după studiti îndelungat zice Buffon. Pentru aceea observă Girard: „Se află mulţi oratori, la cari singuraticele bucăţi sunt escelent 
tractate şi în detaiă sunt admirabile, pre când tractarea ca întreg 
e defectudsă,“ 

Însușirile unui plan bun sunt următorele: 
1. Unitatea e condițiunea absolut necesară în fiecare discurs. Numai un adevăr sai idee fundamentală pote forma obiectul pre- 

dicei, şi în jurul acestui obiect se grupâză tote celealalte idei 
respective părți ale discursului; obiectul principal are să se oglin- 
deze în fiecare sentință; și tote să tintâscă spre confirmarea lui. 

2. Planul are să fie mai departe precis sai să contempleze 
sujetul de tractat. în tâtă estensiunea lui, fără de a omite ceva, 
Sail de a mesteca lucruri superflue, ori chiar străine de materie. 

3. Chiar sati lămurit e planul, când astfelii e proiectată 
materia, cât ofere spiritului o imagine distinctă a întregului sujet. 

4. Simplu e, când materia o reduce la un număr mie de 
idei fundamentali, prin desvoltarea cărora tema ni se presentă 
ca eshauriată. 

5... Yecund se zice planul, când astfelii este întogmit, cât 
admite trecerea la amănunte. 

6. În fine proporționalitate axe planul, când fiecării idei, 
sentiment, probă, etc. i se dă aceea atenţiune, care o reclamă mo-
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mentuositatea ei în discurs, atât în sine, cât şi considerată în raport 
cu celealalte părți și eu scopul cuvintării, 

Ş. 48. Părţile discursului, 

Oratorul sacru şi-a format planul în minte, acesta are să se 
espună şi în o formă esternă. Cu privire la forma acâsta, deja 
retorii vechi ai statorit anumite principie. Quintilian 2) tractând 
aceste principie distinge în cuvintare: esordiă, narațiune, pro- 
posiţiune, probaţiune și perorațiune. 

Oratorul spre a-și ajunge scopul urmărit prin cuvîntarea sa, 
înainte de tote are să se informeze cu privire la situaţia şi rapor- 
turile ascultătorilor, ca dacă sunt favorabile să tragă folos din ele, 
€r dacă nu sunt favorabile să le schimbe; detorința acâsta o în- 
plinesce în esordiă. Apoi după înprejurări ori învață, ori emoţioneză, 
ori înduplecă voia la resoluționi salutari. În urmă în momentul 
decisiv 6re cum constringe pre ascultători a se supune conclusiu- 
nilor, ce resultă ca consecință a celor deja audite. — Deci în cu- 
vintarea sacră distingem: esordiă, confirmare, ȘI epilogs. De esordiul, 
predicei se ţine: 1. textul, 2. întroducerea în temă (esordiul propriu), 3 Sițiunea, 4. partițiunea, 5 Confirmarea. axe nea, 5. invocaţiun n firni 
de obiect: narațiunea, _probarea, „amplificarea, refrângere 

     

   
  Dea. (0 

e Necesară, şi aplicările practice. ...H/pilogul. cuprinde mai ales o RIL Retea hi e a, Si : E Tab ai recapitulare, ori aplicare morală a elor pertractate saiă și o admo- a parea parea Perprictero pe oo pogoara Pag trip nițiun€ “salutară. oo o eateauL ate ENE GIIA 

  

     

$. 49. 'Textul. 

Oratorul sacru făcându-și cu reverință semnul stei cruci) 
pronunță o sentinţă sait text din s. Scriptură, care sentință, deşi 
după locul ce-l ocupă aparţine esordiului, după cuprins înse se 
referesce la într6gă cuvintarea sacră, al cărei simbure îl formeză. 
Prin pronunțarea acestei sentințe din s. Scriptură oratorul 

sacru își anunţă de o parte misiunea sa de a predica în numele 
şi cu auctoritatea primită dela Dumnezeii; 6ră de altă parte textul 
servesce și ca o admoniţiune pentru dinsul, ca în predicare să nu 
se abată dela, adevărurile religidse, nici să se ocupe cu lucruri 
profane, ce nu sar put aduce ușor în legătură cu adevărul religios, 
ce-l propune. 

1). Instit. oraţ. IL. c. 8 şi 9, 
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Folosirea textului ne revâcă în memorie timpurile vechi, când 
[roăi de regulă constă din interpretarea unei pericâpe din s. 

Scriptură. Dar fiind că interpretarea și esplicarea întregei pericâpe 
reclamă prea mult timp, 'şi nu se putea tracta totdeauna destul de 
cu temeiii tâte adevărurile cuprinse în pericâpa cetită, oratorii 
sacri ai început a alege numai o sentință din pericâpa cetită, şi 
apoi adevărul cuprins în acâsta a-l espune şi tracta mai pre larg, 
Şi aşa s'a născut datina de a pune în fruntea cuvîntării o singură 
sentență, o singură devisă, care datină este forte veche şi consânțită 
prin praxa celor mai venerabili predicatori vechi şi mai noi.) 
Când s'a întrodus folosirea textului nu se pote determina cu certi- 
tudine, de 6rece Domnul Nostru Isus Christos, ss. apostoli şi mulți 
din ss. părinți nu aă folosit text. 2)   

Ş. 50, Însuşirile textului. 

a) Prima însușire a textului este: ca să fie înţeligibil şi în cât 
e cu putință, așa întocmit, cât prin frumseța şi particularitatea cu- 
prinsului săă ori a espresiunii să facă asupra, înţelesului respective 
simțului celor de faţă o impresiune favorabilă. 'Texturile bine alese 
mai cu samă la cuvintările ocasionali aă 0: influință binefăcătâre. 
De unde merită, ca. oratorul să-și dâe silința de a afla text potrivit. 

b)  Teztul să formeze o sentință întrigă, să nu fie mutilat, 
nici să nu stee numai din un cuvint ori proposițiune din cutare 
oc al s. Scripturi, care în sine nu esprimă deplin sensul locului 

citat spre es. „Puțin“ 2) „Fericiţi sunt cei ce flămendesc și înse- 
teză“ 4) „Fă și tu aşişderea“ 5) Deși scurt înse e nimerit textul 
„Nu păcătui.“ 6) 

c) Să nu fie textul de natură de a provoca în fantasia 
ascultătorilor representaţiuni de ris, alusiuni vătămătâre la persâna 
ascultătorilor etc. nici să-i atingă, neplăcut cum ar fi textul: „ce e 
acestlueru r&ă, ce-l faceți voi şi spureați ziua Sâmbetei“ ?) „Cereţi 
şi nu primiţi fiind că cereți răi.“ 5) Atari texturi se pot folosi înse cu 
succes în decursul cuvîntării. Cu mare precauţiune să fim în ale- 
gerea, texturilor din Cântarea cântărilor. 

  

1) 1. Popfiu, Armvonul, p. 3t ur. 2) cîr. Hemel. p. 132 n. 38, *) Ioan 16, 16. € Lue, 6, 21. 3) Lue, 10, 37. 8) loan 5, 14. 7) Nehem. 13, 17. 5 lac. 4,3.
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d) Texturile să nu fie prea lungi spre es. peri6de întregi, 
nici să nu formeze o istorie întregă, ci sunt de preferit texturile mai 
scurte şi pentru că oratorul le pâte intona mai uşor, şi pentru că 
ascultătorii le pot ţin6 mai bine în minte. Orecând era datina a se pune 
în fruntea cuvîntării două texturi; ac6sta, datină noi nu o considerăm 
de practică, căci texturile saă cuprind acela-și adevăr sai nu, dacă 
cuprind acela-şi adevăr unul e superiluii, dacă nu cuprind, atunci 
se conturbă armonia şi unitatea, ce trebue să domnâscă în cuvîntare. 

e) Textul de regulă să se iee din s. Scriptură şi la cultul 
divin, din pericopa cetită; ca escepțiune se pote lua şi de. airea, 
anume din simbolul credinţei, din rugăciunile şi cântările bisericei, 
nu înse din scrieri profane. După rostirea textului pus în fruntea 
cuvîntării se spune şi locul de unde e luat. 

În folosirea textului preste tot. e de preferit sensul 'litera] al s. Scripturi; spre es. „Fără credință e cu neputinţă a plăcâ 
lui Dumnezei.“ :) În sens alegoric încă se pâte . folosi textul, dar 
cu atât e mai puțin recomandabil, cu cât alegoria e mai 

“grea de priceput şi recere mai multă esplicare, spre es. „ră 
scra, lui Petru zăcea morbâsă de friguri mari.“ 2) Leonardo 
da Porto Maurizio, acest text 7] aplică- la frigurile sutletului 
cari sunt păcatele veniali. Sensul acomodat încă se pote întrebuința 
cu succes mai ales la cuvîntările ocasionali. 

î) Ce privesce relaţiunea textului faţă de temă, el trebue să 
fie în legătură naturală şi cât se pâte de evidentă cu tema, de unde 
retorii cu dreptul condamnă texturile, cari numai forțat se pot aplica 
la cutare temă. Mai bun este textul acela care nu numai stă în legă- 
tură strînsă cu adevărul principal, dară se şi pote deduce ușor din 

_el esordiul ori partițiuneu. Aşa, celebrul predicator francez Bour- 
daloue (la ziua tuturor sânților) din textul „Bucuraţi-vă şi ve des- 
fătaţi, că plata vostră multă este în ceriuri“ deduce partițiunea. 
Etă răsplata vâstră e multă; răsplata vâstră în ceriuri; adecă a) 
e sigură, b) e mare, c) este eternă. ! 

Leonardo da Porto Mauritio luând textul „Eă mă duc şi me veți 
cerca și veți muri, în păcatele vostre“, deduce esordiul cuvîntăriă 
descrie cu o rară elocință și însuflețire sârtea tristă ce îi amenință 
pre păcătoşii înpetriţi, cari îşi amână întârcerea până la patul de 

  

1) Ev. 11, 6. 2) Mat, 8, 14,
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mârte . .. . când vor cerea pre Dumnezeă, pre care în tâtă viața, 
lor Lai vătămat, dar nu'l vor afla, ci vor muri în păcatele lor. 

Aparţin€end textul cuvintării întregi, oratorul să reflecteze mai 
des la acela în decursul vorbirii, dar mai ales la încheierea fiecărei 
părți mai mari; prin acâsta textul se imprimă mai bine în mintea 
ascultătorilor și înprumută predicei caracterul unității. 

$. 51. 1. Esordiul, 

f! Prima parte a discursului o formeză esordiul. IIgooiuov sai şi 
i wpodos (dacă e insinuatoriă). El este întroducerea în discurs şi are 

de scop a prepara pre ascultători şi a-i dispune pentru primirea 
favorabilă a doctrinei propunânde. Cicero zice: exordium est oratio 
animum auditoris idonee comparans ad reliquam orationem; quod 
eveniet, si cum benevolum, attentum, docilemque fecerit. :) Ceea ce 
zice Cicero despre chiemarea esordiului are val6re şi cu privire la 

" cuvintarea, sacră. 
Și în cuvîntarea sacră oratorul nu pote întra de a dreptul în materia predicei, ci trebue să premită acelea lucruri, cari se recer 

spre a-i asigura succesul. vorbirii, şi anume să câştige bunăvoința şi încrederea ascultătorilor, să le deştepte interesul față de obiectul 
din cestiune şi să le mijlocscă înțelegerea celor propunânde. 
Acesta procedură o urmăm alteum chiar Și în vorbirea comună, 
când e vorba de a esopera ceva, dela alții. Şi din punct de vedere 
estetic încă e de lipsă esordiul. S. Ioan Chrisostom zice: „Precum are lipsă corpul de cap, arborele de rădăcini și fluviul de isvor aşa 
are cuvintarea de proemii.“ 

Esordiul este de fârte mare moment în cuvintarea sacră şi adeseori dela, el depinde întreg succesul cuvintării. Ascultătorii fiind 
de comun la început în linişte sufletescă și nepreocupați observă uşor 
totă purtarea oratorului şi din aceea își formâză părere asupra 
lui. Ca.părerea acâsta să fie bună și favorabilă, oratorul să tie 
precaut şi să-și al6gă cu îngrijire cuvintele, încunjurând ceea ce 
i-ar atinge neplăcut pre ascultători. În specie: 

1. Bunăvoinţa ascultătorilor, sub care înțelegem încrederea 
Şi propensiunea ascultătorilor față de orator, este necesară. 2) Ora- 
torul câștigă favorul ascultătorilor mai ales prin caractărul lui ne- 
pătat, prin probitatea cunoscută, prin păşire modestă şi decentă. 

  

- 1) De Inventione I., 15. 2) vedi mal sus $, 35,
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Esperinţa de tote zilele încă ne arată, că Omenii oneşti şi modeşti 
se bucură de complăcerea generală, pre când cei fuduli resping 
pre t6tă lumea. Este greşită procedura acelor oratori, cari spre a 
trada modestie încep a-şi escuza prin frase bombastice debilitatea, 
şi a cerşi bunăvoința ascultătorilor, prin acâsta 6să la ivâlă mai 
mult sai timiditate sai o superbie ascunsă, care în loc dea câştiga 
înstrăineză pre ascultători. Dacă în adevăr oratorul ar av6 să 
desvâlte o temă grea ori fârte delicată înaintea unui auditoriii cult 
şi ilustru pâte să câră scusele și apeleze la indulgința lor, dar să o 
facă în termini decenţi. 

S$. Gregoriă Naz. în cuvintarea funebrală asupra surorei sale Gorgonia crede de cuviință a se escusa pentru lauda ei. El începe: „Când laud pre soru-mea, laud virtuțile domestice, dară fiind că sunt domestice nu sunt false, ci fiind că sunt adevărate pentru aceea merita, laudă; sunt adevărate nu numai fiind că sunt juste, ci fiind că sunt Şi cunoscute. Şi dacă, a-și voi să fiă parțial, nu a-și puts, dedrece ascultătoriul, ca şi un arbitru espert, stă între cuvintare şi adevăr, ca să reprobe laudele nemeritate, și poftâscă pre cele meritate, fiind drept, și ecuitabil. Pentru aceea nu me tem, că voii trece preste limitele adevărului, ci din contră ca nu cumva rămânând mai pre jos de cât adevărul, şi departe de demnitatea lucrului, prin lauda mea să-i micșorez numai gloria ei, căci e grei ca podba cnvintării mele să ajungă dignitatea cuvintelor și a faptelor ei. Nici nu se cuvine a se lăuda ce e străin, dacă e nedrept, dară nici a se despreţui, ce e domestic, dacă e onest şi vrednic de laudă. Prin amîndâuă se vatămă echitatea, și aducând. străinilor lauda nemeritată, şi dene- gându-o acâsta la, ai săi, dacă o merita; ci mai vîrtos adevărul să ne st6e înaintea ochilor ca regulă şi canon, ete. 1) 

interes și încordare, încă este de lipsă, căci dacă ascultătorii sunt distrași și neatenți cuvintele oratorului răsună în deşert la ure- 
chile lor, ei nu le vor înţelege și nu se vor încăldi de ele. Deci 
detorința oratorului este să deştepte și țină încordată atențiunea, 
ascultătorilor. 

Spre a escita și nutri în ascultători interesul faţă de cuvintare 
oratorul să imprime cuvintelor sale timbrul noutăţii şi a varietăţiă; 
fiindcă ce ni se presentă ca noă escită curiositatea, ră varietatea de- 
lecteză și chiar prin aceea ne l6gă atenţiunea. Caracterul noutăţi 
şi al varietăţii pote să zacă sali în idei saă în întorsături oratorice 

2.  Atențiunea sub care înțelegem ascultarea predicei cu 

5). Cuvintarea a XIII
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şi constitue ceea ce numim originalitatea. oratorului. Pre 
lângă considerarea acestui moment psichologic spre deşteptarea şi 
nutrirea. înțelesului şi a atențiunii se recomândă următorele mijl6ce 
practice. 

- 
a) Să se accentueze în esordită gravitatea şi momentuositatea 

obiectului, despre care are să vorbâscă. Așa s. Paul înaintea are- 
opagului din Athena.) Ravienan în conferința sa despre oposiție 
faţă de biserică în introducerea părții prime zice: „Încă odată ve 
rog, Domnii mei, să ve reculegeți și depărtaţi ori ce distragere, 
căci mi-am propus a ve învita la o disquisițiune, care poftesce se- 
riositate și linişte. Care e aşa dară acel impuls puternic, aceea 
putere ascunsă și făţișă, care a provocat atât de des şi atât de 
îndelung aceea oposiţie nefericită față cu biserica. Acâsta e cestiunea, 
şi ei voii să cerc resolvirea ei în cele mai secrete pătură ale con- 
ştiinţei, în cele mai ascunse sentimente ale inimei omenesci. 

Massillon în cuvîntarea despre cugetul la morte având de text: „Când Isus sa apropiat de porţile cetăţii, tă, scoteau pre un mort, fii unul născut al mamei lui,“ astfel veleveză mo- mentuositatea și actualitatea temei: 2) 
„Dacă a fost când va un cas de morte între împrejurări mișcă- târe, e acesta. Este un unic fii, un unic succesor al numelui Și averii străbunilor lui, pre care mârtea la răpit unei mame, unei văduve nemângăiate, Ta răpit în florea etății, caşi în începutul vieței sale, în un timp, când a scăpat de primejdiile copilăriei Şi a ajuns la gradul de tărie și pricepere a unui bărbat, când mai puțin se părea espus a fi surprins de mârte şi când frăgedimea maternă se credea scăpată de tâte grijile, cari însoțesc progresul nesigur al educațiunii. Locuitorii cetăţii alergă cu mulțimea spre a-şi uni lacrămile lor cu ale acestei mame neconsolabile. Ei cârcă a-i alina durerile prin cunoscutele consolări moleste, cari în o adincă, amărăciune, nu află ascultare; ei încunjură sicriul şi prin doliul şi presenţa lor înalță pompa funebrală. Cortegiul funebral bineordinat e atrăgător pentru vedere, dar dre servesce el şi spre învățarea Dvâstră?  Dyvostră sunte-ţi uimiți de el, atinşi. dar 6re ţineţi mai puțin la viață? Şi 6re cugetul la mârte nu dispare din memoria “Dvostre deodată cu pompa înmormîntării >* 

b) Alt mijloc spre a escita şi nutri interesul şi atențiunea 
ascultătorilor este a aduce în legătură intimă materia propunândă 
cu indigințele și raporturile, între cari se află ascultătorii. Căci în na- 
tura n6stră zace de a nutri un interes deosebit față de ceea ce ne 

1) Fap. ap. 17, 22—99, 2) Luc. 7, 12,
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atinge binele, -prosperarea, gloria, fericirea ori “nefericirea n6stră; 
la ceea ce privesce interesele personale ori sentimentele nâstre 
suntem atenţi pururea. 

Vieira vorbind despre sărbătorea tuturor sânţilor astfeliă arată, că ea privesce în deosebi pre fiecare ascultătorii: „Săr- bătorea, care o celebreză biserica azi, e universală şi totodată ŞI particulară. Universală, fiind că celebrăm amintirea tuturor sânţilor, ângerilor. .... Dar e şi sărbătâre particulară, căci azi celebreză biserica sânţii fie- cărui popor, sânții fie cărei ţări, sânţii fie cărui ord, sânţii fie cării cetăți, sânţii fie cării familii, Vedeţi dară, cum sărbătrea acesta e o sărbătâre pentu noi toţi. Căci nici o familie creştină nu este atât de săracă în grație, cât să nu fi avut mulţi sânți între antecesorii săi.“ 1) 
c) Alt mijloc de a escita interesul pentru cutare obiect 

este a-i releva însămnătatea sa estetică prin descrierea vie şi 
depingere și prin espunerea plastică şi dramatică a lucrului. 
Prin acâsta, pre lângă acea că se dă cuvintării farmec şi viaţă, 
fie cărui ascultătorii i se pare, că vede întîmplarea, descrisă și 
oratorul se adresză în particular cătră dinsul, deci se simte în- 
demnat a-l asculta cu încordare, 

S$. Efrem Sirul în cuvintarea despre a d6ua venire a Domnului 
Christos, zice: „Lubiţilor în Christos Fraţi, ascultați, ce voii să ve 
spun acum despre înfricoșata venire a doua a lui Isus Christos. 
Pre mine chiar și cugetul la aceea 6ră încă me umple de fiori, avend înaintea ochilor, tot ce are să se întimple atunci. Dară cine pâte depinge lucruri atât de înspăimiîntătâre? Ce ureche pâte asculta, ce se va întîmpla atunci, când regele regilor descindând 
de pre tronul gloriei va veni să caute pre toţi locuitorii pămîntului, 
să eră semă dela noi, ca să premieze pre cei vrednici de remu- 
neraţiune, și din contră ca judecător drept să pedepsâscă pre cei 
vrednici de pedepsă. Numai cugetând la acâsta zi membrele mi 
se cutremură şi puterile me părăsesc. Ochii mi se umplu de 
lacr&mi, vâcea mi se încă, buzele îmi înțepenesc şi limba mi-o amuțesce gr6za, şi totuşi me simt îndemnat să ve vorbese despre 
acesta. Lacă acum ne înspăimântă fulgerul şi tunetul, ce va fi de no, când vom anqi aceea trimbiță, care este mai puternică de cât oră ce tunet și care deștâptă din somnul săă pre fie care om re- pausat dela începutul lumii, fie drept, fe păcătos şi pre morţi îi 
chiamă la nuă viaţă? Atunci regele demândă, că pămîntul cu- 
trămurat şi marea agitată să-şi redâe morţii săi. ori i-a înghițit 
pesci, ori i-aă sfârticat paserile răpitâre şi fiarele. Și toți în un 
moment se adună din cele patru părți ale lumei înaintea scaunului 

  

1) Predic. de advent.
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de judecată, fără de a le lipsi nici un fir de păr. Acum pămîntul se cuprinde de fiacări, sdrele se întunecă, stelele cad şi ceriurile se adună. !) Regele apare având înaintea sa crucea încunjurată de 0 mare de lumină. Fiecare e cuprins de spaimă şi fiori, fiindei a venit regele, care se numesce judecătoriul judecătorilor, a venit Domnul universului, ca să judece pre cei vii şi pre cei morți. Mai vădutai atâta fior? Acum se deschid cărţile vieţei, în cari sunt însemnate tote cugetele, cuvintele și faptele unui fie cărui om. Va domni o mare frică, gr6ză și entremur în aceea ră, când fieeare se judecă, fără de nici o consideraţiune ome- nescă. Pre mine ră me cuprinde frica, de nu maj pot vorbi, vâcea me părăsesce Şi lacrămi curg din ochii mei; (Poporul înse i-a zis: Pentru numele lui Dumnezeii şi pentru mântuirea nâstră Te rugăm vorbesce-ne mai de parte. Și așa continuă s. părinte se depineă judecata ultimă, care era obiectul de predilecţiune al cuvintărilor sale). 
Nu putem lăsa neamintit, că mulţi predicatori tineri spre a escita interes şi spre a secera aplause daă curs liber fantasiei și înddă în esordiii o serie de frase bombastice, cari n'aă de a face cu obiectul din cestiune şi cari mai mult disgustă, de cât escită interesul. Acesta e Sreşelă, pre cum e greşelă a lua în discurs tot ce e superfiuă. 

d)  Atenţiunea o mai pote escita oratorul începând cuvîntarea cu o istoridră potrivită ori prin 0 serie de întrebări potrivite și ingeni6se, cari fac pre ascultători curioși în gradul cel mai înalt. 
Așa Massillon în cuvintarea despre avutul neîndurat pur- cedând din textul: „ME chinuesc în văpaia acesta“ 2) întrebă „cari sunt crimele înfricoşate, fraților, cari a săpat acestui nefericit acel abis de torminte, în care e îngropat și i-a aprins focul r&sbunător, care înghiţesce? Fosta Gre e] profanatoriul trupului să proprii > Scăldatuşi-a el mânile în sânge nevinovat? Făcut-a el pre văduvă şi pre orfani pradă asuprelelor sale? Fosta el un om fără credință, fără moravuri, fără caracter, monstru de nedreptate? ete. ..... (vedi şi Popfu, care Predica pentru a II Duminecă din păresemi o începe: „Cei cari suntem la olaltă pre pămînt I. A. petrece-vom Şi în ceriă 7 3) 

3.  Docilitatea este chiariticarea obiectului, cât să fie per- ceptibil ascultătorilor. Ea e necesară şi câștigând oratorul bună- voința ascultătorilor şi deşteptându-le interesul față de materia propunândă deja i-a dispus la priceperea ei. Ea se mijlocesce mai încolo prin întroducerea chiară în temă Şi prin o espunere lămurită 

  

1) 18. 13, 10; Mat. 24, 27 urm. :) Luca 16, 24. s) Predici, Gherla, 1895 tom. IL. p. 123.
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a lucrului, ori premiterea acelor precunoscinţe logice, istorice, geogra- 
fice, archeologice necesare spre a înțelege acele lucruri despre cari 
va fi vorba în predică. Aici greşesc cei ce se dimit în esplicări 
amănunțite anticipând ceea ce aparţine părților subsequente ale 
predicei. Şi mai greii rătăcese aceia, cari se perd în consideraţiuni 
abstracte şi vagi, din cari nime nu pote preved6 ce are să. 6să. 

Un esordiii bun din punct de vedere a] docilităţii ne servesce Bourdaloue în cuvintarea despre grație, având de text: „ra acolo un om, 38 de ani având în bla sa. Pre acesta, v&dendu-l Isuș zăcând, zis'a lui: vei să fii sănătos? 1) E] premite o esplicare istorică: Ore jude- când după cele ce se vedeă era o întrebare mai superfiuă, de cât care a puso Fiul lui Dumnezeă paraliticului din s. evangelie de azi? Era un morbos de 38 de ani, care împreună cu alţii zăcea la țărmul lacului făcător de minuni. EI aștepta cu nerăbdare, ca să-l slobâdă cineva în lac, când turbură apa ângerul Domnului. EI căuta un om plin de iubire, care i-ar face plăcerea acâsta. E era supărat, că încă nică pre unul nu l'a aflat, scurt el nimic nu dorea mai ferbinte, de cât să fie sănătos, deci pentru ce a fost de lipsă al întreba: vei să fii sănătos? S. Augustin înse x&spunde, că acâsta nu sa întîmplat fără motiv. Omul era un păcătos şi aşa nu putea fi vindecat, fără a se converti, căci Mântuitoriul, nici când nu vindeca trupul, fără de a vindeca deodată şi sufletul. Acest morbos, care era gata a cere ajutoriă spre a fi sănătos, nu era pote așa gata a se și converti. Pentru aceea Mântuitoriul care nu voea a-i presta una fără a se învoi el la cealaltă, îl întrebă înainte de tote: vei să fii sănătos? În aceași stare, iubiți creştini, ne aflăm Şi noi ca păcătoşi. Pote că deja de mult am cădut în bâla sufletescă şi fără mişcare perseverăm în acea. Pâte Dumnezei - vede între noi paralitici de mai mulţi ani, voind să zic, Gmeni, cari sunt cu totul înpetriţi în datinele lor pecamindse, şi eă doresc din inimă, că între ascultătorii mei să nu se afle nici chiar unul, despre care Sar pute zice: e un om care pătimesce de 38 de ani, adecă care petrece de 38 de ani în păcatele sale. Noi am avut lipsa de om, care se ne elibereze din servitutea păcatului. Omul acesta a venit Și se numesce Isus Christos. El ne-a Slobozit în lac, voii să zic, în salutara apă a, botezului, în care am fost renăscuți. În loc de a rămânea în posesiunea acestei grații, am perduto. EI înse şi acum €e gata a ne vindeca in alt lac, anume în lacul lacrămilor şi al penitinţei. Mai întâi înse ne întrebă pre toţi şi pre unul fiecare în deosebi: vei să fii sănătos? Ai voe seriâsă de a te face să- nătos? Noi trebue să răspundem și acesta, îmi dă ocasiune a vorbi. cu Dv6stră despre un obiect, care e de cea mai mare însămnătate, căci el privesce intenţiunile, cari le-a avut l'umnezeii faţă, de noi 

1) Ioan 5, 6.
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în contemplarea; fericirii nâstre şi modul cum avem să ne purtăm noi față de acesta, adecă despre marele misteriii a] graţiei.“ 
Altcum nisuinţa oratorului de a se ocupa în esordii cu chia- 

rificarea temei depinde mult dela natura materiei, care o tracteză 
şi dela gradul de cultură al ascultătorilor. Când materia e grea de 
înțeles, ori ascultătorii sunt Gmeni simpliculi oratorul trebue să 
pună mai mare pond pre docilitate în esordiii, la din contră pune 
pondul principal pre celealalte chemări ale esordiului. 

Ş. 52. Calitățile esordiului, 

Ca esordiul să corăspundă chemării sale, trebue să întrunâscă 
anumite cualităţă, şi anume să fie: 

1. Specific, adecă proprii Şi potrivit temei. alese, cât să 
pară acomodat numai temei acesteia cu care se înfățişeză în o le- 
gătură atăt de intimă și naturală, cât să facă asupra ascultătorilor 
impresiunea, că predica respectivă nică că sar fi putut începe 
altcum, de cât aşa cum a început'o oratorul în esordiul săă. Contra 
acestei calităţi păcătuese predicatorii, cari se folosese de întrodu- 
ceri vagi şi generale potrivite aprope pentru ori ce temă. Tot 
aşa de nesuferit sunt acei oratori, cari tote predicele şi le încep 
cu crearea omului şi păcatul original. Ei uitându-și de virtutea 
pietăţii tâte miseriile, de cari sufere lumea, le încarcă în spatele 
protopărinților nostri, nereflectând că şi noi sntem vinovaţi de celea 
ce suferim. 

2. Întroducătoriă, adecă să anunțe și esplice despre ce va fi 
vorbă în cuvîntare, fără a anticipa ceea ce aparţine părţilor de mai 
târdiă ale predicei, cum ar fi ilustrări, probe, amplificare, aplicări 
etc., despre cari Quint. zice: „Degustanda haec in prăemio, non 
consumanda.“ 1) Contra acestei calităţi greşesc mai ales oratorii 
tineri, cari își espun în esordiă pre scurt tot materialul, 6ră în 
corpul predicei repeţesc mai pre larg ceea ce ai espus de ajuns 
în esordiă. Acestia să nu se mire dacă ascultătorii se vor uri a-i 
asculta; căci 6menii doresc tot lueruri nduă.- Spre es. la tema despre 
necumpăt ar fi greşit să dovedesci în esordiă cât e de abominabil şi 

„Să-i espui tristele urmări. 
3. Precis, adecă să cuprindă tot ce e de lipsă spre a face 

pre ascultători binevoitori, atenţi şi docili şi să nu cuprindă nimica 

  

:) Instit. orat., IV. e. 1. Ă
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afară de acâsta. Aici observăm, că precisiunea se îndrâptă după natura materiei, ce se propune, şi după capacitatea şi respective cultura, ascultătorilor. | 
4.  Proportionat cu lungimea și genul cuvîntării, adecă să nu 

fie nici prea lung, nici prea scurt, în genere sunt de preferit esordiile mai scurte. Dacă esordiul este prea lung disgustă. Lungimea esor- diului nici la un cas să nu trâcă preste a șesa parte a predicei. S. loan Chrisostom făcea de comun esordii lungi motivând, că el predică la 6meni simpli. cari abia odată în săptămână veniaă la biserică, 
5. În fine esordiul trebue lucrat cu grige, cât să tie plin de demnitate, să întrunâscă liniscea. cu vivacitatea, simplicitatea cu nobleţa, şi încrederea în sine a oratorului cu modestia, 
Esordiul ca parte întroducătore a predicei are să stâe în nex intim cu proposiţia, conducând dela text la ea; pentru aceea, astfeliii trebue întogmit, cât trecerea la proposiţie să fie ușdră şi naturală, Spre scopul acesta înainte de a începe elaborarea esordiului trebue să fie fixată proposițiunea. Ba multi vetori susţin, că esordiul are . 

să se lucre numai după elaborarea celoralalte părți ale predicei. 

Ş$. 53. Genurile esordiului, 

Esordiul singuraticelor predici vari6ză după natura materiei ce se tracteză, după disposiţia oratorului şi a ascultătorilor și după intenţiunea specială, ce are să o realiseze oratorul sacru prin pre- dica sa. Diversele specii de esordie le putem reduce la d6uă genuri principali: la esordiul temperat și la cel patetic. 
1.  Esordiul temperat e saii simplu, saă insinuatoriii saă solemn. a)  Esordiul se zice simplu, când conduce în materia predicei în o formă ușdră, naturală, scurtă şi neartificisă. Se folosesce, când ascultătorii sunt dispuşi să asculte cu bunăvoință şi atenţiune materia, care altcum nu e grea de înțeles, cât să reclame multe espli- cări prealabile. Acest esordiă vine mai ales în cuvintările sacre, 'la ascultarea cărora sunt deja dispuşi credincioșii, pentru aceea se numesce și esordiii comun. Aici observăm, că cuvintele simplu şi comun nu sunt sinonime cu trivial şi vulgar.  Ruland ne dă urmă- toriul esemplu: , Ce sunteţi înfricați puțin credincioși.“ 1) Iubiţilor! $. evangelie de azi atâta e de frumosă şi de instructivă pentru noi 6menii. Domnul dârme liniștit, pre când furtuna turbeză Şi învă- țăceii, cari se aflaă în naie, cuprinși de spaimă se cufundă și strigă: 

  

2) Mat. 8, 26. 

12
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„Dâmne mântueşte-ne, că perim!“ Pentru ce sunteți aşa de înfri- 
caţi puţin credincioșilor? El demândă vînturilor Şi mării şi se 
făce liniște. Oh, de sigur tot, ce am audit, are mare asămănare 
cu viaţa n6stră, care în adevăr e asemenea unei năi mult agitate 
şi adeseori în primejdie de a se cufunda. Căci precum naia e 
amenințată de furtuni şi de valuri sălbatice, așa, este şi viața nâstră 
espusă la nenumărate dureri și suferințe, ari vin parte dela 
Dumnezeii, parte dela Gmeni, dela cari nici înţelepciunea, nici 
puterea și virtutea omenâscă nu ne pot scuti. ..........._ 
Pre apostoli i-am vădut înse, că în primejdie. strigaii cu insistință 
după ajutoriul lui Isus. Și Isus Domnul, plin de iubire, le in- 
pută frica, dară le arată şi remediul de lipsă adecă credinţa. l-a 
numit puțin credincioşi, că deși sciâă, că Mântuitoriul lor e cu 
dinşii, totuşi se temeti. Înputându-le slăbiciunea de noă anunță 
adevărul etern, că numai credinţa firmă şi neclătită e aceea ce-l 
pote ridica pre om preste tâte restristele vietei şi că numai în 
credință se pâte afla adevărata, liniște, adevărata pace. Numai 
în credință e mântuire. Acesta ni-o arată: 1. Sârtea miseră a 
celor slabi în credință, a necredincioşilor şi 2. fericirea celor 
sfatornici în credință. Și acestea sunt punctele consideraţiunii 
nostre de azi.“ 

b)  Esordiul insinuatoriă este, când oratorul având să tracteze 
lucruri moleste şi neplăcute ascultătorilor, c&rcă anume a-și asigura 
bunăvoința și încrederea lor și a-i familiavisa pre încetul cu ma- 
teria propunendă. Mai ales este de recomandat esordiul acesta, 
când voesce oratorul să înfrunte, să combată datini şi prejudețe rele 
învechite, ori să înduplece pre ascultători la vre-un lucru, ce li se pare 
grei şi imposibil. Aici se recere tact deosebit. De comun începe oratorul 
cu un lucru plăcut ascultătorilor și se va arăta, că e de acord cu 
ei întru t6te, pre calea acesta le câștigă încrederea, apoi pre ne- 
observate trece la materia, care le cra molestă. — În privinţa 
acesta s'a distins cardinalul Polignac, cătră care papa Alesandru 
VIII. adese ori zicea: „Tu începi totdeauna cugetând ca mine 
și finesci făcându-mă, să cuget eii ca tine.“ 

Sânții părinți se folosesc de esordiul insinuatoriă spre a aduce 
ascultătorilor unele laude meritate Şi spre ai încuraja. 1) 

c)  Esordiul solemn se ridică în concepție și în stil preste 
esordiul comun. Ideile, ce le aduce înainte oratorul, sunt mărete, 
stilul sublim şi plin de demnitate, nici de cât înse bombastic și 
afectat. Acest esordiii pâte fi ceva mai lung de cât de ordi- 
  

') Esemple din S. Ioan Chrisostom vedi mai sus pag. 135—6. hom. despre 
Botezul lui Isus şi pag. 138—9. hom. Il. cătră poporul antiochian.
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nariii şi are loc, când se tractâză despre materii alese şi cu ocasiuni solemne. Mai ales e îndatinat în cuvîntările -festive şi în celea panegirice. 

Flechier în funeralul contelui de Turenne luându-și de text cuvintele: „Și Paă plâns pre el şi Dai tânguit tot Israilul cu plângere mare; şi Pai Jelit în multe zile şi ai zis: cum at cădut cel tare, carele aă mântuit pre Israil“ 1) ne dă următoriul esordiu solemn: „Nu ve pot da o ideă mai înaltă despre casul. trist, ce formeză obiectul cuvîntării mele, de cât reamintindu-ve cuvintele pline de nobleță și putere, de cari se servesce s. Scriptură, spre a lănda viața și deplânge mârtea înțeleptului și eroului Macabei. Acest eroă, care răspândi gloria poporului săă până la marginile pămiîn- tului, care își acoperia tabăra sa cu scutul, și pre cea inimică o atăca cu sabia, care până la mânte cășuna neplăceri regilor aliați contra sa. și prin virtuți şi bravuri înveselia casa lui Israil, a cărui amintire trebue să fie vecinică între n0i; acest eroii care a apărat cetăţile Iudeii și a înfrinat superbia fiilor lui Amon și Esau, care se reîntârce încărcat de prădile Samariei, după ce a ars chiar pre altarele lor idolii poporălor străine; acest eroi, pre carele Dumnezeii la pus în jurul lui Israil, ca pre un mur de aramă, în care de atâtea ori se sfârmară puterile Asiei întregi, și care după ce a nimicit armate numărâse şi a adus în confusiune pre cei mai cu- ragioşi şi iscusiți comandanţi ai regilor Siriei, venia în fiecare an, ca și cel de pre urmă Isrăilit. de ridica eu mânile sale triumfătâre altariul, şi pentru serviţiele prestate patriei sale nu poftea altă răsplată, de cât ondrea de a fi servitto cu fidelitate; acest eroă curagios în fine, care cu o bravură neîntrecută luând pre inimic la g6nă pri- mi lovitura mortală şi rămase ca şi înmormintat în mijlocul triumfului săi. La prima veste a acestei funeste întîmplări se cu- tremurară t6te cetăţile ludeei, torenți de lcr&mi curgeaii din ochii tuturor locuitorilor. Un timp Gre-care rămaseră liniștiți, muţi şi nemișcaţi. an fine durerea rupse acâsta lungă şi tristă linişte, cu o voce întreruptă de suspine, care deştâptă în inima lor jele, com- pătimire și frică. Fă strigat: „cum a murit eroul, carele a mân- tuit poporul lui Israil.“ La acestă strigare Ierusalimul își duplică lacrămile; bolțile templului se cutrămură, Iordanul s'a turburat şi tote țărmurile sale răsună de bocetul acestor triste cuvinte: „cum, a murit eroul, care a mântuit pre Israil* ..... , 
„Creștinilor! pre cari o tristă ceremonie va adunat aici, nu ve aduceţi aminte, de ce aţi vEdut și ati simţit acum cinci luni? Nu ve recundsceți pre voi înși-ve în întristarea, care v'am presentat'o şi în locul eroului. de care vorbesce Scriptura nu puneţi în mintea vostră pre acela, despre care am să vorbesc eii acum? Ei sunt 

  

5) 1 Mac. 9, 10—1. 

12%
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de o potrivă egali în virtute şi nefericire, şi celui din urmă nu-i lipsesce astăzi de cât o cuvintare de laudă vrednică de dinsul.“ 
2. Esordiul patetic numit şi vehement şi ex abrupto constă 

în aceea, că oratorul dela început se adresâză la afecte, folosesce 
un stil avîntat şi plin de emoţiune. Se întrebaințeză cu ocasiuni 
“mai mult sai mai puţin estraordinari, când atât oratorul, cât şi 
ascultătorii stai sub impresiunea vie a unei fericiri ori nefericiri 
mari și neaşteptate. EI apare ca improvisat şi ca un eflux spontaneă 
al emoţiunii, pentru aceea e în stil mai mult lapidar; oratorul prin 
totă ținuta şi purtarea sa arată, că e consciii şi pătruns de serio- 
sitatea situațiunii. În oratoria sacră ocură mai rar esordiul acesta; 
recurgem la el mai ales în cuvintările funebrale, ținute la mortea pers6- 
nelor ilustre şi cu mare influință asupra prosperității publice, când e con- 
sult a purcede din înprejurările mişcătâre cunoscute şi ascultătorilor. 

S$. loan Chrisostom cuvintarea asupra lui Eutropiu !) 
o începe cu următoriul esordiă patetic: „Lotdeauna, dar acum 
mai virtos de cât ori-când trebue să. zicem“: „Deșertăciuneu 
deșertăciunilor și tote sunt deșertăciune.« ) Unde e acum aceea 
splendore măreţă a consulatului, unde strălucitele ovaţiuni, unde 
aplausele, jocurile, ospeţele şi adunările festive? unde cununile și 
purpura strălucită ? unde strepitul cetăţii şi aclamaţiunea îmbătătâre 
a teatrelor, unde mulțimea lingușitorilor, ce-l încunjuraă? 'Tâte 
acelea aii perit. O vigelie puternică a senduit arborele din rădăcină, 
la despoiat de frunze şi cu atâta vehemență a năvălit asupra lui, 
cât frângendu-i fibrele îl ameninţă cu răsturnare la pămînt. Unde-s 
acum acei amici prefăcuți, unde beuturile și cinile? unde mulțimea 
parasiților, cari bând tâtă ziua ŞI consumând mâncări alese, îi 
vorbiaii tot după plac. Tâte acelea aă fost un vis de n6pte, care 
a dispărut cu revărsatul zilei, flori de primăvară, cari se veştedese 
trecând primăvara, fum, care s'a împrăștiat, bulbuci de apă, cari 
sai spart, țăsătura de păingin, care s'a sfârticat. Pentru aceea 
să repeţim de noii ac6stă zicere a sântei Scripturi: „Deșertăciunea 
deșertăciunilor, și tăte sunt deșertăciune.“ Acâsta sentenţă ar trebui 
să fie serisă eu litere neşterse pre păreţi, pre veștminte, pre piețele 
publice, pre case, pre drumuri, pre uşi, în atrii, dară cu deosebire 
în consciinţa unui fiecărui: pururea să ne plutescă înaintea ochilor ete. 3) 

. Segneri imitând pre Cicero în esordiul: Quo usque tandem 
abutere, Catilina, patientia nostra? în a V. vorbire despre ju- 
decata universală ne dă  următoriul esordii ex abrupto : 
„Până când vom mai cuteza a abusa, de atâta îndelungă răbdare 
arătată de Dumnezeă față de noi? El a tăcut, ca şi cum ar fi 
nesimțitor la ori-ce vătămare. Dar cum? Ore pațienția îndelung 

1) vedi mal sus p. 162 urr. 2) Eccles 1, 1. 5) Homilia, asupra, lui Eutropiu. 
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ațițată nu se va preface în furie? Fi, suflaţi în posauaele vâstre ângerilor, întunecă-te ceriule, densgă ori ce lumină, numai aceea a fulgerului nu, deschide-te pămîntule, alergați animale sălbatice, nime să nu se laude cu fericirea de a fi scăpat de turburarea vostră. Nu așteptați deci, ca eă azi să ve descriti durduitul tune- tului, lumina fulgerului, nu, numai un spectacol veţi privi azi, şi acela este al păcătosulni rușinat înaintea lumii întregi, 

Ș. 54. Isvârele esordiului, 

Elaborarea esordiului creâză mari dificultăţi începătorilor. Ei 
de comun. nu sciii de unde să începă și cum să trecă dela text 
la tema al6să. Retorica le vine în ajutorii indicându-le isvârăle 
esordiului, cari pot fi multe; mai momentudse înse sunt următârele: 

1. Isvorul cel mai comun al esordiului în cuvîntările sacre 
este esplicarea și aplicarea textului pus în fruntea predicei. Anume 
saii se espun înprejurările, între cari sai zis cuvintele luate de 
text (esplicarea istorică) sati se espune sensul literal sai cel mistic al 
textului, cât ca conclusiune să iese însu-și adevărul propunând con- 
cipiat în proposiţie. În casul prim une-ori se pote espune întregă 
pericopa și respective întrâgă naraţiunea din s. Scriptură, din care 
sa înprumutat textul. 

Așa Murray din textul: „Ecă aduseră lui un paralitic culeat întrun pat“ 1) zice: „Acestea cuvinte ale evangeliei, ce ve cetii acum, me îndemnă a ve vorbi despre un ram însemnat al iubirii de-aprâ- pelui, despre iubirea, ce avem a o arăta cătră de-aprâpele, când acesta suspină sub cercetarea morbului. Un esemplu despre acâsta virtute înaltă ne daii acei bărbaţi, cari cu iubire neîntreruptă şi neobosită causară vindecarea paraliticului de muibul său trupese şi, ce e mult mai de prețuit, şi de lângdre sufletului“ ete. Eră Popfiu în predica pre a II săptămână din Paresemi: având textul: „Și aă venit la el unii ducând pre un paralitic, pre care-l purtaă patru 2) prin esplicarea istorică a textului citat, astfel începe esordiul: „Trei zeci şi trei de ani a petrecut ÎI. A. Christos pre pămînt, și trei ani a trecut preste totă țara evre6scă învățând, vindecând și binefăcând, până în urmă se opri în Golgota, pre altariul crucii. În decursul vieţei sale el iubia a petrece adese în cetatea Ca- pernaum, unde a făcut multe minuni şi a predicat multe învă- țături frumâse. S. Evangelie de azi încă ni-l arată chiar vestind învăţăturile sale mântuitâre în Capernaum și dovedind puterea sa dumnezesscă în vindecarea paraliticului ete. 3) 

') Mat. 9, 2. 2) Mare, 2,3, 2) Amronul, |, p. 106, 
z
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2. Natura saăi esența obiectului în sine considerat (ex visceribus 
causae) încă este un isvor acomodat pentru esordiii. Se atinge adecă 
în esordiii prin puține cuvinte natura, momentuositatea, frumseţa 
şi oportunitatea lucrului, care formeză obiectul predicei,. oră să dă 
în esordiă o simplă esplicare a temei, despre care are se tracteze. 
Cicero dă sfatul, că nici când să nu cugetăm la, esordiii înainte de 
a fi gata vorbirea; sfatul acesta este cu privire la isvorul de faţă 
un precept. Aici oratorul trebue să aibă înaintea ochilor cuprinsul 
cuvîntării sale, cărei îi caută întroducerea cor&spundătore. 

Poptiu Dumineca a III din Paresemij: „Vam promis, iubiți ascultători, a ve da în Duminecile acestui post învățături folositâre despre s. taină a penitenţei (mărturisirii). Nici odată nu ati fost aceste învățături de atâta trebuinţă ca chiar în zilele nâstre (opor- tunitatea) când mulţi creştini în rătăcirea lor demnă de compătimit o păţăsc ca odini6ră ostaşii lui Saul.“ ') Popfiu Dumineca lăsatului de brânză purcedând din textul: „În timp bine primit te-am ascultat şi în ziua mântuirii ţi-am ajutat ţie. Ecă acum e timp bineprimit, ecă acum e ziua mântuirii“ 2) arată: oportunitatea pregătirii la penitinţă. 2) 
3. Ca îsvor pentru esordiii pot servi înprejurările de timp, 

loc, persone (esordium ab adjunctis), dacă acestea sunt de o na- tură distinsă. | 
La isvorul acesta recurge oratorul sacru cu succes în cu- 

vintările ocasionali, şi bine folosit e în stare a estita interes deosebit 
. şi mare încordare; pretinde înse multă precauţiune și tact. (Aşa 

s. Chrisostom în a 2 homilie cătră poporul antiochian purcede din 
situaţia lor cea de compătimit.) *) 

4. A5 illustrationibus se zice esordiul când “purcede din o 
trăsătură, ori incident surprindătoriă, ori vre un moment interesant 
care ușor se pote aduce în legătură cu obiectul predicei servind 
spre ilustrarea lui. Atari momente interesante şi instructive tot 
odată sunt: o naraţiune sati istoridră, un proverb, sentență inge- 
ni6să, o asămănare, parabolă, un tabloă. Din espunerea acestor 
momente se fac deducţiunile corăspundătâre, din cari resultă 
tema sai proposițiunea predicei. 

Popfiu în a IV Duminecă din Paresemi vorbind despre În- cununarea lui Isus cu cunună de spini începe: „Cetim în s. Scrip- tură, că păscând odinidră Moise oile socru-săti în muntele IHoreb, 
  

:)  Popfiu Predici 1 p. 144 şi 408. 2) 9 Cor.6,2, 3) Popfiu, Amvonul p. 77 vedi şi hom. s. Chrisostom despre Botezul Domuului mai sus p. 135... 4) vedi mal sus p. 138.
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vede de odată din depărtare eşind flacără dintrun rug, dintr'o tufă de spini; rugul ardea cu flacără; dară nu se mistuia. Atunci cugetă întru sine Moise, ducu-mă se privesc mai de aprope vederea acesta minunată. Ce pote fi: de o tufă arde şi totuși nu se mistuesee? Se duse şi află cu «uimire, că Dumnezeă e în tufa de spini și eă L. A. îmi ridic ochii, privesc în curtea lui Pilat și văd o cunună de spini acoperită în sânge şi cuget întru min6, ducu-mă se privesc mai de aprâpe vederea acesta minunată. Ce pote fi acâsta, cunu- nile se fac din flori, nu din spini; și me duc și aflu cu fiori și cutremur, că Dumnezeă stă înaintea mea, încununat cu cunună de spini! ..... I. A. două lucruri avem de a lua astăzi în socotință mai de aprâpe din patimile Domnului nostru Isus Christos. 1. în- cununarea lui cu cunună de spini, 2. arătarea lui înaintea po- porului.“ :) : 
S. Petru Chrisologul ne ofere esemplul: „Precum aurul este ascuns în pămînt așa și ideile lui Dumnezeă sub cuvintele omeneşti. De câte ori ni se cetese aşa dară cuvintele lui Dumnezei, spiritul se grijâscă, sufletul să se înalțe, ca sensul lui să pătrundă în misteriul sciinței ceresci. Aşa dară să pricepem pentru ce Domnul își începe cuvîntarea prin cuvintele: „Păziţi-ve“ 2) ce însemnă acest mod not de vorbire, la ce ţintesce acâstă avertisare neobicinuită: „Păziţi-ve“ ; ne zice el, acela se păzesce, a cărui atențiune nu e îndreptată în mod tendenţios şi nesocotit spre avere străină“ etc. ) Popfiu vorbind despre iertarea dușmanilor purcede din sentența: „Dacă întinde atâta, bucurie — lub. Fraţi şi Fii! zice un păgân, — marea lină după vifor, ceriul sănin după furtună, pacea după răsboiii, trebue se în- timpine lauda sinceră și încetarea, amărăciunii sufletului duşmănesc.“ „Ce pote fi mai frumos, ce mai nobil, ce mai măreț, ce mai demn de om, de creştin, de cât provocat la îndienaţiune prin injurie nedrepte, a nu se lăsa răpit de patima naturei corupte, care strigă: r&sbunare! a nu se turbura, a nu se aprinde, ci în- vingându-se pre sine, a trece cu tăcere generdsă, a răbda cu bu- năvoință sinceră, a ierta şi uita cu marinimitate îndurătâre pentru totdeauna vătămările primite, întindnd mână de împăcare duș- manilor“ ete. 

5. Adese ori se purcede în elaborarea, esordiului din ideile afine 
oră chiar opuse. Aşa dela genul proxim, cărui aparține tema ca specie, 
(spre es. începem cu virtutea temperanţei tractând tema despre 
abstinenţa dela beuturi spiritu6se); ori din resolvirea dubielor, pre- 
judeţelor și părerilor eronate cu privire la temă. La isvorul acesta 
pote recurge oratorul mai ales în cuvintările morali, când nu află 
uşor alt punct de mânecare. 

A 

1) Amron. p. 116—7. 2) Lue, 17, 3. 5) Serm, 139; Popfiu Predici L. p. 26, 114 şi 211.
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S. Gregorii Nis. vorbind despre rugăciunea Domnului începe: „Însa-şi s. Scriptură ne învaţă să ne rugăm, arătând diseipulilor, cari se rugaii bucuros, cum vor aila „ascultare la Dumnezeă prin ru- găciunea lor. Eă îmi'iaă îndrăsndla de a adauge puţine la cu- vintele Scripturei, anume, nu că cum trebue să ne rugăm, ci că nesmintit trebue să ne rugăm; pentru că rugăciunea, acest lucru sânt şi dumnezeese, este neglesă din partea multora“ ete. 1) Popfiu în predica pre Duminea a XVI după Rusalie vorbind despre tema: »Sânţenia vieţei stă în împlinirea acurată a detorinţelor statului nostru“ începe: „Suntem creaţi pentru ca se cunâscem pre Dumnezei, pre el să-l iubim, lui să-i servim şi apoi să fim fericiți: acâsta este, acesta trebue să fie scopul principal al fiecărui om. Dară ce vedem? Gmenii de azi aşa îs de ocupați cu lucrurile lor casnice, cu economia, cu neguțătoria, cu ostenele pentru asecurarea subsistenței lor, în cât se pare că scopul principal al omului ar fi se agonisescă avuţie să-și elupte posiţie; căci cu Dumnezei, cu sufletul lor fârte puțin se văd a cugeta. Jubiţilor! trebue a lucra şi pentru a pute trăi, dară pănă ce lucrăm pentru binele, pentru susținerea trupului, nu € iertat nici pre un moment a se uita de suflet şi de mântuirea sufletului. Lucrurile, ce ni le impune statul nostru, ce le poftesce dela noi lumea, ca să fim şi noi membri folositori ai societăţii, trebue să le împlinim; Însu-și Mântuitoriul nostru Isus Christos ne îndâmnă la asta și prin esemplul, ce ni s'a cetit în Lvangelia de azi, prin care Christos a voit se ne arete, că tot omul e îndatorat cu sirguinţă a lucra după puterile — talanții — cei saă dat; nu e iertat a ascunde talanţii — facultăţile, puterile a le lăsa să p&ră, fără a arăta ceva folos. Şi iubiți ascultători bine se ve însemnați, prin asta nu se negligă mântuirea sufletului, din contră — precum cu ajutoriul lui Dumnezeii voesc a ve arăta, — sânţenia vieţei nostre stă în împlinirea acurată și bine a detorințelor de zi, ce ni le impune statul nostru.“ 2) 

Ş. 55. Proposiţiunea, 

Oratorul sacru, după ce prin esordiă a întrodus pre ascultă- 
tori în materia, ce voesce a o pertracta, urmeză, ca tema să și-o 
concipieze şi esprime în o sentință sati zicere scurtă, precisă și deter- 
minată, ca astfeliă tiecare ascultătorii să potă sei sigur și categorice, 
că ce formâză obiectul predicei saă care este idea, ce se va desvolta. 

Sentința acesta se numesce proposițiune.  Proposițiunea e re- 
sultatul primar al meditaţiunei şi focularul fiecărui discurs. Tote 
părțile predicei sunt subordinate proposițiunii şi servesc numai 
spre a desvolta, face evidentă şi validita în viaţa practică idea 

1) Despre rugăciunea Domnului orat. ]. 2, Predici 1, p. 353—4. 
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esprimată prin proposiţiune. Ori ce ilustrare, argument, afect etc, ce nu-i în raport cu idea esprimată în proposițiune, e superftui şi ca atare fără preţ în discurs. Din proposițiune are să se deducă ŞI la ea are să se reducă întreg cuprinsul predicei. 
Proposiţiunea e de mare folos în fiecare cuvintare. Ea presteză 

un ajutor deosebit spre a pricepe, mai uşor singuraticele părți ale discursului şi spre a se pute apreția după merit singuraticele 
mijlâce oratorice, la, cari recurge oratorul spre desvoltarea temei. 

Emunțarea temei e necesară atunci, când ascultătorii ar fi Omeni simpli, cari alteum nu ar pricepe, ce formâză proprie obiectul 
cuvîntării și la ce se referesc cele propuse de orator. Enunţarea 
temei se pote omite, când ascultătorii sciă înainte, despre ce e vorba în predică; 1) acesta se întîmplă, mai ales în cuvîntările oca- 
sionali, în alocuţiuni Şi pareneze. În homilii încă lipsesce propo- 
siţiunea formală; oratorul numai anunţă, că va considera adevă- rurile cuprinse în pericopa deja, cețită, fără a le aminti în special 

Oratorul are se rămână în pertractare pre lângă materia anunțată în proposiţiune; căci nu e lucru maj supărătoriii şi chiar periculos, de cât a anunța una în proposiţiune şi a vorbi despre 
alta în corpul cuvintării. Oratorul abătându-se dela tema pre lângă aceea, că ar da un testimoniii nefayoritoriă despre sine, forte uşor ar duce în confusiune şi pre ascultătorii. săi. 

Concipiarea proposiţiunii reclamă o grije deosebită. Oratorul 
pre lângă aceea, că trebue să se esprime clar şi categorice, să fie 
atent, ca să nu promită nici prea mult, nici prea puţin, ci numai 
cât e de lipsă, şi acesta să o facă în o formă corăspundătâre na- 
turei obiectului şi priceperii ascultătorilor. Anume de cumva ora- 
torul deja, şi-a fixat câteva idei, cazi ati să formeze corpul cuvîntării, 
le va considera din aceea parte, din care se presentă ca subordi- 
nate unui concept mai înalt, sub care se pot privi de un întreg, 
ori dacă are idea. principală esrcă idei secundare şi subordinate aceleia, fără a se vătăma caractărul unității. Spre es. tema: su- 
părarea vostră se va schimba în bucurie. ”) Proposiţia: Tote n&ca- 
surile, cari le sufer drepții cu paciință în viaţa acesta, sunt tot 
atâţia tituli de glorie şi fericire pentru viaţa viitore. 

În specie proposiția, are să fie: 

')  Quintilian, Institut. orat, IV, 4. 2) loan 16, 20.



— 186 — 

a) În nex intim cu esordiul, al cărui încheiere este, şi să 
aibă caractărul unităţii, cuprindend adecă numai un adevăr ori idee 
principală. Spre es. despre penitinţă: Prop. voii arăta, că peni- 
tința este necesară spre mântuire tuturor acelora,. cari ai păcătuit 
după botez. Din contră ar fi greşită proposițiunea: Adi voiă vorbi 
despre umilință şi modestie. Fiind aici două obiecte, are să se trac- 
teze despre ele în cuvintări deosebite. , 

b) Să fie categorică şi precisă aşa cât ascultătorii să scie 
sigur despre ce e vorba, şi să nu esprime nici mai mult nici mai 
puțin, de cât are să fie pertractat în cuvîntare. 

c) Să fie naturală chiară şi scurtă cât să se potă uşor în- 
țelege și imprima în memorie. Spre es. Bossuet: „Eă în mortea, 
unui singur om voiii arăta caducitatea a tâtă mărirea omenâscă.“ 
Proposiţiile măestrite, artificidse și lungi ascultătorii de comun nu 
şi-le pot imprima bine în memorie şi dacă le-ai imprimat, adeseori 
nu le înțeleg și le uită curând. Spre es. „Ei am de cuget cu oca- 
siunea solemnă a măreţei zile de azi, să ve înv&, după priceperea 
vâstră despre aceea doctrină importantă a sântei ndstre religiuni, 
care ne spune, că noi numai așa vom pută dobândi fericirea cea 
mai pre sus de fire și vecinică, dacă vom deştepta în sufetul 
nostru părere de răă pentru multele și desele păcate, cu cari unul 
fiecare din noi zilnic şi fără genare vatămă pre părintele nostru 
cel ceresc.“ E greşită, și bine ar fi: „Părerea de răi este neîncun- 
jurat de lipsă spre mântuire tuturor» păcătoşilor.“ 

d) Să fie pusă în o formă practică sai astfel să fie întoc- 
mită, cât fie cărui ascultător să i se pară, că îi este în specie lui 
adresată și privesce indigințele lui “spirituali, prin acâsta se atrage 
atenţiunea și escită interesul ascultătorilor. Spre es. ar fi practică 
proposițiunea: „Cum avem să privim n&casurile din lumea acesta; “ 
speculativă ar fi: „Ore are fiecare om ânger păzitor deosebit, ori 
nai mulți Gmeni aă acelaşi ânger.“ Proposiţiunea practică ține 
sont de indigințele speciali ale ascultătorilor, pre când cea specu- 
lativă sa teoretică se ocupă numai cu obiectul în sine considerat, 
pre care îl tracteză mai mult academice. Proposiţiunea teoretică 
sai speculativă se adreseză mai virtos cătră înțeles, pre când cea 
practică mai ales cătră inima şi voinţa ascultătorilor, Și chiar prin 
acâsta devine interesantă. 

e) Proposiţiunea pote fi: simplă ori compusă, după cum 
tema cuprinde un singur punct ori privesce obiectul din mai multe
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puncte de vedere. Simplă ar fi proposițiunea: „Religiunea adevă- rată numai una pote fi.“ Compusă: „Voi vorbi despre necesitatea, şi fol6sele rugăciunii.“ i 

Z
A
 56. Partiţiunea, 

În nex intim cu proposiţiunea este partițiunea, care nu e alt | ceva de cât espunerea, părților conceptului general esprimat prin proposiţiune, ea este o analisă a proposițiunii. În proposiţiune anunță oratorul obiectul saă doctrina despre care are să vorbescă în partițiune circumscrie tema mai de aprope indicând punctele de vedere, din cari voesce a tracta obiectul anunțat. 
Partiţiunea une ori pote să concadă cu proposiţiunea Spre es.: 

„Voi vorbi despre datorința pruncilor de a. asculta de părinţi și 
de mai-mari.“ 

Partiţiunea nu e de lipsă să se anunţe în fiecare cuvîntare; ba la alocuţiuni, pareneze şi chiar la unele predici panegirice și festive pote rămân cu totul afară anunțarea, partiţiunii. 
Unii retori reprâbă usul partițiunii pre motivul, că el nu ar fi îndatinat la oratorii vechi şi la ss. Părinţi, pre lângă aceea, răpesc discursului farmecul şi unitatea și împedecă avântul oratoric, silind 

pre orator a se restinge între marginile determinate prin anun- țarea partițiunii. Contra acestora noi susţinem, că partițiunea este forte folositâre, anume din următârele cause: 
a)  Revarsă lumină asupra cuvîntării, reducendu-o în sistem, 

prin ce se ajută, înțelegibilitatea; în cuvântările sacre, unde instruirea credincioşilor e o recerință esenţială, partițiunea potrivită presteză 
cele mai prețidse serviție și se presentă ca, indispensabilă.  Parti- țiunea bună pune pre ascultători în posiţia de a fi în chiar cu ceea ce s'a zis şi are a se mai zice în predică. 

Partiţiunea mai de parte ajută memoria ascultătorilor, le ofere Ore-care punct de recreare, şi timp de recugetare asupra celor percurse 
și sciind ei din partițiune, ce maj restă încă, ascultă mai cu plăcere. 

Esperinţa, încă prob6ză, că ascultătorii mai bine ţin minte un discurs, în care s'a premis o împărţire corăspundătâre, de cât unul fără împărţire. Ba, celebrul orator frances Ciceri zice: „Fii cutez să afirm, că ascultătoriul mai numai planul cuvintării îl duce cu 
sine: acesta e un schelet, care îi rămâne în memorie şi-l ajută, spre a-și representa, cel puțin după trăsăturile principali, cele ce
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Sală zis. Așa el îşi aduce aminte de singuraticele membre, cari 
constitue vorbirea; la singuraticele părți aduce probele şi obser- 
vările, ce sai legat de ele, și nu arare ori îşi predică însu-și şie 
prin aplicarea, care o face asupra sentimentelor și purtării sale.“ 1) 

b) Partiţiunea e de mare ajutoriă şi pentru orator. Spiritul 
în mersul săă are un curs determinat, progreseză în direcţiune 
sigură şi scutit de digresiunile superfiue, prin âcesta, cuvintarea nu 
perde din farmec, dar câştigă în putere și elicacitate, concentrând 
tâte mijlâcele oratorice spre acelaşi punct; caracterul unităţii încă 
devine mai pronunţat în discurs. Afară de aceea împărțirea ra- 
țională, ajută de minune memoria oratorului. 

La obiecțiunea, că partiţiunea nu ar fi obicinuită la oratorii 
vechi, observăm, că multe discursuri ni se presintă ca improvisate, 
unde e ușor de înțeles omiterea partițiunii. Cum că cei vechi nu 
ai fost inimici ai partiţiunii în discurs ne spune Quintilian seriind: 
„Sed ut non semper necessaria ac etiam supervacua partitio est, 
ita opportune adhibita, plurimum orationi lucis ac gratiae confert.“ 2) 
Eră Cicero zice: „Recte habita in causa pastitio illustrem et 
perspicuam totam efticit orationem.“ 2) 

În cuvintările sânților părinți încă aflăm aplicată partițiunea. 
Și unii retori sacri (ca Fenelon, Gisbert) cari se par a reproba 
partiţiunea, în realitate combat numai abusul cu ea; în cât adecă 
mulţi predicatori fac prea multe împărțiri şi subimpărțiri, prin ce 
în loc de a câştiga lumină cuvintarea, ea devine obscură. La atare 
abus ne atrag atenţiunea şi cuvintele lui Quintilian: „Vitanda maxime 
concisa nimium et velut articulosa partitio. Nam et auctoritati plu- 
rimum detrahunt, illa non membra, sed frustra; et hujus gloriae 
cupidi, — cum fecerunt mille particulas, — in eandem incidunt 
obscuritatem contra quam partitio inventa. est.“ 2) 

Numărul părților în cuvintarea sacră pote să fie de 2—3, şi 
nici la un cas mai mult de trei; părțile principali apoi se pot. di- 
vide saă subimpărţi. Când proposiţiunea e de așa cât nu admite 
împărțire, totuşi distingem în ea mai multe puncie, pre cari le 
tractăm pre rînd. 

Ca partiţiunea să conducă la scop, ea trebue să aibă anumite 
însușiri reclamate parte de natura obiectului, ce se tractâză în cu- 

  

:) Sermons Avertissement de Pauteur, 2) Institut. orat. IV. 4. 3) De 
inventione I., 22. :) Institut. orat. [V. 8.
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vîntarea sacră, parte de momente psichologice și respective orato- ice. 1) Aceste însușiri le reducem la următorele: 
|.  Pantiţiunea să ție simplă și naturală, adecă să curgă 6re cum de sine din proposițiune și părţile singuratice să sucesdă în ordine logică respective psichologică.  Împărțirile forțate şi prea “ artifici6se în loc de a revărsa lumină asupra discursului îl întunecă. 2. Partiţiunea, să fie deplină saă absolută, adecă să cuprindă tema în (6tă întinderea, și întregimea sa și să o eshaurieză, fără de a amesteca în ea lucruri străine. „Nequid in ea desit, nequid supersit“ observă Quintilian. 2) 

3. Să fie partițiunea distinctă, adecă un membru să nu se 
conțină în celalalt, ci să se eschidă unul pre altul deplin nu numai 
în cuvinte, ci şi în idei. Spre es. ax îi greşită partiţiunea: „VE voii 
arăta, că credinţa nâstră trebue să fie: a) viă şi b) împreunată cu 
fapte bune“; dedrece membrul al doilea, se cuprinde în cel dintâii. 

4. Membrele partiţiunii să fie coordinate, adecă tâte să 
conţină concepte de aceași ordine şi între ele să fie evidentă o 
anumită simetrie. Spre es. nu ar fi coordinate membrele, când 
aş zice: „Lubirea de sine a creștinului trebue să fie: a) bineîntog- mită și b) să se estindă şi la bunurilete mporali“; fiind în casul de 
faţă conceptul prim e de o estensiune mai mare, ca unul care pri- vesce iubirea de sine în genere. 

5. Partiţiunea să fie interesuntă Și să se observe în ea o anumită gradaţiune, fie în gravitatea Şi claritatea probelor, fie în 
puterea şi energia afectelor. Prin acesta se deșteptă atenţiunea şi nutresce interesul în ascultători. Aşa ar fi nduă şi interesantă 
partițiunea: „Supunerea dreptului la preceptele dumnezeesci e li- 
bertate, pre când libertatea păcătosului e sclăvie.“ „Elemosina ne 
câștigă binecuvîntarea dumnezecscă în viața acesta, ea ne câştigă fericirea eternă în cealaltă viață.“ (gradaţiune). 

Părţile principali ale cuvîntării încă se pot divide saă sub- împărţi.  Subimpărţirile a aceleaşi însușiri ca şi partițiunea.  Nu- mărul subimpărţirilor nu e determinat, e consult înse să fie mai rari și mai mult să le înțălegă ascultătorii din context, de cât să 
fie enumărate espres din partea oratorului. 

Ce privesce isvdrele partițiunii, ea ca și esordiul se pote deduce: 
a) din textul pus în fruntea predicei, care isvor e fârte de reco- mandat, b) din cutare sentență împrumutată. din s. Scriptură, ori 

1) Cicero, De orat. [. 2, c. 76. 2) Institut, orat. IV, 5.
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ss. părinți, €) din însa-şi esenţa ori natura obiectului, ce se tracteză, 
“sai din analisa proposiţiunii, d) din împrejurările de timp, de 
loc; e) dela causele, efectele, recerințele ori proprietățile obiectului. 
despre care e vorba în predică, şi preste tot dela raportul lui cu 
alte obiecte afine ori opuse. Spre es.: Societăţile rele sunt strică- 
ci0se, 1. cu respect la binele nostru sufletesc, 2. cu respect la bi- 
nele familiar, 3. cu respect la ondrea lui Dumnezei. 1) 

$. 57. Salutarea, rugatea pentru atenţiune și 
invocaţiunea. 

Tot de esordii se ţin și salutarea. rugarea pentru atenţiune 
şi invocarea. 

IL. Salutarea este formula de agrăire şi întitulare a ascultă- 
toritor din partea oratorului sacru. Ce privesce modul de a agrăi 
pre ascultători, e normativ raportul dintre ei şi orator precum și 
statul saă condiţiunea lor socială. Bunăcuviința oratorică impune 
predicatoriului să țină cont de acestea. 

Salutările mai îndatinate sunt: „Iubiţi creştini!; Lubiţi ascul- 
tători!; Fiilor! (dacă e paroch mai bătrân), Fraţilor!“. Aceste agrăiri 
își aul originea în s. Scriptură. 2) Creştinii cei dintâiă se mai înti- 
tulaă „Sânţi.“ î) Azi se mai agrăese şi „Preacuvioşi Cuvioşi!“ 
Agrăiri neîndatinate, şi cari ar escita risul, să nu întrebuințeze 
oratorul.  Agrăirile se repeţesc, când cere trebuința și în decursul 
predicei întregi, numai cât să nu se vepeţâscă prea des, căci 
devin moleste. 4) 

Dacă ascultătorii sunt preoți se agrăese: „Fraţilor!'“; la îmor- 
mintări e datina a se folosi agrăirea de „delnici, trişti ascultători!“ 
la ocasiuni solemne „Stimaţilor, Ilustrilor!“ ete. adecă după po- 
sițiunea lor socială; li se dă titula, ce le compete ascultătorilor. 

II. Rugarea pentru atenţiune încă e îndatinată la finea esor- 
diului. Prin acâsta rugare ori provocare oratorul recereă pre 
ascultători să-l urmărescă cu atenţiune şi bunăvoință. Unii predicatori 
afectând modestie, cer și indulgința ascultătorilor, pentru că și-au 
permis a tracta, o temă atât de grea pentru debilele lor puteri; 
ori își esprimă temerea, că nu vor pute tracta materia, cum se 
cuvine. Procedura acâsta ni se pare incompatibilă cu demni- 
tatea unui orator sacru. El trebue să pășescă pre amvon, ce e 

-1) cfr. N. Schleininger, Predigtamt. p. 335-—408, :) Rom. 2, 28; 1 Cor.1, 
10; 2 loan 1,2. 3) Filip. 1,1. tr. Popfin. Amvonul 1. p. 310—1.
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drept, cu modestie, dară cu deplină încredere: în sine şi în Dumnezei, 
a cărui sol este. Însinuarea oratorului, că nu va pute tracta ma- teria eu demnitate preocupă pre ascultători în defavorul lui. Ca- 
surile, când se cuvine a cere indulgință, ascultătorilor, cum am observat mai sus ($ 38) sunt rare, când adecă ar predica înaintea 
unui public fârte ales. Formulele rugării pentru atențiune sunt: „Fiţi atenţi;“ „Vă rog de atenţiune;“ „Urmăriţi-mă cu luare aminte;“ „Să medităm“, ori în formă de rugăciune: „Dumnezeii să-şi reverse darul săă asupra n6stră, ca să medităm cu fruct. Să ve întărâscă, inima spre a cuprinde ..... “On dreptul reprâbă Popfiu urmă- torea formulă stereotipă şi fără înțeles: „Până ce despre acesta pre scurt ve voii cuvinta, fiți cu luare aminte.“ 1) 

IH. Invocaţiunea. După anunțarea împărțirii urmeză îmvocarea, care este o rugăciune scurtă adresată cătră Dumnezei, cătră Prea- 
curata Fecidră Maria, ori cătră sântul, a cărui amintire o serbăm. În rugăciunea acesta oratorul cere, ca lDumnezei să-și reverse darul asupra sa, spre a put propune cu demnitate, și asupra - ascultătorilor, ca să asculte cu fruct cuvintul divin; ori spre acest scop tere intercesiunea Preacuratei Fecidre şi a Sânţilor. Rugăciuni 
pot să vină înainte în decursul cuvîntării mai de multe ori, ele 
însă în tot casul ai să fie scurte, eoncipiate în stil pregnant şi plin de uncţiune și să fie în nex intim cu materia, ce se propune. Invocaţiunea nu e necesară, dar e folositâre escitând în ascultători 
sentimente pii. 

Ss. părinţi recurgeaă la rugăciuni în cuvîntările lor atât în 
esordiă cât şi în corpul cuvintării, când era vorba despre esplicarea 
unor locuri mai grele. 

În Francia e datina, ca predicatorul să învite pre ascultători a implora grația și ajutoriul Spiritului sânt prin recitarea unej: 
„Ave Maria“. 

$. 58. Despre confirmaţiune. — Narațiunea, 

Confirmaţiunea este aceea parte a discursului, în care oratorul desv6ltă, tema şi confirmă, cele anunţate în proposițiune. Ea formeză corpul discursului și în ea se deschide oratorului un teren vast spre a-și pertracta tema amăsurat lipselor ascultătorilor şi scopului particular alcuvîntării sale. Momentul principal în confirmațiune este probarea. 

1) Amvon 1. p. 244,
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dar ca probele să fie mai uşor de priceput şi să se facă evidentă în- 
sămnătatea lor, e necesar să le premârgă ca întroducere o scurtă 
espunere a lucrului; şi Grăşi ca să li se cunâscă momentuositatea 

şi asigure efectul dorit nu numai asupra intelectului, ci şi asupra 
inimei şi voiei ascultătorilor, este de lipsă a combina cu pro- 

bele refrângerea, amplificarea și aplicările practice. Deci în con- 

firmaţiune vom distinge: esposiţiunea saii naraţinnea, probațiunea 
și refrângerea, amplificațiunea şi aplicările practice. 

Esposiţiunea sui naraţiunea este espunerea clară şi precisă 
a faptului ori a adevărului, de tare se ocupă discursul. Quintilian 

„0 definesce aşa: „Naratio est rei factae, vel ut factae, utilis ad 
persuadendum espositio. Vel (ut Apollodoros finit) oratio docens 
auditorem, quid in controversia sit.“ 1) Ea, arată, că ce e obiectul, 
ori care e fapta, respective persâna, de care se vorbesce, și 

determină mai de aprâpe statul cestiunei. Scopul naraţiunii este 
de a chiaritica pre ascultători asupra celor ce propun în discurs Şi 

"a-i ajuta ca mai ușor să le pâtă pricepe şi apreția după cuvenință. 

Esposiţiunea une ori concade cu esordiul, de cele mai multe ori 
însă formeză întroducerea parţială în singuraticele părti ale discur- 
sului. Ba pote veni înainte în ori care parte a discursului, când 
e vorba de a lămuri entare punct. - În genul. demonstrativ, cum 
sunt cuvintările panegirice, funebrali etc., naraţiunea formâză fondul 
discursului, în care se inserâză elemente dogmatice şi morali. 

Esposițiunea, când se ocupă cu espunerea sati descrierea unui 
fapt istoric, se numesce narațiune istorică, 6 când se ocupă cu 
precisarea statului cestiunei (expositio causae), se zice narațiune 
filosofică sai esposiţiune. 

La întrebarea, ce are să cuprindă esposițiunea? răspundem, 
că tot ce e de lipsă spre a mijloci ascultătorilor înțălegerea, temei 
şi a celor, ce ai să se aducă spre desvoltarea ei. În specie să se 
espună şi esplice: 

a) Acele lucruri aparținătore temei, despre cari ascultătorii 
sau nu ai concepte, ori aii concepte confuse, vagi și nedeterminate. 
Spre es. ce e infalibilitatea, toleranța religi6să ete. 

b) Acele noţiuni, cu cari se recere să fie în clar ascultătorii 
spre a pricepe doctrina, ce se propune și singuraticele părți ale 

5). Institut, orat. IV. 3. n, 3.
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predicei. Spre es. vorbind despre misericordie, esplică mai întâiă ce e virtutea; despre s. Botez, ce e sacramentul, 
_€) Se esplică terminii neînțeleși de popor, precum materie, formă, graţie, merit, Sacrament, renascere spirituală etc.; dacă un cuvînt ar ave d6uă ori mai multe înțelesuri, se spune, că în care înțeles se întrebuinţeză în predică; spre es. cuvintul: „taină“ însâmnă secret, şi sacrament., 
d) În fine aă să se precis6ze une-ori şi lucruri în sine destul de lămurite, dacă domnese cu privire la ele păreri false ori sunt des combătute; în atari ceasuri e de lipsă precisarea spre a preveni interpretările ori conclusiunile false. 
Bourdaloue în predica despre statul păcatului şi statul grației ca întroducere face următârea esposiţie: „Dacă ei afirm, că păcatul ni- micesce val6rea și meritul tuturor faptelor nostre, să fiii bine în- țeles, ei nu afirm, că faptele nostre, cari în sine şi pentru sine sunt bune, pentru păcat ori în statul păcatului ar deveni rele și punibile. Acesta ar fi o mare rătăcire; ori cât de multe păcate ne-ar apăsa, totuși în acesta stare, putem împlini încă fapte virtuose: a lăuda. pre Dumnezeă, a ajutora pre deapropele, a asculta de superiorii nostri și a îndeplini alte datorinţe. Nu numai putem, dar şi trebue, căci statul păcatului nu ne elibereză de acesta. Mai mult, dacă zic, că faptele n6stre în statul păcatului sunt nemeritorie, nu o în- țeleg acâsta aşa, că ele preste tot ar fi netolositâre cu respect la mântuirea nostră. Acâsta ar fi a doua rătăeire. A posti, a se ruga, a da elemosină, a-și mortitica trupul nu sunt pentru păcătos numai lucruri laudabile, ele pot fi şi lucrari supranaturali, conducândul la graţia întâreerii.“ | 

Mijlocele de espunere variâză după natura punctelor, cari ati lipsă de espunere şi precisare. Cuvintele şi sentințele se esplică prin sinonime, perifrase şi parafrase. 
S. Ciril Jerusalimitenul arată, că pentru ce se zice biserica: „catolică“ astfel: „Biserica 0 numim catolică, 1. fiindcă se estinde pre întreg rotogolul pămintesc dela răsărit pănă la apus, fiindcă predică tuturor scutite de orice rătăcire tâte doctrinele, cari trebue să le scie Omenii despre lucrurile vedute şi cele nevădute, despre cele pămiîntesci şi cele ceresci; 2. fiindcă conduce pre toţi Gmenii la cultul lui Dumnezei pre domnitori şi pre supuşi, pre învățați şi pre neinvăţaţi; şi fiind că vindecă tâtă specia de păcate, fie co- __mise cu cugetul, fie cu fapta, şi nu este virtute, pre care nu ar promova-o.“ :) i 

| 
Conceptele se ilustreză prin analisă, dacă sunt complicate; 

cele abstracte, prin definițiune, prin asămănare, individualisare ori 
1) Catech. XVIII. 23. : 

13
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concretisare, aducând înainte adecă o pers6nă sai lucru, în cari 
devin evidente nvtele abstractului. Acesta procedură e forte de 
recomandat în instruirea poporului, care nefiind dedat cu lucruri 
abstracte, fără coneretisare nu ar fi capabil a pricepe nici conceptele 
abstracte. În concretisare trebue să relevăm notele caracteristice 
ale conceptului abstract. 1) 

Conceptele supra-sensuali se fac înțelegibile mai ales prin 
asămănări, de cari s'a folosit des Mântuitoriul. (asemenea este împărăţia 
ceriului, grăunțului de muştar . . aluatului . . tesanrului ascuns .. 
omului neguțătoriii etc.) 2) parabole Şi alegorii. Diversele specii ale 
definiţiunii încă sunt un mijloc forte acomodat spre a espune statul 
cestiunii, ori natura adevărului, de care se tracteză. 

Lucruri, cari cad sub simţiri, mai des se espun prin descriere, 
ori prin depingere. Descrierea pers6nelor saii caracterisarea ne pune 
înaintea ochilor saă întregă individualitatea cutării pers6ne, espu- 
nEndu-i însuşirile corporale și spirituale mai marcante, ori ne espune 
numai unele din trăsăturile mai caracteristice ale pers6nei respective. 
Faptele se espun prin enararea proprie saii istorisire. 

Popfiu în predica la Dumineca lui Zacheiu ne ofere următârea 
narațiune: „Ierichonul, unde sa petrecut întîmplavea din s. Evan- gelie de azi, era I. A. o cetate în Judea, renumită pre timpul lui Christos mai vîrtos despre aceea, că locuiaă în dinsa o mulţime de vameşi păgâni, un feliă de meni prea despreţuiţi de evrei 
pentru traiul lor înşelătorii. Zacheiu era pre acel timp capul lor, 
carele era forte avut, şi care după cum se va ved6 din cuvintele sale mai târziă, îşi câștigase o parte a averii sale după datina va- meşilor de atunci nu chiar pre calea cea mai de omenie. EI audise multe frumâse despre lucrurile făcute de Christos, audise lăndând binefacerile şi învățăturile lui, vestind înțelepciunea şi blândeta lui 
ȘI preamărind minunile lui, Şi inima sa, deşi păcătâsă, dară ne- 
stricată încă cu totul, se aprinse de un dor sânt, de un dor nestins a cunâsce și în față pre cel ce îl ennoscu acum din faimă ete.“ 3) 

Însuşirile narațiunii sunt: 

a) Narațiunea să fie clară, spre care scop oratorul se va 
servi de cuvintele usitate şi pricepute uşor de unul fiecare ascul- 
tătoriă; în espunere să observe ordinea cronologică şi psichologică, 
să releveze, ce e esențial din punct de vedere oratoric, omițând tot 
ce e secundar ori nu are de a face cu materia în cestiune. 

*) ob. 29, 12 ur,; Sirach 34, 19—21—, S. Joan Chrisostom descriind pur- 
tarea avarului. 2) Mat. 13, 24—47. 3) Prediaă |. p. 35.
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b) Să fie verosimilă sai probabilă, ceea ce va fi, când tot ce se nareză, convine cu natura lucrului de sub întrebare, cu ca- racterul timpului şi împrejurările, între cari sa îndeplinit o lucrare şi cu caracterul persânci despre care ar fi vorba. Chiar şi ce e fictiv trebue să pârte timbrul adevărătăţii. „Multa esse vera, quae tamen non sunt verisimilia“ zicea cei vechi. Eră Quintilian scrie: „um autem optime dicit orator, cum videtur vera dicere.« 1). În envintările poporale paradoxul e a se evita nu numai din punct, de vedere al clarității ci și al probabilității. 
€) Narațiunea să fie interesantă, ceea ce va fi, dacă va sta în legătură evidentă cu tema, mai departe dacă se face în o formă, plăcută şi dramatică, cât să se pară că ascultătorii simt re- producându-se înaintea lor ceea, despre ce se narâză. La acâsta, pre lângă concipierea uşoră, contribue mult şi limba simplă și pronunțarea corectă și plăcută. Prin acâsta oratorul nu numai lămuresce, ci și mișcă pre ascultători. 

d) Narațiunea trebue să fie cât se pâte de scurtă, cuprindând numai ce e necesar spre lămurirea temei Şi priceperea lucrurilor, ce au să se aducă înainte. „Brevis erit narratio ante “omnia, si inde coeperimus rem exponere, unde ad judicem pertinet; deinde si nihil extra causam dixerimus; tum etiam si reeiderimus omnia, quibus sublatis nec cognitioni quidgnam, nec utilitati detrahatur.* 2) Espunerea preamultelor amănunte uşor pote aduce în confusiune pre ascultători, ori să le abată atențiunea dela lucrul principal. E şi molest a începe totdeauna enararea dela crearea lumii, sai cum zice Horatius „ab ovo.« Seurţimea are să: fie proporționată; căcă din contră uşor pote să cadă oratorul în laconism, pre. care Horatius îl esprimă prin cuvintele: „Brevis esse laboro, obscurus fio.« 

$. 59. Despre probaţiune. . 

După naraţiune urmeză probarea, doctrinei anunțate în pro- posiţiune și espusă și precisată în naraţiune. Partea acesta a cu- vîntării se zice probaţiune și e cea mai de frunte, fiind în special destinată a convinge şi îndupleca saii persuada. _ În probaţiune se cuvine să luăm aminte la urimătârele: 1. ce e de probat, 2. alegerea probelor, 3. ordinarea probelor, - 4. transiţiuni, 5. la valorarea probelor saii argumentațiune. | 

1) Institut. orat. IV, 3. 2) institut. orat. 1V, 2. 

13%
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1. Ce e de probat? 
a)  Oratorul sacru trebue se probeze prin argumente doctrina, 

ce o propune, de câte ori simpla ei espunere nu ar produce con- 
vingere deplină în ascultători. ”) 

b) - Mai de parte trebue probate acele puncte, despre cari 
ascultătorii ar av6 păreri eronate ori considerând îinprejurările de 
persne, de timp şi de loc, sar pute nasce uşor dubie cu privire 
la respectivele puncte. 

€) În fine adevărurile religise, cari ai mare influință asupra 
vieței practice, trebue probate și dacă ar fi altcum destul de certe 
şi evidenţi pentru ascultători, spre es. detorința de a fi totdeauna 
cu consciința curată, căci nu scim. Gra morţii etc. 

În alte casuri, dacă espunerea chiară a lucrului sai nara- 
țiunea produce în ascultători convingere deplină, probațiunea proprie 
e de prisos. Aici se referesc cuvintele lui Quintilian: „In rebus 
apertis argumentari tam sit stultum, quam in clarissimum solem 
mortale lumen inferre.“ 2) Une-ori probaținnea directa pste fi chiar 
pericul6să, întru cât ea ar da ansă la dubie, cari nici prin minte 
nu le vineaă altcum ascultătorilor, ori chiar i-ar scandalisa. Spre es. 
poporul credincios sar scandalisa vădând, că predicatoriul pune sub 
discusiune adevărul despre esistența lui Dumnezeu, nemurirea su- 
fletului etc.. deci aceste adevăruri, cari sunt de toţi recunoscute 
nu ai lipsă de probare formală, ci de esplicare, ilustrare şi valorare 
cu respect la viața ascultătorilor. 

2. Alegerea probelor. Scim, că probele servesc spre a ilustra 
convinge și mişca; ca ele să conducă la scop trebue să fie bine 
alese, anume: . | 

a) Să se al6gă numai probe, cari staă ori se pot aduce în 
nex intim cu doctrina, ce se propune, căci la din contră ele în loc 
de a lumina și convinge pre ascultători, îi confundă. Nostra enim 
natura in malum propensa, deteriora retinet, meliora obliviscitur. 3) 
Aici facem atent pre orator, că să aibă grige, să nu confunde 
probele, cari redat lucrul numai ca verosimil ori probabil 
cu cele, cari ni-l presenta ca cert, fie certitudine fisică, fie meta- 
fisică, fie morală. Oratorul pote aduce cu succes şi probe, tari 
produc numai verosimilitudine, dară să nu se mărginâscă nici când 
numai la acestea. 

  

1) cîr. $. 16. 2) Institut, 5, 16. 5) Paresius.
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b) Ca oratorul sacra mai uşor să afle, cari probe sunt mai acomodate spre a ilustra, delecta, şi respective a convinge şi în- dupleca, să studieze bine tema şi împrejurările, între cari vorbesee, mai departe să se străpună cn intipuirea în starea, în care se află ascul- tătorii, precum și în modul lor de a cugeta şi simţi; apoi să se întrebe, dacă un străin usând de acelea-şi probe, 6re Par pute lumina, convinge şi mișca? de cumva răspunsul ar fi afirmativ, probele sunt bine alese, la din contră nu. 

c) Numai atâtea probe să se aducă, câte sunt necesari spre a se ajunge scopul cuvintării, 1) Probele superflue disgustă şi chiar prin acesta împedecă şi scăresc efectul discursului. O singură probă bine al6să şi tractată produce maj mare efect de cât o sumă de citate fără rost. Probele puternice fac mai mare efect sepa- rându-se, 6ră cele mai debile combinându-se și lăsându-le să ur- meze una după alta. În acesta privință observă Quintilian „Fir- missimis argumentorum singulis instandum, infirmiora congreganda sunt; quia illa per se fortia non oportet circumstantibus obscurare, ut Qualia sunt appareant, haec imbecilla natura mutuo auxilio sustinentur. Itaque, si non possunt valere, quia magna sunt, valeant, quia multa sunt, AR noceant etiam si non ut fulmine, tamen ut grandine.“ 2) 

d) Probele să nu fie de tot comune sai vulgari, dară nici prea cercate. Escepţiune se face cu probele așa numite clasice, sail acelea, la cari de comun recurg teologii, când se tractâză de anumite adevăruri de credință saă morală. Aceste deşi ar fi vul- gari şi generalizate, chiar fiindcă sunt clasice, pote şi chiar trebue să le producă oratorul, când propune adevărurile respective. Spre es. necesitatea faptelor bune o probsză cuvintele: „Nu tot cel ce-mi zice mie Dâmne, Dâmne va, întra întru împărăţia ceriului, ei cel ce face voia Tatălui mei, carele este în ceriuri.“ 5) Sau „precum trupul fără sufdet mort este, așa și credinţa fără fapte bune 
mortă este.“ 4) 

3. Ordinarea probelor consta în aședarea lor astfel: în discurs, cât ele să se întărescă împrumutat şi să contribue la si- metria și puterea crescândă a discursului. În aranjarea probelor oratorul să fie cu atenţiune la următorele: 

  

1) vedi $. 34. 2) Inştitut, orat. V, 12, 5) Mat. 7, 2]. +) Iae. 245,
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a) “Probele să se aşede astfel, cât să se simtă, că tâte țintese 
spre. acela-și scop. În aşedare se pote uvma ordinea logică, ori 

- cea, psichologică, cea dintâiă numită didactică consideră momen- 
tuositatea, obiectivă a. probelor Şi progreseză dela simplu la compus, 
dela- cunoscut la necunoscut, dela causă la efect, pre când cea 

- Psichologică, numită şi oratorică, se îndrâptă după momentul subiectiv 
premiţând, ce e mai accesibil pentru mintea şi inima ascultătorilor, 
şi ce face mai mare impresiune asupra lor, considevându-le dispo- 
sițiunea. sufietâscă şi naturelul. Spre es. deduce dela efecte — ca 
mai uşor de priceput — la cause. Une ori ordinea psichologică e 
tot odată şi logică. | 

b) În aranjarea probelor să se observe o gradaţiune. în cât 
avintul să crâscă în continui. Quintilian serie: „Argumenta prout 
ratio causae cujuscumque postulabit ordinabuntur, ut ego censeo 
escepto, ne a potentissimis ad levissima deereseat oratio.“ 1) Gra- 
daţiunea se face evidentă: mai uşor prin observarea ordului numit 
homerie, care se esprimă prin cuvintele: „Jortiora, fortia, forti- 
ssima.“ 2) Se narâză, că Nestor așed6ndu-și ostașii în şir de bătae la 
asediarea Troiei a pus în frunte călărimea eu carăle de răsboiăă, 

"în urmă pedestrimea numărâsă Și eroică, €ră la mijloc trupele mai 
puțin brave. Aşa şi în elocință principiul e: ordin6ză probele aşa, 
cât primele impresiuni asupra ascultătorilor să fie cât se pâte de 
favorabile, ultimele să fie hotăritâre, sră celor din mijloc să nu le 
lipsâscă tăria cuvenită. Nu e consult a începe cu probele puţin 
tară, căci ascultătorii uşor Si-ar pute forma părere nefavorabilă 
despre capabilitatea oratorului de a tracta tema alesă. Să nu în- 
cepem nici cu cele mai puternice probe, ci acelea să le reservăm 
pentru încheiere, ca impresiunea ce o produc, să perdureze timp 
mai indelungat, ci la început se aduc probe mai puternice mai 
ales cari înfluințeză asupra înţelesului și impun ascultătorilor, apoi 
urmeză probele mediocre, a căror mediocritate nu se observă, 
stând ascultătorii sub impresiunea favorabilă a probelor prime şi 
aşa gradaţiunea nu va scăde, ci va cresce. Încheierea o facem cu 

“ probele cele mai puternice, (fortissima), cari emoţioneză și îndu- 
plecă pre ascultători. Dacă oratorul ar ave numai două probe, de 
regulă aduce întâiă pre cea mai puternică, confirmând prin a doua 
ce a probat cu cea dintâi. Când inse proba mai debilă se adre- 

1) Institut. orat. V, 12, :) er Homer în Iliada +4, 294—7,
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s6ză înţelesulni, ră cea maj puternică cătră sentiment ori 
pasiuni, precede cea mai debilă servind ca întroducere la cea 
mai puternică, 

c) Ce privesce isvorăle, din cari se derivă probele, Bellefroid 1) recomândă ordinea următâre: Mai întâiă se aduc probele din ra- 
țiune, acestea preste tot sunt mai uşâre de înţeles şi prepară calea 
la probele din auctoritate. Între acestea preced probele din s. 
Scriptură, confirmând, ce s'a probat cu argumente intrinsece. Pro- bele din Scriptură se lămurese şi valoreză cu interpretările ŞI co- 
mentariele împrumutate din Tradiţiune și mai cu samă din scriptele sânților părinți. În urmă vin argumentele din esperință. S. Francise 
Salesiu 2) recomândă a, se produce în locul prim argumente din auctoritatea divină, de cari aă mare respect credintioşii, şi care 
îndată la început indică misiunea divină a oratorului, urmeză 
apoi probele din rațiune, din cari ascultătorii se pot convinge, că doctrina respectivă e consonă raţiunii sănătse, în fine vin probele 
din auctoritatea omensscă, şi din esperință, ce numai comprobeză 
cele deja dovedite. Dacă avem de lucru cu necredincioşi aducem 
mai întâii argumentele admise de ei; de regulă argumentele din 
rațiune, apoi arătăm că tot acel adevăr îl probâză şi auctoritatea 
divină.  Alteum atârnă mult dela natura obiectului și dela împre- 
jurări, că în ce ordine să-şi suceedă probele. 

d) Oratorul la probarea singuraticilor puncte ale discursului 
după ce a început cu un gen de probe, spre es. din autoritatea, divină, 
până ce nu le-a produs tote, câte crede, că sunt de lipsă, să nu trâcă 
la alt gen de probe; spre es. din rațiune, ori din auctoritatea umană; 
nică să nu mestece probele, cari se referesc la diverse momente ale discursului, spre es. că e ceva: adevărat, ori e just, ori bun etc. Dacă Sar amesteca probele referitâre la aceste trei momente, s'ar nasce confusiune. Supunând, că aşi voi să vorbesc despre iubirea de-aprâpelui și ași proba, că „trebue să-l iubim: 1. fiindcă pacea cu alţii ndu5 înşine ne procură pace internă; 2. fiindcă Isus 
Christos ne demândă să iubim pre de-aprâpele ca pre noi înşi-ne; 
3. fiindcă pacea acesta e cea maj sigură garanţă a păcii nâstre 
cu Dumnezeă;“ ei cred, că aceste trei argumente ar fi bine alese, 
dară r&iă ordinate. Anume un argument, care se bas6ză pre de- 

  

-*) Manuel d'6loquence sacre, pag. 212. 2) Trate dela predication orat, VI.
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torință, Pam pus între două argumente, care se fundeză în utilitate, 
Şi cari aparţin aceluia-și gen, prin urmare nu trebuiată separate. 1) 

4. Tramsiţiunile. Legarea între sine a probelor se efeptuesce prin transiţiuni, sub cară înțelegem acele espresiuni şi întorsături oratorice, de cari se servesce oratorul spre a trece .dela o probă la alta, dela un punct al discursului la altul, fără a se întrerumpe 
ori vătăma continuitatea în firul vorbirii, 

Transiţiunile sunt în discurs ca şi muschii, cari înarticuleză singuraticele membre ale corpului omenesc. Ele fac ca să apară 
afinitatea şi diverginţa ideilor în discurs şi tot odată ca discursul să ni se presente ca un întreg omogen, bine ordinat. 

“Transiţiunea, se zice perfectă, când recapitulându-se pre scurt 
cele premise. se anunță, ce are să urmeze; imperfectă, când re- 
flecteză numai la ce are se urmeze, în acest cas unii numără tran- sițiunea între tigurile oratorice, (deși e numai o aplicare a figurilor). 
Spre es. Rugăciunea nu e numai necesară, cum s'a arătat, ci e și 
felositore, despre ce sperez, că ve veți convinge din ce am se spun etc. (perfectă). Se medităm acum asupra marilor fol6se ale rugăciunei 
(imperfectă). 

Transiţiunea se mai distinge în verbală și reală, cea dintâiă 
stă în simplă declarare a oratorului, că va trece dela un gen de 
probe la altul, dela un punct la altul (cum e în esemplele citate), €ră 
cea, reală nu se mărginesce la simpla declarare, ci consta în o ideă marcantă ori sentiment puternic, care legă duă puncte ori probe. 

„Aşa Popfiu: „Dacă iubirea nemărginită a lui Dumnezeă strălucesce 
cu atâta putere din bunurile mari, ce ni le întinde în taina sântei 
Cuminecături; apoi nu mai puțin se vădesce aceea şi din învitarea 
(chiemarea) întețităre, ce ni se face, pentru de a ne îndemna, ca, 
să gustăm din cina cea sântă; despre ce în partea a 2-a.“ ?) 

Prin meditaţiunea matură asupra temei oratorul descopere 
atâtea raporturi intime între materialul aflat pentru discurs, în cât 
de cele mai multe ori transiţiunile acomodate i se ofer de sine. 
Mai potrivite transiţiuni sunt acelea, cari par a eși de sine din 
ființa obiectului şi aduce punctele în o legătură atât de na- 
turală, cât nici nu se observă, unde încâtă unul şi începe celalalt. 

) 1. B. van Hemel-—Kraus, Handbuch der geistlichen Beredsamkeit pag. 150—1. 2) Predică în Dumineca XXVIU după Rusalie. Amvonul, II. pag. 682,
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Transiţiunile să fie concipiate în stil ales şi să varieze, spre 
care scop oratorul pote recurge la întrebări, agrăiri, obiecţiuni, ima- 
gini şi să se adreseze la inima şi voința ascultătorilor. 

Transiţiunile să nu fie prea dese, căci impedecă cursul re- 
pede și vial al discursului; ci singuraticele lui părți trebue să se 
lege mai mult prin raporturi logice, de cât prin legături artificiali. 
Pietrile bine cioplite se legă şi fără cement — zice Gaichies. 1) 
Ba une ori trebue să omitem cu totul transiţiunile atât în argu- 
mentare, cât şi în escitarea afectelor, ca mersul -vorbirii să se 
misce mai liber și cursul ideilor şi al sentimentelor să câștige o 
espresiune mai energică şi mai plină de foc, 

O deosebită grije să aibă oratorul în alegerea transiţiunilor 
şi respective a espresiunilor şi întorsăturilor oratorice, prin care 
trece la digresiuni şi se veîntârce dela acestea, la obiectul principal 
al discursului, ca nu cumva să se conturbe unitatea, ce trebue să 
domnescă în discurs. ” 

Observaţiune. Digresiunea constă în abaterea oratorului dela obiectul principal al discursului la alte lucruri străine, cari înse uşor se pot aduce în legătură cu doctrina, ce se propune servind spre ilustrarea ei.  Digresiunile în anumite casuri presteză bune sexviție, permițând oratorului de a aduce înainte cutare obligaţiune morală, de a. recomanda cutare virtute ori datină pie, de a com- bate viție şi scăderi şi de a intereala în discurs și alte lucruri de interes deosebit pentru ascultători, cari altă dată n'ar av6 ocasiune de a li le spune. „Diseresiunile aă să fie cât se pote de scurte, ca ascultătorii să nu perdă firul vorbirii din causa lor, mai departe trebue astfelii întroduse, cât să se presente ca necesarie şi în- târcerea dela ele la obiectul, spre ilustrarea căruia s'aă adus, să fie uşoră și naturală. 

Ş. 60. Despre argumentaţiune. 

Nu numai în filosofie, ci şi elocință sufletul discursului e re- 
sonarea, sai argumentațiunea, fără de care e imposibilă, persuadarea, 
ascultătorilor. Ea constă în deducerea unei sentințe mai puţin cu- 
noscute din altele cunoscute ca certe ori adevărate. În filosofie 
resonarea se reduce la formele cele maj rigide, pre când în elo- 
cință se încunjură rigiditatea formelor filosofice, și argumentele, 
cari constituesc nervul de viață al discursului, se presentă sub formă 
mai plăcută şi mai atrăgătdre; saii, ca se ne servim de o astmă-:
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nare, la una (dialectică filosofică) ni se presentă resonarea ca şi un 
arbore puternic cu trunchiii şi rami bine desvoltați, dară aşă cum 
este el iarna, despoiat de flori şi frunze, la cealaltă (elocinţă) 
acela-și arbore ni se presentă sub farmecul frunzelor şi al florilor, 
ce-i ascund constituţia robustă. Cele mai obicinuite forme de argu- 
mentaţiune în elocința sacră sunt: Silogismul şi inducțiunea. 

Silogismul e cea mai comună şi cea mai clară formă de 
agumentațiune și constă in deducerea unei propusețiuni din 
raportul, ce esistă între alte două propuseţiuni recunoscute ca 
certe ori adevărate. Aceste dâuă propusețiuni se numesc premise, 
6ră cea care cu necesitate resultă din raportul dintre ele se zice 
conclusiune. Premisa, care esprimă un concept general, se numesce 
majora. Spre es. „Fecare om e muritorii“, 6ră aceea care esprimă 
un concept special subordinat celui dintâii, se zice minora 3. COn- 
clusiunea are subiectu comun cu minora Şi acelaşi predicat cu 
majora. Spre es. Piecure om e muritoriă, (majora) Petru e om, 
(minora), deci Petru e muritoriă (conclusiune). Predicatul conclusiunii 
se numesce și terminul major, subiectul ei se zice terminul minor, 
eră legătura dintre ele terminul medii, 

Nu e necesar ca majora să se pună în locul prim, 6ră minora 
în al doilea, ci pot veni şi întors, Spre es. modestia e*virtute (mi- 
nora), fiecare virtute e laudabilă (majora), deci modestia e laudabilă 
(conclusiunea). 1) 

În elocință mai des se aplică formele de silogisme numite 
entimemă și epichiremă. 

Entimema e un silogism scurtat şi constă în acea, că una 
din premise nu se esprimă prin cuvinte, dară ușor se pote sub- 
înțelege. Spre es. „Păcatul e răul cel mai mare, prin urmare, de 
încunjurat“, (E omisă majora: fiecare r&ă e de încunjurat). „Fiecare 
păcat e condamnabil, deci şi minciuna, (E omisă minora: minciuna 
e păcat). Forma acesta de silogism e forte usitată în elocință, de 
Grece ea cuprinde numai ce e necesar, prin ce cuvintarea câştigă 
în vivacitate. Aristotel numesce entimema argumentul propriu ora- 
torilor. Entimema e de preferit silogismului complet, având acesta 
o formă prea scolastică. 

Epichirema este silogism amplificat, care pre lângă "premise 
conține şi probarea unei din ele ori a ambelor. 

1) cfr. Manliu |. e. p. 492.
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Massillon în cuvintarea despre adevărătatea religiunii, arată că credinţa ne face să ducem o viaţă virtuosă, acesta viaţă e vrednică de laudă şi plăcută lui Dumnezeii, deci e glori6să, prin următârea, epichiremă:  „Întipuiţi-ve, Fraţilor! un om în adevăr drept, care viețuesce după credința sa, şi veți recunâsce, că nimica nu e aşa glorios pre pămînt. Domn al poftelor şi al tuturor aplicărilor inimei sale, deprinde însu-și o glori6să domnie asupra sa, el îşi po- şede sufletul săi în pacienţă şi în linişte, şi-şi ţine pasiunile între limitele moderaţinnii; umilit în fericire, constant în nefericire, voios în n&casuri, iubitorii de pace faţă de cei ce-l urăsc, nebăgătoriă în samă față de înjurii, plin de compătimire, când vede în năcas chiar şi pre insultătorii săi, fidel în promisiunile sale, neclătit întru împlinirea detorinţelor sale, desconsideră avuţiile, se sfiiesce de po- sițiele onorifice, se ridică preste tot ce e pâmiîntese, ce socotesce ca şi o grămadă de pulvere. Ce mărime de spirit, produsă de credință! Credinţa înalță pre cel drept şi mai mult ...., „ca îl face ca să nu prețuâscă gloria şi meritele lucrărilor sale; ti departe de a-și afla plăcere în sine însu-și, la descoperirea virtuţilor sale se simte: mai ruşinat, de cât păcătosul la desvălirea viţielor sale; departe de a vîna laude, mai virtos îşi ascunde de publicitate faptele bune, ca și cum ar fi fapte de ale întunerecului. Nimic altă nu e hotăritoriă pentru vixtuțile sale, de cât iubirea lui Dumnezeiă; faptele sale de asemenea le îndeplinesee numai sub ochii lui Dumnezei, şi ca şi zum nică nu ar fi Omeni pre pămînt. Ce inălțime de spirit! Vedeţi, dacă e cu putință a afla ceva mai măreț în lume? Străbateţi tâte genurile de glorie, cu cari onor6ză lumea vanitatea omenescă şi cercaţi, dacă tote acestea la olaltă computate pot ajunge acel grad de mărime, la care înalță credința pre omul temătoriă de Dumnezei?“ Din acestea conelude, că credința e glori6să. 
Dilema este silogismul în care premisa majoră e o proposi- 

țiune disjunctivă, saă o proposiţiune cu d6uă membre, cari se eschid 
şi dintre cari ascultătorii admițând unul, trebue să nege pre celalalt, 
şi întors (argumentum utrinque feriens); spre es. „Ori faci penitenţă, 
ori eşti. perdut,“ deci-de nu faci penitință, eşti perdut. Nime nu 
pote servi de odată şi lui Dumnezet şi mamonei; voi serviţi înse 
mamonti, deci nu puteți servi în acelaşi timp şi lui Dumnezeii. 
Când proposițiunea majoră are trei, patru ori mai multe membre 
disjunctive, silogismul se numesce trilemă, tetralemă, polilemă. 

Dilema este o formă de argumentaţiune energică, şi strin- 
gentă, dacă e bine al6să, dară e și periculosă, căci uşor se pote 
întârce asupra celui ce a recurs mai întâiti la ea, 

Dilema se pote resolvi saă arătând, că disjuncţiunea este im- 
perfectă admiţend adecă încă un membru, spre es. Sufletul după
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morte 'saii ajunge în ceriă, unde se bucură de fericire perfectă, sa ajunge în iad, unde sufere pedepse eterne, deci rugăciunile pentru cei morţi sunt superflue. —. Neg, că ar fi superfiue rugăciunile 
pentru cei morţi, de 6rece se mai află şi al treilea loc, unde pote ajunge sufletul, anume purgatoriul saă locul pedepselor temporali, cari pedepse se ușurâză şi scurtâză prin rugăciunile celor vii. 
Tertulian faţă de edictul lui 'Traian de a presenta pre cei 
denunţaţi, că sunt creştini, dară de a nu cerca după ei, se servesce de dilema: „Ori sunt vinovați creştinii ori nu sunt; dacă sunt vi- 
novați, pentru ce se interzice ai cerca? dacă nu sunt vinovaţi, 
pentru ce se pedepsesc, cei ce se află, că sunt creştini 2% 

Soritul (sorites, acervus gramada) constă din mai mulţi silo- 
gismi astfeliă concatenaţi, în cât predicatul proposițiunii prime să 
fie subiect în a doua şi așa mai de parte predicatul fiecărei pro- 
posiţiuni premergătâre să fie subiect în cea, immediat subsequente, 
eră proposiţiunea, ultimă ca conclusiune cuprinde în sine argumentul 
dorit; spre es. voind a proba, că creştinul bun e şi cetățan bun, 
Sar purcede: „Creştinul bun onorsză pre Dumnezei; cel ce ono- 
reză pre Dumnezeii îi împlinesce mandatele, unul din aceste man- 
date este a servi interesele statului, cel ce servesce interesele 
statului e cetățan bun, deci creștinul bun e cetăţan bun.“ În acest 
gen de argumentare tote proposițiele afară de conclusiune sunt 
majore. În sorit forte ușor se pote viri ori admite ceva neesacti- 
tate, şi atunci întregă argumentarea e falace şi capțidsă, de unde 
se poftesce mare grije în aplicarea lui.  Altcum pentru ascultătorii 
de rind nu e numai molestă, dară și grea de priceput acesta 
formă de argumentațiune, de unde nici nu e de recomandat în 
elocința amvonului, de cât dacă e scurtă catena. 

Alte forme de argumentare sunt inducțiunea şi analogia ; 
ce e drept acestea forme de argumentaţiune preste tot 
nu produc o certitndine deplină, cu tote acestea în elocință 
se folosese cu succes, de rece este mai ușoră de priceput, 
avându-și fundamentul în Iucruri, cari de comun cad sub esperința 
ascultătorilor. 

Inducțiunea consistă în conclusiunea la un adevăr general 
încă necunoscut ori la o proposiţie universală din alăturarea mai 
multor adevăruri particulari cunoscute ascultătorilor. Prin inducţiune 
conchidem, că ceea ce are valre cu privire la părți, trebue să 
aibă și cu privire la întreg. Inducţiunea e completă, când se enu-
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mără t6te adevăruriie particulare subordinate unui adevăr universal, 
acesta formeză probă deplină. 

Fiind că de cele mai multe ori nu putem enumăra tâte ade- 
vărurile particulare, ce se cuprind sub unul universal, de comun 
ne folosim de inducțiunea incompletă, enumărăm adecă mai multe 
părți supunând că ce sa afirmat despre acestea are valdre Şi cu 
privire la cele neenumărate şi astfeliii conchidem la adevărul uni- 
versal. Spre es. „Înţelepciunea e laudabilă, dreptatea e laudabilă, 
cumpătul e laudabil etc.“ deci tâtă virtutea e laudabilă. 

Analogia constă în aceea, că din împrejurarea, că obiectul, 
pre care voim a-l proba convine cu altul în mai multe puncte, 
recunoscute ca certe, ori în mai multe note esenţiale, conchidem 
că ele convin în tote punctele saă notele. 

Tăria analogiei depinde dela numărul notelor, în cari convin 
obiectele alăturate; cu cât ele convin în mai multe note, cu atât e 
mai mare probabilitatea, că ele convin întru tâte. 

Tot la analogie se pâte reduce ȘI argumentarea prin esemple, 
care consta în espunerea unei ori mai multor fapte concrete de acela-și fel, cu cea pre care voim să o inculcăm ascultătorilor, ori prin care voim a confirma un principiă. 

$. 61... Argumentarea improprie sai Refrângerea. 
Une-ori nici prin cea mai clară espunere și cea mai solidă 

argumentare a lucrului nu se ajunge scopul intenţionat de cătră 
orator, din causă, că în calea convincţiunii ascultătorilor stati dubie, 
prejudeţe şi erori. Ageste! doi se delătură prin probarea îm- 
proprie saă șefrângere AEZ ctatio;, Prin refrângere facem 
să dispară din sufletul ascultătorilor dubiele erorile şi prejudețele, 
ce ar esista faţă de doctrina propunândă, respingem atacurile con- trarilor, le combatem aserţiunile false şi eronate și prevenim în 
multe casuri rătăcivile, la cari ar fi espuşi ascultătorii nostri. 

Refrângerea e de natură dogmatică, când ţintesce a împrăștia 
dubiele și erorile cu privire la doctrina, de credinţă, ce se propune, și de natură morală, când are să delăture prejudeţele şi dificultăţile, cari 
se ridică în contra preceptelor morali şi abat pre 6meni dela ob- 
servarea lor. | 

Refrângerea e de mare moment în discurs, de rece până ce nu sunt delăturate pedecile din calea persuasiunii, tote nisuințele
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oratorului rămân fără fruct. Deodată înse este şi grea refrângerea, 
pentru că ascultătorii nu renunţă ușor la părerile lor eronate, la 
dubie și prejudețe, mai ales dacă acestea le linguşesc superbia, 
invidia, egoismul ori alte patimi; mintea lor află în continui nud 
pretexte spre a nu ceda adevărului propus de orator. 

Une-ori refrângerea e necesară, anume când fără ea nu S'ar 
put ajunge nici de cum scopul predicei, alte ori ea e de sfătuit, 
spre a preveni amăgirea ascultătorilor, când adecă e temere fun- 
dată, că ascultătorii vor fi espuşi la ispita și pericolul de a fi se- 
duși și a căde în erori. Super/luă ŞI chiar stricăcidsă pote fi re- 
frângerea, acolo unde ascultătorii sunt scutiți de erori şi prejudeţe 
cu privire la materia, ce li se propune, și nici nu e temere fun- 
dată de a fi espuşi la respectivele erori ori prejudețe. În atari 
casuri a retrânge însemnă a combate inimici, cari nu-s de față şi 
nici nai de gând-a se înfăţoşa; însâmnă a deştepta dubie şi a 
pune sub discusiune, ceea: ce ascultătorii totdeauna ai recunoscut 
ca, cert. 

. 
Locul. vefrângerii e condiţionat dela raportul, ce-l aă difi- 

cultăţile cu probele. În genere mersul progresiv al discursului 
poitesce ca dificultățile să se aducă înainte numai după probaţiune, 
de 6rece prin espunerea și respective contemplarea clară a doc- 
trinei erorile și dubiele cu privire la ea Și dacă nu ar dispăr€ cu 
totul, cel puțin încep a se clătina, 6ră prin probarea fundată pă- 
verile eronate se stăbese întru atât, cât vefrângerea lor se pote 
face cu succes deplin. Dificultăţile, cari se întemeiază pre păreri 
preconcepute și prejudeţe se resolv la începutul pertractării, căci 
ele altcum ca şi un nor acoper mintea asenltătorilor, cari nu lasă ca 
să pătrundă la ea radăle adevărului prin instruire și probaţiune. 
Dificultățile, ce se nasc în decursul pertractării, de cumva sunt 
grave, se resolv immediat după proba, ori momentul, ce le-a dat 
nascere, apoi se continuă mai de parte mersul predicei. 

Cu privire la procedura oratorului în refrângeri avem să 
distingem între procedura de a întroduce dificultăţile şi între cea 
de a le resolvi. | 

La întroducerea dificultăţilor sai facerea obiecţiunilor oratorul 
se află în posiţia favorabilă de a representa și partida contrară; 
dela dînsul depinde, că ce să pună în gura contrariului săi. Bună- 
cuviința şi chiar dreptatea aduce cu sine, ca oratorul nici când să - 
nu abuseze de ac6sta posiţie, ci să represente şi pre inimicul-s&ă
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cu onestitate. De unde obiecțiunile se espun în aceea lumină Şi 
tărie, în cari și le-ai format ascultătorii și respective contrarii, 
servindu-se, în cât admite decenţa amvonului, de cuvintele lor proprie, 
ca înși-şi să se convingă, cum că oratorul a cetit în mintea şi 
inima lor. E consult a scusa în câtva părerea eronată aludând 
la fântâna, din care se derivă ea, ca astfeliii ascultătorii, cari aă 
avut, ori ai încă o atare părere, să nu se esacerheze; căci scopul 
vefrângerii nu este a umili, nici a esacerba, ci a câștiga pentru 
adevăr și a îndrepta pre cei ce rătăcesc. Prin o atare procedură 
onestă oratorul sacru își câștigă încrederea, ascultătorilor, cari vor 
fi aplicaţi a primi cu bunăvoință şi însa-și refrângerea părerii eronate. 

Numai de acele dificultăţi să se aducă înainte, cari aii o anu- 
mită importanță cel puţin relativă, şi despre cari oratororul pâte 
cu temeiă presupune, că sunt deja, cunoscute ascultătorilor ori vor 
fi cunoscute în timp scurt. 

Oratorul sacru să facă numai de acelea, obiecţiuni, despre cari 
e deplin convins, că le va resolvi cu succes mulțămitorii; căci . 
obiecțiunile făcute şi neresolvite cum se cuvine, mai mult întăresce 
pre cel rătâcit în erorea sa, compromit pre orator Şi derâgă mult 
chiar și doctrinei care se propune. 

Ce privesce proceduru suă metodul de observat în însa-şi re- 
fvângerea, e duplă: dircetă și indirectă. 

Indirecte se refrânge, când oratorul ori nu amintesce nici cu 
un cuvînt dubiul respective prejudeţul saii erdrea, ori le amintesce 
numai ca şi în trâcăt punându-le în gura omului uşuratic, nesocotit, 
nebun saă moralminte decădut; din contră doctrina veligi6să o 
espune cât se pote de chiar şi precis arătându-i sublimitatea şi 
momentuositatea ei pentru binele nostru; mângăerea ce ni-o pro- 
cură, şi mândria, ce trebue se ne stăpânâscă fiind convinși, că noi 
ne aflăm în posesiunea adevărului descoperit, de Dumnezeă; o pro- . 
D&ză cu argumente puternice mai ales din punctele, în cari e trasă 
la îndoială ori atăcată, şi îndâmnă pre credincioşi să se alipescă 
cu deplină încredere de învăţăturile. bisericei, care e infalibilă, şi 
să păstreze cu scumpătate întregă și neschimbată doctrina. Domnului 
nostru Isus Christos. Prin acâsta, procedură ascultătorii de o parte 
se scutesc de dubiele și erorile lor încă necunoscute, dră de altă 
parte prin tractarea fundată a doctrinei li se dă în mână arma, 
cu care să p6tă înși-și resolvi obiecţiunile, ce sar ridica faţă de 
respectiva doctrină religisă. Căci precum scrie S. Augustin:
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Cognitio veritatis omnia falsa, si modo roferantur. etiam quae 
»VO8 

q prius inaudita erant, et dijudicare et subvertere idonea est.“ 
S. Chrisostom în cuvintarea contra avariţiei, astfelii combată acest vițiă: „Mie-mi este forte ruşine, când văd mulţi avuți cum călăresc în coce și în colo pre cai cu frâne de aur, cum îi însoțesc servitori . cu omate de aur, cum aă pături de argint și alte podâbe strălu- cite, dar când e se de ceva la vre un sărac, sunt mai săraci de cât săracii. Dar ce zic ei adeseori? Săracul — zie ci — are averea comună a bisericei. Şi ce te importă dacă dai eii, pentru acâsta nu tu vei fi fericit, şi dacă dă biserica, nu tu îţi ispăsesci prin acesta păcatele. Tu pentru aceea nu dai, fiindcă biserica trebue se dee celui lipsit; așa dară fiindcă preoţii se rOgă, nici când nu te vei mai ruga? Și fiind că alţii postesc, tu poți să fii tot beat? Ai nu scii, că Dumnezeă preceptul elemosinei nu Pa pus atât pentru să- raci, cât mai vîrtos pentru cei ce dăruese ete.“ 1) 

Direete se refrânge, când oratorul combate pre față dubiul, prejudeţul ori erdrea respective scusele, cari le aduce ascultătorii spre a se subtrage dela observarea cutărui precept dumnezeese ori bisericesc Şi dela împlinirea cutărei detorințe.  Oratorul aici arată întrun mod evident, că tote diticultăţile şi aserţiunile contrarilor sunt false, nefundate, impii, absurde, ridicule şi periculdse în sine ori în consecințele lor. Ele aplicate în viață daă ansă la rătăcizi n6u5, împing spre necredință şi inmoralitate având urmări funeste nu numai pentru individi singuratici, ci și pentru societate și stat; ele duc la nefericiri temporali și la osânda de veci. Pre când doc- trina catolică se întemeiază pre revelaţiunea divină infalibilă, e consonă cu mintea sănătâsă, are influință salutară pentru viața omului şi conduce la prosperarea temporală şi vecinică. 
La refrângere înainte de tâte să cercăm, care e isvorul du- biului, erorii, prejudeţului, superstițiunii și a altor dificultăţi, ce Sar aduce. Fiindcă atari isvâră de comun sunt ignoranţa, concu- piscina, pasiunile disordinate, mai de parte datinele şi esemplele rele a mediului social. în care petrec ascultătorii, apoi în zilele n6stre mai vîrtos societăţile, ziarele și cărţile rele, să refectăm mai des la infecția acestor isvoră, urmărind și combătând şi nimi- cind deplin tâte apucăturile și pretestele, la cari îşi cârcă refugiul pedanteria și inima aplicată spre fărădelegi. Aserţiunile” nâstre să le probăm cu argumente plausibili și stringenţi în fața cărora s 

  

") Bom, 21 în ep. 1. Cor,
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contrariul să amuțâscă și să se plece. Argumentul ad hominem aici pote presta escelente serviţie. 
Refrângerea pote îmbrăca caractărul apoiogetic ori cel polemic, 

după cum adecă oratorul se mărginesce la apărarea doctrinei ca- tolice atăcate de contrari, ori însu-și combate doctrinele false și 
eronate ale contrarilor. 

În refrângere ori-ce dificultate o reducem la silogism, arătând, 
că erdrea provine ori din principie false, ori din deducaţiunea gre- 
şită făcută din prineipie, alteum certe şi corecte. Casul din urmă 
e mai des. Obiecţiunea saă aserţiunea contrară o respingem saă 
prin negaţiune, saă prin distincțiune saă prin retorsiune. 

|. Prin negaţiune vefrângem, când: 
a)  Negăm competința contrariului de a vorbi în materia 

din cestiune, fiindcă saă nu 0, cundsce, sati e de credinţă rea. 
Așa Massillon, n6gă competinţa unni om de lume de a se tângui asupra greutăţii crucii lui Chvistos, după ce el nu o cu- n6sce. Marele orator începe astteliii: 
„Noi am fi îndreptățiţi a vă zice vouă: Faceți încercarea de a duce o viaţă virtudsă, înainte de a vă plânge de greutatea ci. Dacă, după cum zice evangelia, aţi fi început zidirea şi nu aţă fi potut'o sevârşi, deşi causa nesuceesului întreprinderii voi însivă sunteţi, pentru neprecauţiunea și lipsa vostră de mijlâce cor&spundătore, ne-ați pute totuşi zice, că întreprinderea trece preste puterile “vâstre. Voi înse nici când nu ați făcut „vre-un pas serios pentru mântuirea vâstră; voi aţi dus până acum o viață trândavă și des- trăbălată, o viață plină de patimi şi netrebnică, pentru ce judecaţi dară în o afacere, pre care nu o puteți cunâsce?  Vorbiţi voi despre viaţa mundană, O, atunci vă ascultăm! Depingeţi-i vanitatea şi amărăciunea, plăcerilor că, gravitatea vicisitudinilor şi nedreptatea launelor ei, confusia, şi tortura, speranţelor şi Spiritul caprițios al amiciţiei lumesci, prin tote acestea aţi trecut, le puteţi sci. Aici sunteți voi judecători competenţi şi la locul vostru mai mult de cât ori unde. Tânguiţi-ve, cât ve place, de obos6lă, de gr6ţă și de periculele_vieţei mundane, esperința propriă vă îndreptățesce la acesta Când înse e vorbă de viața creştinescă, atunci trebue să amuțiţi, nu se ține de voi a vorbi despre rigorea şi molestiele ei, aici încă numai esperința decide.“ 

b) Negăm deadreptul aserţiunea contrariului, întărindu-ne 
afirmarea, nâstră cu argumente tari. Si 

S. Ioan Damascenul respinge învinuirea, că noi prin cultul ic6- nelor am adora materia, astfeliă: „Eă nu me închin la materia trecătore, ci la Creatoriul aceleia, care din causa mea a, învrednicit materia, de a o lua asupra-și, ca în aceea să-mi economiseze mân- 

14
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tuirea; pentru acâsta nu voiă înceta de a onora materia trecătâre. 
Doră şi Isus a demândat Evreilor, ca să iee 12 petri din Iordan, 1) 
şi să le ridice pentru aceea, ca, dacă 6re-când vor întreba urmașii 
pre părinţii lor, că pentru ce sunt acele petri, să le potă spune, că 
acolo din mandatul Domnului s'a scurs apa Iordanului și poporul 
evreesc a trecut cu sicriul Legii. Pentruce să nu pregătim aşa dară 
Și noi imagini despre patimele lui Isus Christos, cari ai adus 
mântuire lumii întregi și despre minunile lui? că, dacă fii mei me 
vor întreba, ce însemneză acesta? să le pot spune, bDumnezeii sa 
făcut om: și nu a trecut numai pre Israil prin Jordan, ci întregă 
firea omenâscă a redus'o la fericirea cea de întâiă, din tina pă- 
mintului a ridicato mai pre sus de ori-ce putere la tronul ui 
Dumnezeă. Ie6nele aduc neînvățăţilor acela-și folos, pre care-l aă 
învățații din cărţi; ele le fac cunoscute, le aduce aminte binefacerile 
lui Dumnezei și îndemnă la imitarea acestora ete.“ 2) 

c) Une-ori admitem principiul susținut de contrariă, dară 
negăm consecința, ce o trage el arătând, că din acel principii 
resultă chiar contrariul: Spre es. admitem principiul, că postul slă- 
besce trupul, dară arătăm, că acesta nu numai că nu escusă dela, 
observarea postului, ci din contră o impune, dedrece biserica prin 
legea postului chiar mortificarea, trupului o intențion6ză, ca sufletul 
cu atât mai ușor să-și asigure mântuirea. | 

2. Prin distincțiune se refrânge dificultatea, când ce e cu temei 
în ea se admite, âră ce e nefundat se reieptă. Acesta e procedura 
cea mai desă — (distinque frequenter.) 

Celebrul predicator italian 'Purchi prin distineţiune respinge 
imputarea, că evangelia ar prejudeca libertăţii nostre. „Oh Dumne- 
zeul mei! cum ne vom put€ numi liberi sub povara atâtor legi, 
sub cătușile atâtor precepte, cu cari ne încarcă evangeliul? Oh 
iubiții mei! Am uitat ce e dreptatea şi adevărul? Altceva e a 
îndrepta şi altceva a suspinde şi nimici libertatea. Legile evangelice 
sunt pentru libertatea creștinului, ce sunt aripele pentru pasere; 
ele par a fi o povară, care îngreună şi apasă la pămînt, și totuşi 
sunt mijlocul mișcării mai uşore şi mai libere. Nu se opune nime 
fluviului, nici nu-l împedecă, când construesce întărituri spre a-l 
limita; acâsta servesce mai mult spre ai câştiga un curs liber şi 
liniştit. Așa nu se tolză libertatea prin aceea, că se supune anu- 
mitor legi spre a nu degenera în licenţă neînfrânată. Prin acesta 
libertatea nu se l6gă şi încătuşeză, nu, ci numai i se dă o anumită 
direcțiune, se conduce.“ 

3. Prin retorsiune se întîmplă vefrângere: 

  

1) los. 4, 5. 2) Cuvintarea, 1. despre icâne.
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a) Ar&tăm că argumentul produs de contrarii, nu confirmă ceea ce voesce dinsul, ci din contră confirmă doctrina catolică; aici e de mare importanță argumentul personal saă ad hominem. !) 
b) Ori reducem la absurd argumentul contrariului, arătând, că din asexțiunile lui prin conclusinne logică reiese un non sens, o absurditute, o blasfemiă. 

Massillon scusă păcătoşilor, cari își amnă pocăinţa sub pretext, că le-ar lipsi graţia divină, o reduce la absurd astfeliă:: „Să presupunem, că vă lipsesce graţia, ce conclusiune trageţi voi de aici? Că crimele, ce le comiteți voi zilnic, dacă mortea var surprinde în acesta deplorabilă stare. nu vă vor osndi? Nu aţi cuteza a o zice acesta. Că nu aveţi de cât a trăi liniştit, în disordinile vostre, așteptând ca Dumnezeii să vă pătrundă şi să vă împărtășscă grația sa? Dar e-0 estra- vaganță a aştepta graţia făcându-vă de accea, zilnic mai nevrednici. Că nu sunteți culpabili înaintea lui Dumnezei de amânarea întâr- cerii vâstre, dedrece: acea nu depinde de voi? Atunci dar toți păcătoşii, cari amână întrecerea lor şi mor nepocăiţi, ar fi Justificaţi, Şi iadul nu ar mai fi de cât pentru cei drepţi, cari se întorc. Că nu trebue să vă mai ocupați de mântuirea vostră, şi să o lăsaţi hazardului, fără de a face pentru ea ori ce ostenelă ? Înse numai despe- rarea şi impietatea vorbesc astfel. Că momentul întârcerii vâstre e determinat, și cu un păcat mai mult sai mai puțin nici îl va aduce acela mai aprope, nici îl va depărta măcar cu o singură clipă? atunci înse nu aveţi de cât să vă străpungeţi inima cu o sabie, saii să vă aruncaţi în mijlocul valurilor, sub pretextul că mo- mentul morţii vostre e determinat, şi acestă temeritate nici îl va aduce mai aprâpe nici îl va depărta măcar cu o singură clipă? O Omenilor! strigă apostolul r&spundend acestui pretext nebun şi impiă, aşa despreţuiţi voi bogățiile bunătăţii Dumnezeului vostru? aă nu sciți, că, răbdarea, lui, cu care sufere fărădelegile vâstre de- parte de a le autorisa acele, trebue să vă îndemne la penitență? şi totuşi chiar îndelungă răbdarea lui este, care vă asigură pre voi în starea păcatului şi prin invîrtoşarea, inimei vostre vă îngrămădiţi un mare tesaur de mânie pentru teribila ziuă, care vă va surprinde și în care se va răsplăti fiecărui după faptele sale. Singura con- sequenţă raționabilă, ce ar trebui dar să 0 trageţi presupunând că vă lipseşte graţia, este că trebue să vă rugaţi mai mult ca altul spre a obțină; să faceți tâte spre a îmblânzi mănia lui Dumnezeii care s'a retras dela inima, vâstră, să învingeți prin importunităţile vâstre resintința lui, să, depărtați tot ce depăntâză grația lui dela inima vâstră; să pregătiţi lui căile; să înlăturați tote pedecile cari vi a făcut'o acea până acum inutilă; să vă interziceţi tote oea- siunile, în cari inocența vâstră totdeauna găsesce nduă stânci şi 

1) v. Fap. ap. 24, 14 ur. 

14%
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cari închid cu totul inima vâstră dinaintea inspiraţiunilor sfinte; 
iată un mod creştinesc şi înțălept a glorifica pre Dumnezeii, 
a mărturisi, că el singur e. stăpânul inimilor şi că tot darul 
dela el vine.“ 1) - 

Oratorul sacru în refrângere ca şi în argumentaţiune preste tot 

să se ferescă de sofisme saiă viţie în argumentare. Acestea nu sunt 
compatibile cu demnitatea amvonului. 2) 

$. 62. Amplificaţi unea, 

La propunerea adevărurilor religise nu e de ajuns a aduce 
numai probele una după alta, ca de esemplu la o probaţiune 
geometrică; ci, ca adevărul să fie apreţiat după cuvenință, și momen- 
tuositatea lui pentru viața religioso-morală să fie deplin simțită, 
fiecare idee mai de căpetenie trebue ținută înaintea ochilor sufle- 
tesci ai ascultătorilor atâta timp, cât e de lipsă, ca aceştia să o 
contempleze mai cu deamănuntul, să o pricepă şi să-i recunâscă 
frumseţa, sublimitatea, şi importanța pentru viaţa practică. Ac&stă 
ținere nu se pote efeptui prin întrerumperea discursului, tăcând ora- 
torul pre cât-va, timp, ci din contră el trebue să continue a grăi; deci 
va ave să mai zică odată în altă formă, en alte cuvinte ceea ce a zis deja, 
să mai adaugă ceva, cel6găatențiunea ascultătoriului, de acela-şi concept, 
acela-și lucru de căpetenie să-l presente în o n6uă și nduă lumină, 
să-l desvâlte şi espună mai pre larg. ' Acesta lucrare a oratorului 

1) v. Genţ, cuvintări bis. p. 31 - 2. 2) Viţie în argumentaţiune se nase 
mai ales: a) când purcedem din o definiţiune ori interpretare falsă şi 

preste tot din premise, ori principie false şi eronate. b) când în un 

silogism acela-și cuvînt (termin) se ica în d6uă ori mai multe înțelesuri 

(amfibologia, equivocaţiune aici se reduce şi ignoratio vel mutatio elenchi 
cum ar fl spre es. fiecare om e falibil, ppntificele roman e ora, deci .... se 
ingnoreză adecă că, pontificele în Iuerurile de credință şi morală se bu- 
cură de asistenţa specială a, Spiritului sânt, care îl apără de erdre). c) 
când spre a proba se iea ca argument însu-şi lucrul, ce trebue probat (petitio 
principii). d) când d6u& lucruri se demustră prin sine înse-şi spre es. „Omul 
e liber fiindcă e domn preste faptele sale; şi omul e domn preste faptele sale, 
fiindcă e liber“ (eirculus vitiosus, idem per idem). e) când se deduce mai mult 
ori mai puţin de cât se conţine in premise, ori se conclude la ce nu se conţine 
în acelea (non seauitur). f£) când se deduec a, posse ad esse, ori a nescire ad 
non esse, ori din aceea că un lucru din întimplare succede altuia, se deduce 
că esistă între ele raport causal necesar (non causa pro causa, cum aut post 
hoc, ergo propter hoc). g) când nu sunt în legătură membrele silogismului 
(per saltum).
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se numesce amplificațiune. Ea constă așa dară în o espunere mai 
die, mută copidsă a cutării idei cu scopul de a influinţa prin acesta 

„asupra înimei şi voinţei ascultătorilor. Precum probaţiunea țintesce 
principalmente la luminarea înțelesului şi respective la convingere, 
așa chiemarea, amplificaţiunii este a emoţiona inima, și a îndupleca, 
voia ascultătorilor. „Est enim ampliticatio vehemens argumentatio 
— zice Cicero, — ut illa docendi causa sit, haec cummovendi.“ 
Amplificaţiunea se îndreptă mai vîrtos cătră inimă și senti- 
mente, pre cari le escită, şi pune în servițiul adevărului, împru- 
mutând discursului spirit de viaţă, graţie şi energie. Ea constitue 
partea patetică a discursului. La amplificaţiune se reduc şi aşa 
numitele motive homiletice, pre cum şi preste tot mijlcele de a 
influința asupra inimei şi voinţei ascultătorilor. 

Amplificațiunea e de cea mai mare importanţă pentru 
succesul discursului; 6ră desteritatea de a amplifica, ţinând 
cutare  representațiune timp mai îndelungat înaintea ochilor 
sufletesci ai ascultătorilor, e una dintre trăsăturile cele mai 
fericite ale talentului oratoric. Cicero zice: „Summa laus elo- 
quentiae est amplificare rem ornando, quod valet non solum ad 
augenduim aliquid et tollendum altius dicendo, sed etiam ad exte- 
nuandum atque abjiciendum. Id desideratur omnibus iis in locis, 
quos ad fidem orationis faciendam adhibemus, vel guum explanamus 
aliquid, vel quum conciliamus animos, vel quum concitamus. Sed 
in ho€, quod postremum dixi amplificatio potest plurimum, eaque 
maxima laus oratoris est et proprie maxima.“ n) 

Amplificațiunea acum privesce cutare ideă, ori sentiment 
arătând cât e de nobil, sublim, salutar respective contrariul acestora, 
acum are de obiect cutare cuvînt ori espresiune, pre care voim 
să o ridicăm şi prin acesta s*0 imprimăm mai adânc în spiritul ascul- 
tătorilor. De aici se nasce distincţiunea amplificaţiunii în ver- 
bală și reală 

1.  Amplificațiunea verbală (reii?no2) constă în espunerea 
aceluia-și lucru prin cuvinte şi sentințe diverse, cari înse at acea-și 
significațiune. Ea se face mai ales prin tropi, cum e. metafora, 
(sorele libertăţii a răsărit), hiperbola (t6tă lumea-i admira înţe- 
lepciunea, e mai curat de cât lumina s6relui); apoi prin sinonime, 
(Dumnezei nu va, lăsa, nu va permite, nu va, suferi să piâră cel 

:) De Orat, 1. 3. n. 104—5,
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nevinovat fără de nici o mângăere), prin cuvinte mai grave, prin 
perifrase, parafrase, repetiţiuni și alte figuri de cuvinte. 

Aşa la profetul Isaie cetim (referitor la Mesia): „Acesta p&- 
catele nostre le pârtă și pentru noi rabdă durere, şi noi am gândit, 
că dela Dumnezeu este el întru durere, întru durere și năcaz. iră 
el sai rănit pentru păcatele nostre şi aă pătimit pentru fărădelegile 
nostre, certarea împăcării nâstre pre dinsul, și cu rana lui noi toţi 
ne-am vindecat. Toţi ca nisce oi am rătăcit, fiescecarele din calea 
sa s'a abătut și Domnul l'a dat pre el pentru păcatele nâstre.“ !) 

2.  Amplifienrea reală (0eivwo:2), care constă în desvălirea 
vie şi patetică a unei probe ori afect, se întimplă prin: 

a)  Acumulaţiune (congeries) de idei şi întorsături oratorice, 
cari espun obiectul în o lumină mai vie din mai multe laturi re- 
levând momentuositatea, lui etică ori utilitatea lui; aceste însuşiri 
concentrându-se și presentându-se de odată spiritului ascultătorilor, 
ca și în un tabloii, sunt apte spre a aprinde fantasia, a escita inima 
şi a provoca afecte vehemenți. 

Flechier în funeralul princesei de Montausier, arătând, că 
totă gloria pămîntescă e deşertă, zice: „Oh dacă acestă ilustră 
defunctă var pute grăi! Ea var zice: Nu me plângeţi pre 
mine, Dumnezeii prin mila sa ma retras din miseria vieței 
muzitâre.  Plângeţi-vă pre voi înşi-vă, cari trăiţi încă: în mijlocul 
unei lumi, unde omul zilnic vede, sufere și comite atâtea 
rele. invăţaţi dela mine caducitatea a tâtă mărirea pămintescă! 
De a-ți fi împodobiţi cu flori și incunjuraţi cu cununi festive; 
aceste flori servesc numai spre a veștedi spre mormîntul vostru! 
Srălucescă-vă numele în tote opurile, cari ar pute eternisa superbia 
spiritului; cum vă compătimesc eii, dacă numele vostru nu stă în 
cartea vieţei. Onoreze-vă regii pămîntului; numai un lucru e mo- 
montuos pentru voi, ca Dumnezeu să vă primâscă 6re-când în cor- 
turile sale de veci! Laude-vă tote limbile omenesti, vai vouă dacă 
nu veţi lăuda cândva înși-vă pre Dumnezei cu ângerii săi în ceriă! 
Oh nu perdeţi așa dară aceste momente prețise ale vieței, cari 
pentru voi valorâză o eternitate de bucurii.“ 

b) Prin graduțiune aducend înainte idei, representaţiuni, 
afecte tot mai vii şi mai de mare moment referitâre la obiect, 
(incrementum); se pote purcede înse şi întors. să începem adecă 
dela cele mai de frunte scoborindu-ne până la cele mai mici şi mai 
neînsemnate note. Așa S. Paul zice: „Noi ne lăudăm întru năcasuri, 
sciind, că năcasul răbdare lucreză; €ră răbdarea probă, eră proba 

:) 18. 53, 4 6, vedi şi psalm 118,



— 215 — 

nădejde, ră nădejdea nu se ruşin6ză.“ 1) Cicero: „Facinus est 
vineere civem romanum, scelus verberare, prope parricidium neccare, quid dicam in crucem tollere 94 

c) Prin esemple, comparaţiuni, asămânări şi contraste 
frapante. 

5. Efrem doctrina, bisericei despre cele dâu& naturi ale Dom- nului Christos o espune astfeliă: 
„Minunile lui dumnezeesci învaţă pre omul cu minte sănătâsă, că EI e Dumnezei adevărat, pre când suferinţele lui probeză, că e om adevărat. Dacă ereticii nu se silese a-și câştiga convicţiune, ei vor av6 să sufere în aceea zi înfricoșată. Dacă nu s'a întrupat, pentru ce a fost lipsă de mijlocirea Mariei? Şi dacă n'a fost Dumnezei, pre cine a numit Gabriel Domnul săă? Dacă nu sia făcut om, cine sa, culcat în iesle? Și dacă n'a fost Dumnezeă, pre cine aă glorificat ângerii veniţi din ceriă? Dacă n'a fost om, pre cine ai acoperit cu scutece? Şi dacă n'a fost Dumnezeă, pre cine ati adorat, păstorii? Dacă n'a fost om, pre cine a lăptat Maria? Şi dacă n'a fost. Dumnezei, cui ati adus daruri filosofii? Dacă n'a fost om, pre cine a ţinut în brațe Simion? Şi dacă n'a fost Dumnezeii cui a zis el: acum dimiţi pre servul tăi în pace?) Dacă n'a fost om, cu cine a fugit Iosif în Egipt? Şi dacă n'a fost Dumnezei în cine saă împlinit cuvintele: „Din Egipt am_chiemat pre Fiul miei“? 3) Dacă n'a fost om, pre cine a botezat Ioan? Şi dacă n'a fost Dumnezeii, cătră cine a zis Tatăl din ceriuri: „Acesta e Fiul mieă cel iubit, întru carele bine am voit“... +... Dacă n'a fost om cine a durmit în naie? Și dacă na fost Dumnezeă, cine a demândat în dată vinturilor şi mării? Dacă n'a fost om, cine a mâncat la Simion faviseul? Şi dacă n'a fost Dumnezei, cine a iertat femeii păcătose păcatele ei? 4)... Dacă n'a fost om, a cui câstă a străpuns”o lancea de a curs sânge şi apă? Şi dacă n'a fost Dumnezeii. cine a part porțile iadului, cine i-a frânt cătuşile, Şi la a cui mandat sai sculat morţii din mormintele lor?“ ete, 

d) Prin propunerea mai amplă, mai variată şi mai cu gra- 
vitate a obiectului espunându-i esența, momentuositatea în raport 
cu împrejurările, frumseţa, utilitatea ete.; de 6re-ce cu cât sunt mai 
mari interesele legate de un lucru, cu atât ni se presentă ca mai 
vrednic de atenţiune. Procedura acesta, numită Și eposițiune, se aplică 
mai virtos când e vorba de a espune anumite stări şi raporturi 
ale bisericei, ale unei țări, a cutării persâne, ori alte raporturi 
publice. Se înțelege, că la amplificare se pot combina de odată 
mai multe din procedurile enumărate. 

. 
1) Rom. 5, 3—5. 2) Le. 2, 29. 5) Os, 11, 1; Mat. 2, 15. 4) Luc. 7, 36,
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S. Vasilă M. spre a insufla avarilor grâză de zina cea mare 
a judecății se servesce de următârea amplificaţiune: 

„Aduţi aminte de aceea zi, în care se va descoperi mănia ce- 
viului: vină-ți în minte arătarea gloridsă a lui Christos, când cci ce 
vor fi făcut bine, vor învia întru învierea vieței, 6ră cei ce vor fi 
făcut vele întru învierea jndecăţei. Acestea să te împlă de întristare, 
şi să nu-ți fie moleste preceptele lui Dumnezei. Ai atâtea jugăre de 
pămînt arătoriă, și tot pre atâtea sădite cu arbori, munți, câmpii, 
văl. fluvii şi praturi. Ce va fi după aceea? Aii nu te aşteptă 
trei coţi de pămînt? Ati nu vor fi de ajuns greutatea câtor-va, pietri, 
ca, Să-ţi păzâscă miserul tăi corp? Ce-ţi aduni materie de foc 
nestins? Ati nici acum nu te trezesci din tărhăcelă? Nu-ţi vini 
odată în fire? Nu-ţi puni înaintea ochilor judecata lui Christos? 
Ce escuze vei aduce, când te vor încunjura aceia, pre cari i-ai ne- 
îndreptățit tu, şi vor striga împotriva ta înaintea dreptului jude- 
cătoriă? Ce vei face? Ce apărători îţi vei conduce? Ce martori 
vei afla? Cum vei put6 amăgi pre judecătoriul, care nu se pote 
înşela prin nici o artă omenâscă? Nu va, fi aici nici un retor, nici 
envîntări eloquente, cari ar suci dreptatea judecătoriului; nu-ţi vor 
urma lingușşitorii, nu banii, nu splendorea dignităţii: părăsit de 
amici, lipsit de protectori, fără apărători, fără apărare, vei rămâne 
deprimat de rușine, debelat, singur, despoiat de libertatea de a 
te tângui. Ori în cătrăă îți vei întâre ochii, vei privi chiare și 
desvălite dovedile fărădelegilor tale: aici laexămile orfanilor, colo 
gemetele văduvelor, airea săracii. pre cari tu fără milă i-ai lovit 
cu pumnul, servitorii, pre cari i-ai maltractat. vecinii pre cari i-ai 
vexat. Tote se vor ridica asupra ta, te vor îmbulzi câta faptelor 
tale celor rele. Aci nu e locul de a nega, ci se va astupa tâtă 
gura neruşinată; căci înse-şi faptele sunt mărturie faţă de unul 
fiecare.“ 1) | 

În amplificare ratorul sacru se purcsdă aşa, după cum pof- 
tesce natura lucrului, ce îl amplifică; să se ferescă de digresiuni 
şi de esagerări, şi preste tot de a merge cn amplificarea până la 
minuțiosități, prin ce în loc de a potenţia efectul discursului, numai 
Var slăbi. 

Amplificațiunea se face numai la lucrurile mai grave, în cari 
se conțin€ ceva de admirat, saă de dorit ori pentru valdrea lui 
intrinsecă ori cu respect la binele ascultătorilor. 

Locul amplificaţiunii este de regulă îndată după probaţiune, 
formând trecerea dela acâsta la aplicările practice. Dacă scopul 
discursului poftesce, amplificaținnea pote să ocure în ori-care parte 
a cuvintării, nici când înse să nu lips6scă din epilog. 

4 

:) Cuvîntarea VI despre avariţie,
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$. 63. Aplicările practice; 

Oratorul apostolic nu umblă după splendorea cuvintelor, ci 
cercă binele sufletesc al ascultătorilor. Căci ce folosesc ramii, foile 
şi florile, dacă arborele nu aduce fructe? Câţi predicatori nu o 
înțeleg acâsta! Ei urmeză cu desvoltarea până la înflorire, dară 
ni 0 duc la câcere, semănă, dar îşi uită să şi secere. Celea 
ce sai zis despre esordiii, narațiune, probaţiune şi amplificare 
sunt ca şi ramii și florile arboreiui, fructul înse ni-l dă apli- 
carea doctrinei religidse la viaţa ascultătorilor. sati consecinţa 
morală trasă din adevărul propus; prin acesta ajunge oratorul la 
ținta cnvintării, la sanctificarea. voii; împlinesce mandatul Mântuito- 
riului, care zice: „Eă vam pus ca să mergeţi şi r6dă să aduceţi 
şi voda vostră să rămână.“ 1) 

Aplicarea practică a doctrinei la viața ascultătorilor este ne- 
cesară, de 6re-ce maioritatea lor. nu-şi iea ostenslă de a aplica la 
sine celea audite.  Multora, - și dacă ar încerca-o acâsta, nu 
le-ar succede, din causă că sunt incapabili de a afa legătura dintre 
adevăr ori doctrină şi dintre obligăţiunea, ce o impune ea. 

La aplicările practice sunt de a se observa următorele: 
a)  Aplicările să fie în nex intim cu tema şi să corespundă 

gradului de cultură și lipselor reale ale ascultătorilor. Spre scopul 
acesta oratorul să cumpănâscă bine nu numai natura temei, ci şi 
modul de a cugeta şi simți al ascultătorilor, să fie în chiar cu 
aspirațiunile lor şi cu împrejurările, între cară trăese. 

b)  Aplicările să fie preparate prin .0 instrucţiune chiară și 
fundată. şi prin amplificare, cât să se presente ca urmare naturală 
a celor premerse. 

€) În aplicări să descindă oratorul la particularități, arătând: 
ce să facă și cum să se pârte ascultătorii. Aplicările morali numai 
în general, că adecă să viețuim amăsurat credinței, să ne ferim de 
păcate etc., sunt mai mult speciilative, pre cari ascultătorii de multe- 
ori nu pot, ori nu vrei să le refer&scă la sine. Deci oratorul aşa 
trebue să potrivescă, aplicarea cât unul fiecare ascultător să pâtă dice 
întru inima sa: „Acâsta mie-mi sună.“ În descinderea. la particu- 
larităţi oratorul să arete şi mijlOcele, ce trebue folosite, pentru ca 
în cutare cas să potă vieţui credincioşii conform doctrinei, ce se 
propune. În nisuința sa de a descinde la particularități, oratorul 

:) Ioan: 15, 16.
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să fie precaut, ca să nu devină indiscret trecând la lucruri, cari ar 
av6. loc numai în instruirea privată a unui ori altui credincios. 

d) Aplicările practice de comun formeză încheierea singura- 
ticelor părți ale predicei, dară nu arare-ori vin întreţesute în 
naraţiune, probare ori amplificare, dacă acolo se potrivesc mai bine 
presentându-se ca eonsecințe naturale a celor deja zise, acesta 
vine înainte mai des în cuvintările panegirice. 

Precum argumentele succed în o progresiune gradată, așa 
ai să suce6dă şi aplicările, căci ele aă să infiuințeze asupra fa- 
cultății apetitive, conducând la resoluțiuni tari (firme) şi propusuri 
eficace, aşa precum ai să producă argumentele convingerea neclătită. 
Gradaţiunea, se efeptuesee, lăsând, ca după aplicările cari ai făcut 
impresiuni mai mici, să urmeze altele, cari să influințeze astfeliiă 
asupra sentimentului şi facultăţii apetitive, cât să escite inima şi 
determine voinţa. 

Precum locul, aşa și estensiunea aplicării depinde dela mo- 
mentuositatea, doctrinei, ce se inculcă pentru viața practeiă şi dela 
scopul special al predieei. 

După cuprins aplicarea practică pote fi de natură deosebită. 
Așa pote fi: | 

«)  Instruetivă, când se atrage atenţiunea ascultătorilor la 
momentuositatea practică a învăţăturei de credință și morală, ce 
reiese din celea propuse deja şi li se spune, cât de necesariă, folo- 
sitoriă şi salutari e pentru ei a-şi îndrepta modul de cugetare și 
lucrare după doctrina respectivă, şi din contră cât de periculos 
este a fi nepăsători față de acâstă doctrină. În predica despre 
morte (Partea 1) Massillon din nesiguranța ceasului morții, trage 
următorele învățături practice: 1. Lucraţi aşa, dară nebunesce, dacă 
ve lipiți cu inima de ceea ce e trecătoriă şi perdeţi, ce e vecinic; 
2. Nu trebue să faceţi dară ceea, în ce nu a- -ță voi se ve afle mortea; 
3. Și nu trebue să ve amânaţi penitinţa. 

A)  Rectificătore (retrângătre), când intențiunea oratorului 
este, să rectifice și refrângă erori stricăcidse de natură teoretică, 
ori practică, reflectând la consecințele și influința lor desastrâse 
pentru moralitate. 

7)  Reprobătăre, când depingându-se vii modul de viață al 
ascultătorilor se reflecteză la repugnanţa lui cu prescrisele evan- 
gelice, sai se condamnă nepăsarea şi r&câla creştinilor față de 
celea sacre și de împlinirea consciențisă a detorințelor lor. Bourdaloue
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în panegiricul s. Andreiă (Partea 1) ne servesce următârea trăsătură: 
„Vai ţie ascultătoriule, care prin necredinţa ta ţi-ai făcut; nefolositorită 
esemplul acestui glorios apostol, şi pentru care este împlinit scan- 
dalul, adecă misteriul crucii: „Sa surpat smintla crucii.“ 1) 
De sute de ori ţi s'a predicat, și e un adevăr, că la judecata lui 
Dumnezeă va apăr6 crucea lui Isus Christos, spre a-ţi fi pusă în 
față, însuşi Evangeliul ne învaţă; Şi atunci se va arăta semnul fiului 
omenesc. *) Dară pre lângă crucea lui Isus Christos ți se va. opune 
şi o alta, aceea a stului Andreiă. Da, crucea. acestui mare apostol, 
după ce lui i-a servit de aâmvon, spre a ne învăța de pre ea, îi 
va servi și ca scaun de judecată spre a ne condamna.“ 

d)  Adhortătăre suă îndemnătăre, când Gmenilor pusilanimi 
li se arată, că împlinirea datorințelor creştinesci, cari li se par 
grele şi imposibile, în realitate e ușră și posibilă, numai cât să-şi 
dee silința, să câră ajutoriul dumnezeese Şi să conlucre cu el. 

Poptiu în predica la Dumineca orbului: „Mergi de te spală în apu Siloamului zice Christos orbuhii. din S. Eoangelie de astăzi, deci sa dus, și su spălut și a venit cedând.“ Mergeţi de ve spălați în apa, în lacrămile penitinței, vă strigă Christos v6u5, şi voi mai puteţi întârzia?! Vă acopere câţa orhiei, vă încunjură. umbrele morţii, Christos vă îmbie cu Inmina vieţei, şi voi mai puteți sta pre cugete?! „Ei sum luminu lumii și cel ce va urma mie, nu umblă întru întunerec, ci va avâ lumina vieței, e 3) 
£)  Consolătore, când ascultătorii stati sub impresiunea, cu- 

tării nefericiri ori calamități se mângăe atrăgendu-li-se atențiunea 
asupra provedinței divine. Asemenea şi în predicele, în cari se 
deseriă pedepsele, ce-i așteptă pre păcătoşi, ca nu cumva aceştia, 
să despereze, oratorul sacru în aplicările practice, îi face a re- 
fecta la bunătatea și misericordia lui Dumnezeii, care nu doresce 
mârtea, păcătosului, ci ca. să se întârcă Şi să tie viă, şi spre scopul 
acesta i dă şi graţia de lipsă. | 

1) În tine pot fi cuprinse în aplicare mai multe din punctele 
precedenţi. Și acesta e casul cel mai des. 

$. 64. Epilogul, 

Oratorul sacru, precum nn întră de odată în tractarea ma- 
teriei, ce formeză obiectul predicei, şi precum prin esordiă prepară şi 

:) Gal. 5, 11. 2) Mat. 24, 30. 5) 10,8, 12,
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întroduce pre ascultători în materie, așa nu încheia de odată şi 
pre neaşteptate; ci după pertactarea cuvenită a materiei mai re- 
fiecteză odată asupra celor propuse concentrându-le ca și în un focular 
spre ale întipări mai adânc în sufletul ascultătorilor. Partea aceea a 
discursului, prin care oratorul îşi încheie vorbirea, se numesce 
epilog sai perorațiune sai conclusiune. 

Peroraţiunea este corona predicei şi de cea mai mare im- 
portanță; ca atare merită o deosebită atenţiune din partea ora- 
torului. În epilog se face ultimul şi decisivul asalt asupra voinţei 
ascultătorilor, spre a-i îndupleca să cedeze sai să se supună. la 
impresiunile graţiei. 

Chiemarea peroraţiunii este duplă: de a forma convicțiune 
deplină prin resumarea probelor mai de fvunte, și de a vesolvi 
voința prin aceea, că escită în inimă sentimente Şi pasiuni cor&s- 
pundătâre scopului urmărit prin discuus. 

Resumarea probelor se numesce recapitulațiune, 6ră escitarea 
inimei se zice cmoționare sati peroraţiune în sens strins. Adeseori 
recapitulaţiunea se unesce-cu mişcarea pasionată şi acesta constitue 
cel mai perfect gen de perorare. 

În elocința sacră epilogul de comun are trei părți, cari sunt 
deodată elementele, din cari stă el. Aceste trei părți sunt: 1. re- 
capitulaţiunea 2. deducţiunile practice şi 3. adhortațiune, care formeză 
încheierea. Une-ori la acestea trei se adauge şi a patra parte, care 
constă în o invocare a lui Dumnezeiă, a P. C. Vergure, a sânţilor, ori în 
o rugăciune, invocațiunea. Specia, predicei, gradul de cultură al 
ascultătorilor, relațiunile lor şi alte multe împrejurări, îi vor spune 
oratorului sacru, că în ce măsură să recurgă la singuraticele elemente. 

Recapitulațiunea punctelor principale ale discursului ŞI a celor 
mai principale argumente, cari s'aă desvoltat, este un escelent 
mijloc de a infinința în mod decisiv asupra spiritelor încă nehotărite. 
Căci dacă singuraticele argumente nu sa părut destul de tari, 
ele presentându-se prin recapitulare deodată şi unite, esereeză o in- 
fluință cu mult mai puternică asupra rațiunii. Ca să esereeze 
acestă influință înse, resumarea să se mărginâscă numai la ce e 
necesariă, să 'se facă cu vivacitate şi fără repeţiri lungi şi 
moleste (ut memoria, non oratio renovata videatur, zice Cicero), 
căci la din contră repeţirite superfiue numai slăbesc efectul predicei. 

Recapitulări scurte se pot face şi la terminarea singuraticelor 
părți ale predicei. Aşa Segneri răsumă idea fundamentală a pre-
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dicei despre temeritatea păcătosului zicând: „Aşa dară suntem 
deplin convinşi, că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeă fără 
spirit şi simţire, cum le plăcea celor vechi a şi-l presenta, şi că 
puterea lui cu atât e mai de temut, cn cât el pote, ca cu cele mai 
neînsemnate arme să esecute asupra n6stră cea mai teribilă r&sbunare. 
Dacă până acum şi-a contenit dela noi braţul pedepsitor, frica 
n6stră în loc de a scăde să crâscă: căci sai a fost acâsta o iertare 
periectă a pedepsei, și atunci scim, că după indulginţă cu atât mai 
neîmpăcată va fi rigârea, ori a fost numai amenare, şi atunci 6răşi 
e sigur, că după lungă hesitare cu atât mai înfricoşat păşeşce 
răsbunarea. Nici când nu avem să ne temem mai mult de cât 
atunci, când o bunăstare continuă ne face să uităm ori să des- 
preţuim ped6psa.“ 

Dacă, idea, principală se cuprinde în textul predicei, se pâte 
încheia cu acesta, prin ce și mai învederat este caracterul unităţii, 
şi predica ni se presentă ca un cere, care se termină acolo, unde 
începe. 

Poptiu predica, din Dumineca după Botezul Domnului despre le- gătura încheiată cu Dumnezeii, o încheie cu următorea recapitulaţiune: „Să ne aducem aminte adese de contractul nostru incheiat cu Dumnezeti și de jurămintul, ce am făcut lui îns, botez, care până aci adeseori, cum făceau sânţii lui, să-l renoim în tote duminecile şi sărbătorile de preste an; să-l renoim în ziua aniversară a botezului nostru; să-l renoim mai vîrtos în focul ispitelor Şi în periclul b6lelor nâstre, urmând 
esemplul Domnului Christos, care ispitit fiind de diavolul în deşert, 
la respins mustrându-l:" » Depurtă-te Sătană, căci scris este: Dom- nului Dumnezeului teii să te închină şi luă singur să-i servesci.“ 
Urmând esemplul sântului loan Gură de aut, care — de câte ori cerea a se apropia de el diavolul dușman cu şoptirile sale r&ută- 'idse — avea datina a-l alunga, renoind jurămîntul făcut la botez: „Lapădu-me de tine sătană; me alătur ție și me unesc cu tine Christse! Tu fi Domnul și împăratul meă, de tine me lipesc, ție singur me jertfesc.“ Acel contract să fie de azi pururea sânt înanitea, n6stră, acele juruinţe să rămână de azi în veci nevătămate din partea nâstră !* 1) 

În deducțiunea practică, care este fructul întregului discurs, 
trebue relevată aplicarea practică principală ca, ţintă a, predicei. 

S. Leo. M. face următârea deducţiune practică: „Să recunâscem iubiților în filosofii din răsărit, cari ati adorat pre Christos, primiţiile chiemării n6stre și a credinţei nostre, și saltând de bucurie să serbăm 
  

9 Predici, tom. 1, p. 34-8.
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începutul unei speranțe fericite. Căci de aici am început a păşi în moștenirea vecinică, de aici ni sati deschis tainele scripturilor, cari anunță pre Christos; şi adevărul pre care nu l'a primit vrbia Jidovilor, şi-a revărsat lumina preste tâte popârăle. 
Deci noi să onorăm preasânta zi, în care, sa arătat autorul mântuirii nâstre. Și acela pre care Paă onorat filosofii în iesle, veniți să-l adorăm ca pre atotputernie în cerit. Şi pre cum aceia ai oferit din tesaurii lor daruri misteri6se, să-i oferim şi noi din inima n6stră ce e demn de Dumnezei. Că deşi el este dătătoriul tuturor bunurilor, totuşi pottesce şi un fruct al ostenelelor n6stre; căci împărăţia ceriului nu va ti a celor ce dorm, ci a acelora, cari lucră după preceptele Domnului, și sunt deştepţi; deci să nu rămână darurile lui fără de fruct în noi, ci prin aceea ce ne-a dat EI, să merităm a primi. ce ne-a promis. De unde vă îndemnăm, iubiţilor, să vă conteniți de tot lucrul răi, și să urmaţi ce e curat şi cu dreptate. Fii luminii trebue să la- pede lucrurile întunerecului. Încunjuraţi deci ura, delăturaţi minciuna, ni- miciţi superbia prin umilință, lăpădaţi dela voi avariţia, o ştergeţi prin dărnicia, căci cuvenineios este a se îndrepta membrele după capul lor, spre aceea, ca să putem fi părtaşi fericirii promise prin Domnul Nostru Isus Christos, care împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sânt Dumnezei vieţuesce şi împărățesce în vecii vecilor amin.“ 1) 

Adhortăţiunea, cave e numai o umnare naturală a deducțiunii 
morale practice, constă în o anumită agrăire patetică a ascultătorilor, 
care să pătrundă adânc în inima lor, să le determine voinţa şi 
să completeze învingerea. 

Partea acâsta constitue peroraţiunea, în sens strîns sati miş- 
carea, pasionată, curea, trebue preparată prin o idee putexnică, aptă 
de a produce emoţionarea, ce o voesce oratorul, Afectele ai să fie 
corăspundătâre scopului urmărit în discurs, şi dacă e lipsă să se 
pOtă desvoita cu tâtă puterea, căci peroraţiunea este locul unde 
are să se validiteze deplin pateticul. Aici pâte ca să-şi verse ora- 
torul totă căldura sentimentelor şi tot focul inimei sale. 

Invocaţiunea precum şe împreună une-ori cu esordiul, spre 
a imptora graţia divină asupra ascultătorilor pentru ascultarea 
cu fruct a predicei, aşa se încheie cu rugăciune epilogul, tot spre 
a implora grația divină, ca cuvintul Domnului sădit prin predică 
în mintea şi inima ascultătorilor să, producă fructe demne 
de viața eternă. Aici oratorul Sacru, precum observă s. 
Carol Borromăeus, imitâză pre sânţii- părinți, cari de comun 
își terminaă cuvîntările cu o rugăciune scurtă, mulțămită ori 
laudă a bunătății dumnezeesci şi a iubirii Domnului Nostru 
  

1) Serm. Il. in solemnitate Epiphaniae Domini nostri Iesu Christi. |
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Isus Christos, ori prin rugăciunea cătră Preacurata vergură Maria şi cătră sânţi cerându-le intercesiunea. la Dumnezei. Cu cât ru- 
găciunea e mai specială, cu câţ corăspunde mai mult indiginţei 
ascultătorilor, scopului particular al predicei şi spiritului serbării, cu 
atâta e mai bună. Rugăciunile generali, de comun rămân fără de 
efect. Rugăciunea o pote adresa oratorul în numele s&i, în nu- 
mele ascultătorilor ori în numele bisericei. În unele locuri e da- 
tina a se încheia tâte predicele cu rugăciune, care este 6re-cum un avis să se ridice ascultătorii de pre scaunele lor şi să scie, că predica e pre gata. Ss, Părinţi se îndatinaă a-şi încheia -cuvîntă- rile cu invocarea Preasântei treimi după formulă: Darul ȘI îndu- rarea Domnului Isus Christos cărui se cuvine de împreună cu Tatălui și Spiritului, gloria, împărăţia și ondrea, acum Şi pururea şi în 
vecii veciior. Amin. Sai ..... prin Isus Christos Domnul nostru, care împreună cu Tatăl şi Spiritul viețuesce şi împărăţesce totdeuna în vecii vecilor. Amin. 

Frasa ultimă totdeuna astfeliă trebue să fie întogmită, cât să se nimerâscă la ea, cuvintul „Amin“, cu care.e datina a se în- 
cheia predicele. 

În fine observăm că încheierea, predicei să se facă în un mod natural, așa cât ascultătorii să potă simţi, că predica e pe gata. Și după ce aă simţit-o acesta, să şi urmeze terminarea ei. O con- clusiune, a cărei apropiere s'a anunțat, și totuşi se amână, reluându-se 
din noă tema, cuvîntării, e cel mai molest lucru pentru ascultători, cari devin inpacienți. 

Natura, bisericei este de a mângăia şi deștepta sperare, în credin- 
cioşi, de aceea şi oratorul să încheie cuvînturea cu escitarea sperării şi a dorului după fericirea cerescă, Și nu cu amenințări ori escitarea 
fricei, cari dispun răă ȘI nemultămesc publicul. Mulţi conţionatori 
ai datina de a încheia cu hinecuvintarea poporului, ceea ce nu e răi. Episcopii de comun încheie cu binecuvîntarea poporului. 

Tractatul III, 

Blocuţiunea. 

$. 65. Momentuositatea, elocuțiunii. 
Oratorul sacru, după ce prin studii și meditațiune și-a aflat 

şi aranjat în mod corăspundătoriii materia predicei, are să-și îndrepte



do. 

atențiunea asupra modului de a comunica fidel şi altora ceea ce 
cugetă şi simte dinsul şi pre calea aessta a provoca acele-şi cu- 
gete şi sentimente și în alţii. Despre acesta va fi vorbă în partea 
a treia a elocinței sacre, numită Blocuțiune sai Frastică. 

Elocuţiunea este partea vetoricei, care espune regulele, după 
cari avem să ne esprimăm corect în scris ori prin graiă viă cu- 
getele și sentimeatele n6stre. Elocuţiunea în cât tracteză despre 
stil, se numesce și stilistică. 1) 

Elocuţiunea, în cât ne învaţă, cum să ne esprimăm ideile în 
mod corect, cât ele să se incorporeze, să câştige viață, farmec si 
puterea de a lumina, captiva și îndupleca pre ascultători, spre ce 
voim noi, e de cea mai mare importanţă. Chiar pentru aessta im- 
portanță i sa dat numele de elocuțiune, care numire designâză 
însa-și elocinţa. , 

În elocința profană se pune pond deosebit pre elocuţiune, și 
ori cât de mărețe ar fi concepţiunile unui orator ori scriitorii, el 
numai atunci e numărat între clasici, dacă are -şi o dicţiune ele- 
gantă sai limbagii corect Şi plăcut. Acâsta face ca oratorul să fie 
ascultat și scrierile cetite cu plăcere. În elocinţa sacră discursul îşi pri- 
mesce puterea și demnitatea, înainte de tâte dela, materia, ce o tractăză, 
care e cuvintul Domnului şi despre care zice s. Paul: „Viă 
este cuvîntul lui Dumnezeă, și lucrător şi mai ascuțit de cât totă 
sabia ascuțită de amîndăuă părțile şi străbate până lu despărțirea 
sufletului și a spiritului și a mădularelor şi a măduhei şi judecătoriii 
cugetelor și gândirilor inimii.“ ”) ȘI tot acela-și apostol serie: , Și 
cuvîntul meă și propoveduirea mea nu era întru cuvinte îndemnud- 
târe ale înţelepciunii omenesci, ci întru arătarea spiritului şi a 
puterii.“ 3) 

:) Sub stil în sens mu larg înțelegem modul de a cugeta şi simţi, care difere după talentul, cultura, temperamentul şi disposiţia sufletescă a sin- guraticilor individi. În stil se manifosteză caracterul individual al seriitoriului, așa dară cu dreptul a zis Button „stilul e omul.“ Fie care numai aşa pâte vorbi, eum cugetă ori simte. De unde cel ce are idei clare, sentimente hotă- rite, pâte scrie clar şi precis, căci prima condiţiune spre a seric bine este a cugeta bine; din contră unde espresiunea e confusă, şi obscură, acolo de comun e lipsă de idei lămurite şi sentimente hotărite în spiritul respectivului vorbitori oră scriitorii. Ideile nâstre spre a le comunica, cu succes altora avem să le im- brăcăm în forme linguiatice corăspundătâre, ceea ce încă vine înainte sub numirea de stil, luat acest cuvint în sens mai strins. 2) Evr. 4, 12. 3) 1 Cor. 2, 4.
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Clemente Alesandrinul zice: „Limba (stilul) e vestmiîntul pre corp, 
obiectul înse carnea și nervii. Nu trebue să grijim mai mult de 
vestmint, de cât de binele corpului.“ ') De aici nici de cum nu 
urmeză, că oratorului sacru i-ar fi iertat a neglege regulile prescrise 
de elocuţiune şi a lăpăda ornamentul oratoric, ci din contră însa-și 
sublimitatea adevărurilor, ce le propune, îi dicteză să-şi îmbrace 
vorbirea în forme linguistice bine alese şi demne de cuvintul 
dumnezeese. 

Adevărul presentat în o formă alâsă și plăcută face asupra ascultătorilor mai mare efect. Dar chiar şi respectul ce-l datorim 
ascultătorilor ne impune a predica în un stil demn şi bine ales. “ Căci dacă poporul, când merge la biserică îmbracă vestmintele cele mai frumâse şi mai curate, cu tot dreptul se aştâptă, ca tot ce vede și aude acolo, prin urmare și predica, să aibă un caracter 
solemn și nobilitator. Idei şi sentimente, limbă, acţiune, chiar tăcerea 
oratorului să fie la timpul şi locul săă Şi în armonie cu obiectul Și 
împrejurările. A te presenta nepregătit pre amvon şi a vorbi în 
un stil negles şi ordinar, însâmnă a-ți desconsidera auditoriul. 

Să nu-şi escuse nime negligința cu aceea, că la popor i-ar 
plăcs numai predici ținute în un stil vulgar, căci poporul nutresce 
o reverință cu mult mai mare faţă de cele sacre şi de cuvîntul 
Domnului, de cât să nu aştepte, ca acesta să i-se propună în o 
limbă mai alsă și dâmnă. Nue permis a uita nici odată, că ini- 
micii religiunii se folosesc de arta, oratorică spre a combate şi 
discredita adevărul; pentru ce să nu apucăm şi manuăm şi noi eu 
dibăcie acesta armă — în sine onestă -— în apărarea adevărului? 

Dicţiunea elegantă fiind plăcută câştigă pre ascultători, le ţine 
atențiunea încordată şi-i face să asiste cu fruct la predică. Ba, 
mulți vin la predică numai ca să se delecteze în frumseţele artei, 
ce o desvâltă oratorul sacru. înse admirând arta pre încetul se 
îndulcesc și de adevărul, ce se propagă prin ea. S$. Augustin sa 
întors pre calea adevărului captivat fiind de elocința stului Ambrosiu, 
pre care mergea să o admire. „Dum cor aperirem ad excipiendum, 
quam diserte diceret, pariter intrabat et quam vere diceret.“ 2) 
Despre marele orator frances Massillon, însu-şi enciclopedistul 
D'Alambert serie, că prin elocința sa, plăcută şi elegantă îi atrăgea, 
şi pre. necredincioși la predicele sale. 

  

1) Strom. L 2) Aug. Confes. |. V.c.3, 

15
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Ss. părinți precum s. Vasiliii, s. loan Chrisostom, s. Gregorii 
Naz. și alţii ai cercetat cu diligință cele mai renumite şedle de pre 
atunci spre a-şi însuşi arta elocinţei. $. Chrisostom serie, că apostolii, 
deşi aă fost înzestrați cu darul minunilor, totuşi bărbătesce sati 
luptat cu arma cuvîntului, apoi adauge: „Firesce, că cel ce are dar 
de a întări adevărul prin puterea minunilor, nu are lipsă de atâta 
desteritate în cuvintare; înse de.asemenea dar nu ne mai putem 

bucura, puterea minunilor a dispărut cu totul şi mulţimea inimi- 

cilor năvălese asupra-ne neîncetat; prin urmare nu ne rămâne alta, 
de cât ca îngrădindu-ne cu scutul cuvîntului şi contrastând la săgețile 

inimicilor cu atât mai ușor să-i putem nimici. Drept aceea din 

t6te puterile să lucrăm, ca cuvintul lui Christos deplin să domnscă 
întru noi.“ :) Tot pre calea acâsta ai pășit oratorii creştini şi în 
secolii următori, aplicând ornamentul artei în servițiul adevăru- 
rilor revelate. 

- Din cele espuse apare destul de evident importanța elocuţiunii 
şi pentru elocința sacră. Noi supunând cunoscute deja din şediele 
medie elementele cu privire la elocuţiune, aici vom tracta în deosebi 
despre:- Î. însușirile principale ale stilului homiletie, II. despre tropi 
și figurile oratorice, Il. despre genurile stilului și IV. despre cul- 
tivarea stilului. 

$. 66. Despre stilul homiletic în genere. 

Nota caracteristică a stilului homiletic este popularitatea. Ea 
constă în o astiel de întocmire a predicei, cât să fie uşor pricepută 
de toți ascultătorii saă de poporul creştin preste tot. Muratori 
vorbind despre elocința poporală zice: „Elocință poporală numim 
aceea, în care administratovii misterielor dumnezeesci se scobâră 

la înțelesul poporului, şi-i vorbesc in un tip, cât fiecare îl pote 

pricepe uşor. Având să propună adevăruri sublime, se încârcă a 
se străpune în posiţia ascultătorilor, cari nu se bucura de cultura 

scientifică, şi le esplică doctrinele în tipul cel mai clar. Ei încun- 
jură..cu grije tote proposiţiile mai lungi, cari pretind dela ascultă- 
tori o atenţiune incordată, căci acestora le este de tot grei a-și 
însemna. legătura atâtor cuvinte împletite la, olaltă, unde începutul 

e departe de sfârșit. Deci atazi oratori se servese de proposiţiuni 
scurte şi nu cârcă a străluci prin espresiuni de spirit.“ E mirare, 
cum de mulţi oratori sacri nu cuprind necesitatea popularității în 

1) Despre Preoţie IV, 3.
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predicarea, cuvîntului divin, căci doră de aceea grăesc ei, ca să fie înțeleşi de intreg poporul creştin; de unde cu tot dreptul întrebă s. Augustin: „Quid enim -prodest locutionis integritas, quam non sequitur intellectus audientis, cum loquendi omnino nulla sit. causa, si quod loquimur non intelligunt ii, propter quos, ut intelligant loquimur?* 2) Acum dacă sai concepţia, saiă stilul şi propunerea e mai pre sus de facultăţile ascultătorilor, faţă de acestia vor răsuna în deșert cuvintele predicatoriului. Ba mulți se vor înstrăina de predică în convingerea, că ascultarea și altcum nu le aduce nici un folos, neințelegând ei ce li se propune. i ” Cum că oratorul sacru e detoriii a grăi în un stil poporal, ne arată Mântauitoriul prin esemplul săi. EI a fost ascultat şi priceput fără greutate şi de cătră Gmenii cei mai simpli.  Cetirea evangeliilor ne va convinge prea deplin despre popularitatea pre- dicării Mântuitoriului. Limba Mântaitorinlui e simplă şi uşor de înțeles, cu tote acestea plăcută şi energică; forte clară, avută în imagini, şi neîncetat pătrunsă de o dienitate dumnezeescă. 'T6te cuvin- tele lui transpiră o seriositate sântă şi deodată revarsă preste evaugelie o grație neajunsă şi admirabilă. ) În stil cât se pote de popular aă grăit și sânţii apostoli, acomodându-se în tote după capacitatea ascultă- torilor; despre ce ne sunt mărțurie epistolele și „Faptele apostolilor.“ 
Sânţii părinţi, coneiliele şi mai ales mai marii bisericei nici o însuşire a predicei nu o accentucză cu atâta insistință ca popularitatea S. Augustin e mai gata a jextii şi corectitatea gramaticală, de cât a nu fi priceput de popor. „Melius est ut reprehendant nos gra- matici, quam ut non intelligant populi.“ Despre s. Ioan Chrisostom serie biograful săi, Metafraste, că odată, vorbind îm un stil mai înalt, o femee bătrână sa tânguit că nu Pa priceput; despre ce informându-se sântul părinte Şi-a propus a vorbi totdeuna în stil poporal, şi el a rămas credincios propusului săă în t6tă viaţa. Tot poporal ai predicat şi cei alalți ss. părinți, deşi eraă bărbaţi de o cultură scientitică și erudiţiune forte înaltă. 
Popularitatea privesce cuprinsul, limba (stilul) şi propunerea 

predicei. 
Popularitutea cuprinsului stă în aceea, că oratorul sacru ține cont de gradul de cultură, capacitatea Și esigențele poporului ere- 

*) Doctr. Christiana, IV. 24. 2) vedi Mat. 3, 20; Mare, 1, 22; Luc. 19, 42 ur.; Ioan 16, 12 urr, 

15*
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dincios. Propune lucruri cari sunt de interes real şi actual pentru 
popor, şi acestea, le presenta în o formă, cât să-l potă pricepe 
uşor fiecare. Nu se avintă în abstracţiuni subtile, nici nu se cu- 
fundă în reflecsiuni filosofice, ci descinde la modul de a cugeta şi 
simţi a poporului, se străpune în posiția credincioşilor şi de acolo 

contempleză doctrina, ce vre să o propună. Despre procedura de 
observat pentru ca predica să fie poporală cu privire la cuprins, 
am dat inviaţiuni în cele espuse despre alegerea temei şi despre 

- confirmare, 

Despre popularitatea propunerii, care constă în deplina con- 
sonanță a declamaţiunii și acţiunii cu cuprinsul predicei, va fi 

vorba mai târzii. 

Aici ne vom ocupa în special de popularitatea limbei saă a 
stilului, care constă în espresiuni corecte, chiare şi determinate, 

cât. să redee fidel şi ușor de priceput .ceea ce cugetă, simte și in- 
tenționeză oratorul. Ori ce cuvint, ori ce sentinţă să esprime ceea, ce 
voesce şi intenționeză predicatorul, şi să o esprime aşa, cât să potă 
înţălege tot poporul. Adevărata popularitate poftesce, ca stilul să 

întrunâscă anumite însuşiri, pre cari noi le reducem la trei clase; 

anume la, însuşirile sai proprietăţile gramaticale, oratorice şi este- 

tice; de unde este evident, că stilul homiletic, care are să fie poporal, 

nu stă în o vorbire neglâsă şi vulgară, ci el recere o limbă al6să, 

care reclamă studii şi diligință cu atât mai mare, cu cât cutare 
orator se învârte mai puțin între poporul de rând. 

$. 67. Proprietăţile gramaticale ale stilului homiletic. 

Cuvintele şi frasele sunt semnele audibile ale representațiu- 
nilor şi ideilor, de unde în alegerea şi aşedarea lor oratorul nu 
pote procede arbitrar, ci spre a fi înţeles de cătră ascultători, 

trebue să se acomodeze după spiritul şi natura limbei pricepute 

respective vorbite de ei, să vorbescă o fimbă corectă și curată. 

Deci proprietăţile gramaticale ale stilului sunt corectitatea şi pu- 

ritatea, limbei. 

De corectitatea limbei se ţine a întrebuința pentru fiecare 
idee terminul limbistie corăspundătoriă şi a observa formele grama- 
ticale. Ca se aflăm terminul limbistie adequat spre a esprima cu- 
tare idee, trebue să esaminăm cuvintele şi frasele, ce ni se ofer,
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cercând, că 6re sunt destul de corecte, nu esprimă mai niult sai 
mai puţin, de cât am voi noi, şi Gre nu sunt altele mai adequate ? 

Mai multe cuvinte la prima, privire se par a av6 acea-şi în- 
semnare, dară considerându-le mai de aprâpe descoperim deosebi: 
rea; spre es. calumnie, detragere, unic, singur, tot, întreg, complet, 
crimă, delict etc. 

Cu cât cunâsce oratorul mai bine însemnarea cuvintelar şi 
nuanțele delicate, ce le deosebesc, pre cele ce s6mănă, cu atâta, pâte vorbi şi scrie mai corect. 

Limba română, ca şi ori eare limbă, îşi are formele şi fra- 
seologia proprie; formele limbistice le propune gramatica, 6ră în- semnarea cuvintelor şi a fraseologiei, o pote învăța oratorul din graiul viă al poporului, precum şi din cetirea, scriitorilor buni, cari au străbătut mai adâne în spiritul limbei şi dai directivă în des- voltarea ei; mai de parte din studiarea modului de simţire şi cu- 
getare a credincioşilor, pentru cari se pregătesc singuraticele pre- dice; potrivit observă Quintilian: „Consuetudo certissima, loquendi 
magistra, utendumque plane sermone, ut nummo, cui publica forma 
est.“ 1) 

Cuvintele şi frasele nu ati să fie numai bine alese, ci şi bine aședate în cuvîntare. În elocință pre lângă ordinea gramaticală a cuvintelor în sentințe şi aranjarea sentinţelor în peri6de ne servim adese-ori și de ordinea numită oratorică; ea constă în aceea, că cu- vintele ori frasele, pre cari zace pondul, le facem 6re-cum evidenți 
sati punându-le la început, saii accentuându-le în un mod special; prin acesta dicțiunea devine interesantă şi câştigă în tărie. Spre es. Chiemaţt sunt mulți, dară aleși puţini, în loc de mulţi sunt chiemaţă ete.  Vârtutea singură, ne face plăcuţi lui Dumnezeă, vârtutea ne storce respectul Omenilor; că numai vîrtutea conduce la adevărata, 
fericire, despre acesta şi păgânii eraă convinși. 

Când oratorul nu întrebuințeză cuvintele obicinuite, ori nu le combină în proposiţiuni şi în peridde după natura limbei, înţele- 
gerea lor este îngreunată, ori chiar imposibilă. Nu vom enumăra 
aici greşelile în contra, corectităţii limbei, supunându-le deja cu- 
noscute. 2) 

Altă însușire gramaticală a stilului este puritatea limbei. Ea 
constă în întrebuințarea de cuvinte proprie limbei, în care vorbim 
    

) Quint. Institutiones orat. L., 4. 2) v. Manliu curs de stil p. 8,
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ori scriem, încunjurând, cuvintele şi frasele străine (barbarismi) 
ori învechite (archaismi) şi neobicinuite (neologismi, provinceialismi). 

Aici observăm, că cuvintele deja generalisate şi încetăţănite 
în limba nâstră, le considerăm de românescă, deşi ar fi de 

origine străină. Tot asemenea şi terminii technică primiţi în limba 
literară, ca materie. formă, ministru, subiect, administrare, cere- 

monie, sacrament ete. Când oratorul sacru ar crede, că poporul 
nu pricepe unul ori altul din terminii aceştia, are să-i esplice prin 
sinonime. Cu puritatea limbei, nu e a se confunda purismul saă 
nisuința de a înlocui cu cuvinte de origine romanică chiar şi cu- 
vintele deja încetățănite şi acceptate : în general în limba n6stră. 
Purismul rigoros este o pedanterie şi-l face pre oratorul neînţăles 
de popor și tot odată ridicol. !) 

Ş$. 68. Proprietăţile oratorice ale stilului homiletic. 

Proprietăţi oratorice ale stilului homiletic numim acelea, cari 
infininț6ză în un mod hotăritor asupra minții, inimei și voinţei 
ascultătorilor în direcţiunea intenţionată de oratorul sacru. Aceste 

proprietăți le reducem la: claritatea stilului, naturalitatea, suavi- 
tatea şi vivacitatea lui. 

1. Claritatea stilului este însuşirea, în virtutea căreia fiecare 
ascultătorii, fără mare greutate şi încordare, pricepe deplin ceea ce 
propune oratorul. Claritatea este o recerință indispensabilă a sti- 
lului oratoric căci, fără ea cuvîntarea ar rămân€ neînțăl6să de popor 
din causă că credincioşii ascultând, nu aă timp să reflecteze asupra, 
celor audite, (cum pot face, când cetesc înşi-şi ceva), nici nu pot să 
ceră îndată desluşiri (ca în conversaţiunea privată), ci sunt avisați 
la claritatea propunerii oratorului. 

Mai încoto, fiind predica o esplicare a envîntului dumnezeesc na- 
tura. lucrului aduce cu sine, ca ea atâta, să fie de clară, cât să nu mai 

aibă lipsă de esplicare sati interpretare nduă. Despre gradul clarităţii 
Quintilian scrie: „Negligenter quoque audientibus aperta ... ut in ani- 
mum €jus (auditoris) oratio ut sol in oculos, etiam si in eam non 
intendatur, incurrat. Quare non ut intelligere possit, sed ne omnino 

possit non intelligere curandum.“ 2) Eră s. Augustin serie: „In omnibus 
sermonibus suis primitus et maxime ut intelligantur elaborent, ea 

1) Despre greșele în contra purității îndrumăm pre cetitorii nostri la 

Manliu op. e. p. 8890; Gusti 1. c. p. 185—6. M. Străjan, Principie de lite- 

ratură p. 53 urr. 2) Inst. orat. VIII, 2.
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quantum possunt perspicuitate dicendi, ut aut multum tardus. sit, 
qui non intelligat, aut in rerum, quas esplicare aut ostendere volumus 
difficultate ac subtilitate, non in nostra locutione sit causa, quo 
minus tardiusque, quod dicimus, possit intelligi.“ 1) 

Cel mai înalt grad de claritate este perspicuitatea, când adecă 
lucrul atât este de lămurit, cât spiritul ascultătorilor îl pote stră- 
bate şi pricepe deplin în tâte pârțile sale, chiar aşa precum ochiul 
privitoriului străbate undele unui riă cristalin și vede până în 
fundul lui. 

Claritatea se mijlocesce prin analisarea lucrului, prin produ- 
cerea. de fapte concrete, esemple, asămă&nări, contraste ete, 

Clarităţii se opune obscuritatea stilului, ce întrevine atunci, 
când oratorul saă însu-şi nu e deplin în chiar cu obiectul, ce-l Pro-. 
pune, sai nu ţine sâmă de gradul cultural al ascultătorilor și vor- 
besce Gmenilor de rând în o formă sciințifică. Mai departe se nasce 
obscuritatea şi din neobservarea legilor gramăticale, din între- 
buinţarea de cuvinte ori espresiuni echivoce 2), peri6de lungă, di- 
gresiuni, din nisuința de a fi concis „brevis esse laboro, obscurus 
fio“, precum și prin prolicsitate, ce provine din nisuinţa de a fi 
de. tot esplicit.. 

Esemple de stil clar ne ofere s. Scriptură în nenumărate locuri. Așa în cuvîntarea Mântuitoriului dela Mat. c. 6. „Luaţi aminte, ca milostenia, vâstră să nu o faceţi înaintea Gmenilor, ea, să ve vadă ei, 6ră de nu, plată nu veţi ave, dela Părintele vostru, carele este în ceriuri ete.“ 3) 
S. loan Chrisostom vorbind despre ajun ne ofere următoriul. model -de claritate în stil: 
„Ca să nu ne obosim în deșert şi să ni se răpâscă folosul ajunului, vom cerca cum şi în ce chip avem să împlinim. acest lucru.  Fariseul 4) a ajunat, dară după acel ajun sa reîntors deşert la casa sa, pre când vameșul nepostind, a întrecut pre fariseul posti- torii: ca să înveţi de aci, că ajunul nu e de nici un folos, dacă nu-i urmză tâte celelalte. Aă ajunat și Ninivitenii, ai ajunat și ai re- dobîndit graţia lui Dumnezeiă; şi Judeii aă ajunat, înse nu le-a folosit nimica. Dupăce dară e în primejdie ajunul acelora, cari nu sciă ajuna, cum se cuvine, să învăţăm. legile ajunului, ca să nu umblăm în nesiguranță, să batem aerul, nici se ne resboim luptând cu umbra. Ajunul e medicină; dară medicina ori cât de folositâre ar fi, din neesperinţa celui ce o aplică adese-ori devine inutilă; căci trebue să cundscem şi timpul, când €e a se întrebuința, şi quanti- 

1) Doctr. Chr. IV, 22. 2) Manliu p. 100. 3) Mat, 10. *) Luc. 18, 10,
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tatea medicamentului, şi temperamentul corpului, şi ţinutul și anu- 
timpul și viptul cor&spundătoriii şi multe altele. Acum dacă se recere 
atâta diligință, când e vorbă de vindecarea corpului, cu atât mai 
mult va fi de lipsă, să scrutăm tote şi să le cumpânim cu de-amănuntul, 
când e vorba de vindecarea sufletului şi îndreptarea cugetelor. 

Să vedem așa dară cum ai ajunat Ninivitenii și cum s'a scăpat 
de aceea mânie: „Omenii și dobitâcele, boii și oile să nu guste ni- 
mica, nici să puscă nică să nu bea apăt 1). ... Ore prin ce a 
îmblânzit ei mânia inevitabilă a lui Dumnezeă? Ore numai prin 
abstinența dela mâncări şi îmbrăcarea vestmîntului de jale? Nici 
de cum, ci prin schimbarea întregei lor vieţi. De unde o scim 
acesta? Dela însu-și profetul! Acesta vorbind despre mănia lui 
Dumnezei, despre postul Ninivitenilor şi despre iertarea dumne- 
zeescă, espune şi motivul acestei iertări, când zice: „Și a vădut 
Dummezei lucrurile lor.“ 2) Cari lucruri? d6ră contenirea dela mân- 
căi şi purtarea vestmintelor de jale? Nu, ci tăcând despre acestea, 
zice „că sait întors dela căile sale rele și ait părut răi lui Dum- 
nezeă pentru răul, carele aiă zis să-l facă lor, şi n'aă făcut.“ Vedi 
așa dară, că nu prin abstinenţă dela mâncări, ei prin schimbarea 
vieţei lor aă scăpat de acel mare pericol şi ai împăcat 6răşi pre 
Dumnezei. Nu o zic acâsta spre a detrage postului, ci spre a-l 
onora în adevăr: căci ondrea postului nu stă în contenirea dela 
mâncări, ci în fuga de păcate; şi cel ce-şi mărginesce postul numai 
Ja nemâncare, acela, chiar desonoreză mai mult postul. Tu postesci! 
Bine, dară arată-mi-o acesta prin fapte? Zici, că prin fapte? Dacă 
vedi un sărac, îndură-te spre el. Dacă vedi pre un inimic, împacă-te 
cu el. Vedi că-i merge bine unui amic, nu-l invidia. Nu numai gura 
ta să ajune, ci și ochiul şi urechia, piciorul și mâna şi tote mem- 
brele corpului nostru să ajune. Mânile să ajune păstrându-se cu- 
xate de răpire şi avariţie. Picirele să ajune nemergând la petreceri 
necuvenincidse. Ochii să ajune ferindu-se de priviri luxuridse, nici 
să nu caute cu curiositate spre frumseţi străine. Căci privirea e 
nutremintul ochilor, dacă aceea e nelegală și oprită, strică ajunulni, 
şi întregă mântuirea sufletului o aduce în perire; dacă înse e pre 
lege şi concâsă, înfrumseţeză ajunul. Deci ar fi cea mai mare ne- 
bunie a se absțin6 dela mâncări iertate, din contră ochiului a-i 
permite priviri păcătose. Nu mânci carne? nu sârbe cu ochii ne- 
curăția. Şi urechia ta să ajune. Ajunul urechilor înse stă în a 
nu asculta detrageri și calumnii. Căci se zice: „Să nu primesci 
cuvînt deșert.“ 2) Şi gura să ajune dela vorbe urite şi blasfemii; 
căci ce ar folosi, să ne contenim dela carne de paseri şi pesci, ră 
pre fratele nostru îl râdem şi mâncăm, Cela ce detrage mâncă carnea 
fratelui săă, râde carnea de-aprâpelui; pentru aceea şi s. Paul cu 
groză zice: „Eră de vi rodeți între voi și vă mâncaţi, căutați să 
nu vE mistuiți unul pre altul.“ *) Tote acestea sciindu-le să ne 

') Iona 3, 7. 2) lones 3, 10. 3) 2 Mos. 23,1. 4) Gal. 5,15,
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schimbăm viața, şi să ne îndreptăm. Și de o cam dată vă reeomând, ca pre timpul ajunului să împliniți trei porunci: să nu detrageţi nimănui, să nu aveţi inimie pre nime, şi să depărtaţi din gura vâstră tâtă datina vea de a jura .... Aceste trei mandate să ne propunem a le deprinde în decursul acestor Paresemi.“ ') 
2.  Naturalitatea stilului o avem atunci, când cuvintele şi 

frasele se potrivesc atât de perfect cu natura lucrului, caracterul 
oratorului şi celelalte împrejurări, cât se pare că acele espresiuni 
se ofer de sine sufletului nostiu, și înzădar am certa să aflăm 
altele mai potrivite. Nu e mai mare laudă pentru orator de 
cât atunci, când ascultătorii constată, că dinsul grăesce 6re-cum 
din inima lor, spune lucrul chiar aşa ca şi cum Par spune dinşii, dacă Sar afla în posiţia oratorului. Spre es. s. Ambrosiă zice: „Nu 
cei sănătoşi, ci cei morboși au lipsă de medic. Arată deci medi- 
cului rana ta, ca să te vindece de ea. EI iiresce o cunâsce şi dacă 
îm nu i-o descoperi, voesce înse să audă dela tine cuvîntul de acusă. 
Spală cu lacrămile tale ranele sufletului tăă.e 2) 

Pre cât de plăcut e stilul simplu şi natural, pre atât de 
moleste şi disgustătre sunt afectarea, Şi bombasticitatea. Ss. părinţi 
reprObă afectarea și bombasticitatea în stil. S. Augustin le numesce: 
„Spumeus verborum ambitus“ 3) 6ră s. Ieronim serie lui Nepotian: 
„Nolo te declamatorem esse et rabulam, garrulumque sine ratione.... 
verba volvere et celeritate dicendi apud imperitum vulgus - admira- 
tionem sui facere indoetorum hominum est.“ +) 

Ca viţie contra naturalităţii stilului sunt şi cuvintele. prea 
cercate şi. frasele măestrite. Nu e a se confunda cu naturalitatea 
stilului nici licenţa sai desfrâul de a tolusi cuvinte și espresiuni de jos, ori şi cât de naturali sar păr6 ele. S. Francisc Borgia în privința naturalității stilului ne recomandă “următârele: „Phrases 
dicendigue modus et verba, cavendum est ne aftectata adhibeantur, 
et plus aequo conquisita; haee enim et dicentis animum excitant et audientis. Vitanda certa, verba sordida, rustica, barbara et ob- 
soleta, sit itaque sermo castus, quem nemo aestimator aequus facile 
reprehendat.“ 5) 

3)  Suavitatea stilului constă în folosirea de cuvinte şi espre- 
siuni pline de dulcâţă şi uncţiune; ea e fructul iubirii Şi caracte- 
  

1) Hom. III cătră poporul antiochian. 2) 5. Ambr. De poenit |. 2, c€.8. 5) Doet, Chr. IV. 14. 4 Epist. ad Nopot. :) De ratione cone, e. 4, -
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vistica, predicatoriului apostolic, care în t6tă activitatea e condus 
numai de binele și fericirea credincioşilor. 

Suavităţii se opune lingușirea, și lipsa de energia cuvenită în 
stil, precum și folosirea spresiunilor dure şi vătămătore. 

Câtă suavitate conţin cuvintele psalmistului: „Veniţi fiilor 
ascultaţi-me pre mine, frica Domnului voii. învăța, pre voi.“ ?) 

S. Ioan Chrisostom în „cuvintul de învățătură“ din Dumineca 
Pascilor agrăesce pre credincioși în un stil plin de suavitate, zicând: 
„De este cineva temătoriă şi iubitorii de Dumnezeă să se îndul- 
câscă de acesta sărbătâre bună şi luminată. De este cineva şerb 
înțelept, să între bucurându-se întru bucuria Domnului săă. De sa 
ostenit cineva postind acum, să-și ice denariul. De a lucrat cineva 
din 6ra cea dintâiă, să primâscă astăzi drâpta detorie. De a venit 
cineva după 6ra a treia, serbeze mulțămind. De a ajuns cineva 
după 6ra a şesa, nici de cum să nu se îndoâscă, că întru nimica 
nu se va păgubi. De a întârziat cineva până la ra a ndua, să 
se apropie, nici de cum îndoindu-se. De a ajuns cineva numai întru 
a unsprezecea, să nu se tâmă, căci a întârziat: căci Dispunătoriul 
fiind dannic, primesce pre cel din urmă, ca şi pre cel dintâiă. 
odihnesce pre cel din a unsprezecea, ca şi pre cel ce a lucrat din 
Gra întâi. Și spre cel din urmă se îndură, pre cel dintâiă îl mângăe. 
Şi acelui dă şi acestui dăruesce ete.“ 2) 

4. Vivacitatea stilului constă în cuvinte și sentinţe astfeliii 
întocmite, cât să împrumute discursului căldură, putere şi viaţă, 
prin ce să emoţioneze pre ascultători şi să-i determine la propusuri 
măreţe şi resoluțiuni salutari. Vivacitatea, stilului e necesară mai 
ales în partea patetică a discursului. Ea se mijlocesce prin figuri 
oratorice și prin espunerea dramatică a lucrului. Fiindcă esența 
dramei e acţiunea, dicțiunea are să ne presente lucrul în colori 
atât de vii și atât de plastic, cât să ni se pară, că-l vedem petre- 
cându-se înaintea ochilor nostri. 

Nimic nu dă dicţiunii mai multă viaţă, energie și timbru 
dramatic de cât dialogismul saă caracterul comunicativ al stilului. 

Acest caracter îl aflăm în homiliele sânţilor părinți, ei converseză 
cu ascultătorii lor: le pun întrebări, le daă răspunsuri, îi sfă- 
tuesc, se bucură şi întristâză cu ei, vieţuesc cu ei şi-şi identifică 
sortea cu a lor; predicarea lor este ca şi o conversare contiden- 
țială între părinte și fii săi. Caracterul comunicativ constitue 
diferința specifică între disertația academică şi între cuvintarea 
oratorică; pre când cea dintâii e rece și se învîrte în specu- 

2) ps. 38, 11, 2) v. Euchologiă, ed. II. Blaş, 1893. pag. 4445.
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„Jaţiuni teoretice şi abstracte, pre atunci acestă din urmă desvâltă 
tema în o direcţiune practică; oratorul descinde în mijlocul ascul- tătorilor săi şi astfeliă îşi întoemesce cuvîntarea, cât se pare că grăesce din spiritul și inima, lor şi apoi se adreseză tot la acest spirit şi la acâsta inimă instruând, mişcând şi înduplecârid. 

Altcum t6tă elocința sacră e un dialog... Un esemplu de stil dramatic ne ofere Iustin Popfiu, el zice: „Faima de bucurie trece 
de pre buze pre buze, pătrunde din sat în sat, din cetate în ce- 
tate străbate, în colibile săracilor. Bărbaţii îşi întrerump lucrul, femeile îşi părăsesc vetrele şi cete de popor alârgă din tâte părțile la țărmurile Iordanului la s. loan ete.“ 1) 

$. 69. Însuşirile estetice ale stilului, 
Estetice se zic acele însușiri ale stilului oratoric, cari împru- mută dicţiunii frumseţă, uncțiune și graţie; ele aă mare înrîurire asupra, sentimentelor şi prin acâsta și asupra voii ascultătorilor. Însuşirile estetice ale stilului le reducem la următărele: 
Î. Armonia stilului o constitue alegerea şi aranjarea sune- telor, a cuvintelor și a fraselor așa, cât să facă impresiune plăcută asupra urechii ascultătorilor. De armonie se tin: 
a) Eufonia sai buna sunăre, care e condiţionată dela distri- buirea potrivită a cuvintelor și sunetelor, și e duplă: 
c)  Eufonia de cuvinte stă în alegerea și ordinea cuvintelor astfel, cât să se pstă pronunța uşor şi de odată să sune Şi plăcut. Asupra audului mai plăcută impresiune fac cuvintele, cari se compun din sunete dulci, şi în cari e binenimerită combinarea dintre vo- cale şi consonante. Vocalele daii cuvîntului duleâță, eră consonan- tele putere. 2) 

Enfoniei se opune cacofonia, care se produce prin: assonanță sai dâsa şi inmediata repețire a aceleia-și vocale; uliterațiune desa repeţire a aceleia-și consonante „Veţi vede vetrele vostre“, apoi cuvinte unisone: „a dat doi boi şi trei oi;“ — prin conglome- rarea de prea multe vocale, ce dă ansă la hiatus „0 a adus“; oră prea multe consonante, acestea, fac pronunțarea mai aspră spre es. Spiritul străbate tote straturile vieței sociale; prin tautologie sai dâsa repeţire a cutărui cavint; spre es. Martirii creștini ai su- 

  

1) Pred. Dumineca înainte de Botezul Domnului. 2) Gusti o. e. p. 191 urr.
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ferit forte crâncene suferințe, deci şi noi se fim gata de a suferi 
torturi dacă am fi torturați pentru credință. 

6)  Armoniu de sentinţe stă în construirea, potrivită a, fraselor 
şi aşedarea lor în peri6de; e de însemnat că limba română poftesce, 
ca propuseţiunilă să fie simple și scurte. 1) 

b)  Onomatopea constă în raportul potrivit între sunete și 
între firea lucrului, ce se esprimă prin ele. Sunetele imiteză tonul, 
cel dai ori ar fi să-l dee lucrurile după firea lor. Spre es. ciripit 
(paserilor), murmur, tropot, vuet, ete. 

2. Buribmia (numerus) stă în o atare aranjare a diferitelor 
membre ale propuseţiunilor, care face ușdră şi plăcută pronunţarea. 
Ea se baseză pre mestecarea, succesivă a silabelor intonate cu cele 
neintonate și a pauselor mai mici ori mai mari. 

Contrară euritmiei e caco-ritmia, ce provine din înşirarea 
succesivă a mai multor vorbe, cari aă acela- -ȘI număr de silabe; 
apoi din incise prea lungi şi din urmarea dâsă a genetivelor. 2) 

3. Varietatea stilului constă în aceea, că se presentă în o formă, 
n6uă şi variată ideile şi sentimentele, cărora li se dă espresiune 
în discurs. Ea imprimă stilului timbrul noutăţii, îl face plăcut şi 
interesant, prin ce delectâză pre ascultători. Contrară varietăţii e 
monotonia, când se repețesc des acelea-și cuvinte şi frase, ceea ce 
aficisză neplăcut urechia şi slăbesce atențiunea ascultătorilor. 

Ca stilul să fie variu oratorul va recurge la cuvinte, frase şi 
întorsături oratorice nduă, la imagini, antitese, întrebări, şi preste 
tot la figurile oratorice. Epis6de, digresiuni şi ilustrări, dacă se 
aplică la timpul şi locul cuvenit, asemenea sunt potrivite de a da 
stilului nota varietăți. 

$. 70. Despre figurile de vorbire în genere. 

Oratorul spre a pute înzestra vorbirea saă dicţiunea sa cu 
însuşirile amintite în $-l precedent trebue să mediteze adânc asupra 
obiectului, ca astfelii să şi-l presente șie-şi în o lumină cât se 
pote mai clară și mai vie. Prin acesta fantasia lui se aprinde, 
inima se emoţion6ză şi sentimentele se escită. În acestă stare su- 
fletâscă agitată adeseori ideile sunt atât de n6uă, varie şi neînda- 
tinate, sentimentele atât de vii și afectele atât de puternice, cât 

  

1) Gusti o. c. p. 146. 2) v. Manliu c. p. 108,
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limba, îndatinată în conversaţiunea comună, nu are cuvinte şi forme directe spre a le da espresiune. le unde oratorul, spre a da espresiune fidelă stării sale sufletesi și a străpune în 0 asemenea stare sufletescă și pre ascultățorii sei, trebue să recurgă la imagini şi la forme linguistice neobicinuite în vorbirea comună saă la figuri. Numirea de figuri (Oziuare) și-o ai de acolo, că ele di- ferind de modul comun de vorbire, daă cugetelor şi sentimentelor 0 espresiune sati figură caracteristică. Ca atari figurile sunt espre- siunea naturală a sufletului emoționat; neobicinuite ni se par numai în raport cu vorbirea comună şi liniştită. 
Figurile, ca espresiuni ale spiritului agitat, nu sunt atât opul atei, cât inmediatul product al naturei, de unde adeseori inconscii ne servim de ele. Spre es. în loc de a zice: așa ceva nu se pote întîmpla, zicem: Cum? e cu putință? 
Întrebuinţarea figurilor face intuitiv, individualiseză Și Gre-cum incorporâză ceea ce este abstract, suprasensual ȘI incorporeiă; prin acâsta împrumută dicţiunii claritate, viață și graţie şi tot odată mijlocesce instruirea, delectarea, și înduplecarea ascultătorilor, Din 

contră dicţiunea fără figuri tradeză o apatie a oratorului şi chiar de aceea e rece, sarbedă şi fără viață. Tot asemenea e dicţiunea şi atunci, când figurile nu sunt efusiunea sufletului emoţionat, ci 
numai un product al artei. 

Figurile, ca espresiune a stării sufletesci agitate, sunt varii. 
În clasificarea lor retorii nu se unesc. Nouă ni se pare mai acceptabilă reducerea lor la dâuă clase principale: figuri de cuvinte Şi “figuri de sentințe. Cele dintâiă constaii parte în aranjare neobicinuită a cuvintelor în proposițiune, parte în folosirea cu- 
vintelor în sens impropriă saă translat. Figurile de sentințe constati în o concipiere specială a lucrurilor, prin ce împrumută, dicțiunii viaţă, eleganţă şi energie deosebită. Fie care clasă admite subimpărțiri, așa figurile de cuvinte le distingem în tropi, cari schimbă însemnarea cuvintelor, și în figuri de cuvinte în 
sens mai strîns, cari nu schimbă, însemnarea cuvintelor, dară, 
prin aranjarea lor în proposiție, daă dicţiunii un colorit ca- 
racteristic. 

„Figurile de sentințe unele privesc mai ales facultatea, cognosci- tivă şi pășesc ca element vivificătoriă în probaţiune; altele se re- feresc mai mult la afecte şi servesc spre a mișca inima și îndu-
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pleca voia ascultătorilor, din acestă. consideraţiune le dividem în 
figuri de sentinţe mai apte spre a proba, şi în figuri de sentinţe 
mai apte spre a emoţiona. Cele dintâiă se întemeisză pre un 
anumit contrast dintre idee şi espresiune saă pre o anumită ficţi- 
une ori prefacere (simulatio); căci una se pare că zice, și alta 
înțelege oratorul „Namgque et; irasci nos, et gaudere, et timere, et 
admirari, et dolere, et indignari, et optare, Quaeque sunt similia 
his, fingimnst, zice Quintilian. Cele din urmă sunt espresiuni de 
ale afectelor mai vii şi ţintesc în deosebi spre a emoționa. Preste 
tot. şi unele şi altele deodată contribue spre intreitul scop al dis- 
cursului, anume spre a învăța, delecta şi îndupleca. 1) 

$. 1. 'Tropii, 

Tropii stat întru aceea, că cuvintele nu se ieaă în însemnarea 
lor proprie, ci în sens translat sai impropriu. Quintilian îi deti- 
nesce: „Verbi vel sermonis a propria signifieatione in aliam cum 
virtute mutatio.“ 2) Ca substrat servesce tropilor o asămănare, care 
trebue să fie cunoscută ascultătorilor: 

Tropii mai îndatinați sunt: metafora, metonima, sinecdoche, 
ironia. 

Metafora (translatio-uereeigw) e tropul, în care unui cuvint 
pre basa unei asămănări, făcute numai în mintea vorbitoriului, se 
dă o însemnare diversă de cea proprie, prin acesta re-cum pro: 
vâcă pre ascultătorii, ca însu-și să afle basa asămănării; spre es.: „sa 
stins în primăvara vicţei.“ Metafora ajută mult pre ascultători, spre a 
pricepe lucrurile intelectua'i şi abstracte. Ea personifică pasiunile, 
6ră obiectele sensibile le zugrăvesce mai nobil, mai energic şi 
mai grațios.“ 2) | 

Metufora, caşi asămănarea se pâte împrumuta dela tste lu- 
crurile din lume; spre es. mama e un ânger păzitor; loan are gură de 
aur; X. e o bibliotecă vie; „Îngrăşa-se-vor din grăsimea casei tale, 
şi cu isvorul desfătățiunii tale vei adăpa pre dinşii. Că la tine 
este isvorul vieţei, întru lumina ta vom vede lumina” ete. 4) 

Quintilian tâte metaforele le reduce la următorele patru: 

1). Quintilian Instit. or. 1X. 2; v, Nic. Schleiminger, Grundziige der 
Beredsamkoit. p. 198 240. 2) astitut. or. 2 VU 6. 5) v. Manliuo. ce. p- 123 urr. 
+) ps 35, 8—9.



— 239 — 

a) Când cuvintul, ce indică vre o însușire a lucrurilor ani- mate, se zice despre alte animate; spre es. „Spuneţi vulpii aceleia“ adecă lui Irod celui astut. 1) 
b) Când cuvintele, cari esprimă lucruri de cele neanimate, se schimbă între sine; spre es: fiu — lege; legătură =— comunitate. 
c). Când ceea ce însemnă ceva neanimat, se afirmă despre cele animate; spre es. Sa stins lumina Blaşului = a murit cel mai ilustru bărbat din Blaş. | 

"d) Când lucrurilor neanimate li se ascrii simţiri și viaţă; 
spre es. Pietrile vor da vers; ruinele vestesc gloria eroilor, cari se odihnesc în sinul lor. 

Metafora, dacă nu se referesce la o representaţiune singură, ci la o grupă de representațiuni se numesce alegorie (4hoe- epopee); 
ea constă în aceea, că se desvâltă şi continuă imaginea, ce servesce de basă la asămănare. Se zice alegorie, fiind că alta se esprimă prin cuviate, şi alta e de a se înţelege. Deci alegoria nu este alt ceva de cât o metaforă continuată și pote fi pură ori mixtă, 

Alegoria pură vine înainte mai ales în poesie. Un esemplu 
de atare alegorie aflăm în psalm 79. 

»Via din Egipet ai mutat, gonitai neamurile și o ai resădit pre ea. Cale ai făcut înaintea ei, Și ai sădit rădăcinile ei și ati umplut pămîntul. Acoperitzati munții umbra ei, și mlădițele ei chedrii lui Dumnezeii.  Întins-aă viţele sale până la mare, şi până la rîuri odraslele sale. Pentru aceea ai surpat gardul ei şi o ai cules pre ea toţi cei ce treceaă pre acolo. O ai stricat pre ea vierul de pădure şi porcul sălbatic o ai păscut pre ea. Dumnezeul puterilor întâree-te dară, şi caută din ceriti ȘI vezi şi cercetâză via, acesta și o sevârşesce pre ea, pre care o aii zidit drâpta ta. 2) 
În elocința sacră mai des ocură alegoria mixtă, care constă 

din espresiuni proprie şi metaforice.  Atare alegorie e vorbirea Mântuitoriului, prin care arată necesitatea graţiei sanctificante, 
dicând: 

„Pre cum mlădiţa nu pote să aducă râdă întru sine, de nu va rămâne în viţă, aşa nici voi de nu veţi fi în mine. Ei sum vița voi mlădiţele; cel ce locuesce întru mine Și eă întru el, acela aduce râdă multă, că fără de mine nu puteți face nimica. De nu va rămână cineva, întru mine se va sete afară, ca și mlădița, şi se va usca, şi o.vor aduna şi o vor băga în foc şi va arde. De veți rămâne 

:) me 13,2. 2 ps. 79, 9—16.
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întru mine și cuvintele mele de vor rămâne întru voi, ori ce veți 
vre veţi cere şi va fi vouă.“ 1) 

Un felii de metaforă e şi catacrisa (zarazpăodei), e un 
îrop cutezat, la care recurge oratorul, când în limbă nu află 
cuvint, care să esprime esact ceea ce cugetă ori simte. Spre es. 
Se luptă cu mori de vint; şede în fruntea mesei; arborele genealogic, 
a legat secretul de limba clopotului. | 

Atât metafora, cât şi alegoria are să fie nobilă şi demnă; 
asemănările să fie dela obiecte cunoscute, dară nu ordinare, de jos, 
ori chiar triviale. ” 

2.  Metonimia (transnominatio șerc în ou schimbare de nume), 
constă în permutarea conceptelor corelate, cum sunt: 

a) Causa cu efectul; spre es. iubirea lui Dumnezeă ne-a mân- 
tuit din servitutea păcatului. „Pallida mors aequo pulsat pede 
pauperum tabernas, reguinque tuvres.“ 2) 

b) Semnul cu lucrul însemnat; spre es. a raportat corona de 
lauri, în loc de învingere 

c) Autorul cu lucrul produs de el; spre es. cetesce din pro- 
fetul Isaie. 

d)  Posesorul cu posesiunea: arde Petru în loc de casa lui Petru. 
e) Timpul ori locul cu cele întimplate în ele: seclul al 

19-lea a revărsat necredinţă asupra Europei întregi. 
î)  Cuprindătoriul cu lucrul cuprins ; spre es. a beut un 

păhar de apă; mi-a nimicit biblioteca (cărțile). | 
3.  Sinecdoche (comprehensio Guvezdiyoua:) este tropul, în 

care oratorul restringe şi respective estinde însemnarea cuvintelor, 
sai permută conceptele mai înalte cu cele mai de jos, creând prin 
acesta o milțime de nuanţe plăcute în dicţiune. Așa se iea: 

a) Partea pentru întreg (paxs pro toto); spre es.: suflete = 
Gmeni, și întors întregul pentru parte: toţi vorbesc, adecă mulți. 

b) Genul pentru specie: spre es. Gmeni, (bărbaţi, femei); 
francesul e vial, grecul e perfid. 

c) Număr determinat pentru nedeterminat: patru mii de ani, 
adecă în veci, 

d) Materia se ieu pentru obiectele preparate din ea; spre es. 
se îmbracă în porfiră şi vison, adecă în vestminte pregătite din 
porfiră și vison, 

1) Ioan 15, 4—7. 2) Horatius L. Od., 4, v. 13.
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4. La sinecdoche se pote reduce şi antonomasia (cewvrovouitui), când în locul numelui propriu se pune unul comun, care esprimă 0 însușire caracteristică a pers6nei ori lucrului, designat prin nu- mele propriu; spre es. Apostolul = Paul; trădătorul = Iuda; eterna, cetate = Roma, 
5. Tronia (diversiloquium, dissimulatio, illusio, s2owvea) este tropul, prin care oratorul are în minte chiar opusul, la ceea ce însâmnă cuvintele lui luate în sens propriu. „Etă Adam sa făcut ca unul din noi cunoscând binele şi răul.“ 2) Când ironia esprimă batjocură venin6să ori desperare se numesee sarcasm. Spre es. Profetul Ilie a zis în batjocură cătră, preoții Ini Bal: „Strigaţi cu glas mare, că Dumnezeă este, că dâră povestesce, ca nn cumva să lucre ceva, sau să fie adurmit,. ca să se deştepte.* 2) — „Unde sunt dumnezeii, pre cari ţi-ai făcut ţie, sa seula-se-vor şi te vor mântui în vremea ră- utăţii tale? 2) „Tu eşti învăţător în Israil şi acestea nu le sei. 2) Iuvenal batjocoresce pre Egipteni, cari adora animale și plante (aiul și ceapa). „O sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis numina.“ 5) Aici se numără Şi asteismul, când lauda e espri- mată prin cuvinte de defaimă, ori întors: spre es săracul adecă, cel forte avut mintosul, adecă stupidul. 

Ironia este forte acomodată la refrângeri, mai ales când e vorbă de a combate es:use netemeinice cu privire la împlinirea entării detorințe. Aplicarea ironiei pretinde cea mai mare precauţiune şi oratorul sacru numai de tot rar să recurgă, la acest trop; de 6re ce scopul oratorului nu este a batjocori pre nime, ci a-i câştiga pre toți pentru adevăr. ! 
6.  Hiperbola ("e708071]) saă esagerarea, este trecerea preste starea reală saă chiar preste posibilitate, spre a da o mai vie espre- siune ideilor şi sentimentelor, pre cari voim a le provoca în ascul- tători. Aşa s. Augustin zice despre avari: „Pămintul îşi are mar- ginile sale, apa țărmii săi, aerul limitele sale, însu-și cerul orizonul s6ă; numai avariția nu cunâsce nici o limite. Dacă ţi-se dă avarule pămîntul întreg, poftesci marea; dacă ţi-se dă pămîntul ŞI marea, pretindi aerul; dacă poşedi pămîntul, marea și aerul, poftesci ceriul, dacă ai dobindit și acesta, voesci să fi şi mai sus.  Bossuet zice despre Cond6, că şi umbra, lui câștiga lupte.“ 

') I Mos, 3, 22. 23 Imp. 18, 27. 5) ler. 2, 28: 4) loan, 3, 10. 5) Satira 14-a, 

16
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7. Opusă hiperibolei e fapeinosis (raaervwoie), când adecă se 
esagereză prin micşorare preste măsură. Spre es. Viaţa nâstră e 
o clipită un minut, 

8. Dacă micșorarea se face din modestie se zice Zitotita 
(lerorus attenuatio); aşa şi când se zice mai puțin spre a înțălege 

mai mult, se n€gă spre a afirma cu atât mai tare. Spre es. Darul 

lui (Dumnezeii) în mine nu a rămas deşert 1), adecă a produs fructe 
abundante. Spre es" Nu e de desconsiderat, adecă e de prețuit 
forte mult. Scrie binișor, adecă e scriitor destul de bun. 

9. O specie de litotită e Fufimisma, prin eare lucrurile ne- 
plăcute ori supărătâre le esprimăm prin termini domol. Spre es. 
„Sa mutat la cele eterne; nu-i place apa.“ 

.. 

Ş. 72. Figurile proprie de cuvinte. 

Figuri propri de cuvinte se zic acelea, cari păstreză însemna- 

rea cuvintelor, dară le aranjeză în proposiţiune și le întrebuințeză 
în un mod neobicinuit în vorbirea. comună şi plană. 

Cele mai însemnate figuri de cuvinte sunt: 

1.  Repetiţiunea constă în aceea, că unul ori mai multe cu- 
vinte se repeţesc saii începându-se (repetiţiunea) sai sfârşindu-se 
(conversiunea) cu ele dâuă ori mai multe frase. 

La întrebarea archiereului, că fiul lui Dumnezeii e Isus Christos, 
zice Massillon. „lacă voesci a cundsce adevărul, pentru ce întrebi 
pre Isus? Întrebă pre loan Botezătoriul. întrebă lucrurile lui, în- 
îx6bă martorii vieţei sale, întrebă s. Scriptură, întrebă morţii, pre 
cari i-a înviat, oile lui Israil, pre cari le-a cercetat, întrâbă-i pre 
toţi: pre schiopi, surdi, morboşi, într6bă ceriul şi dacă aceste măr- 
turii nu sunt de ajuns, întrebă Chiar şi infernul; acesta îţi va spune: 
EI e Fiul lui Dumnezei * „Deplângi averea perdută, necumpătul 
ţi-a causat acâsta, nefericire, deplângi sănătatea sdruncinată, necum- 
pătul ţi-a causat acesta nefericire, deplângi faima maeulată, ne- 
cumpătul ţi-a causat acesta, nefericire.“ 

Repetiţiune, în care zicerile se încep şi se finesc cu acelea-şi 
cuvinte se numesce complecsiune sai simbluche, ea cuprinde de 

odată și figura, repetiţiunii şi a conversiunii. Spre es. „Tot universul 
e plin de spiritul lumii, tot universul se judecă după spiritul lumii, tot 
universul se guverneză după spiritul lumii; zice-voii, că însuşi pre 
Dumnezeă ar voi să-l adoreze după spiritul lumii.“ (Bourdaloue). 
  

1 1 Cor, 15, 10, .
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Repetiţiunea să nu fie prea lungă şi să se observe în ea 0 gradaţiune, căci altcum e molestă. 
2.  Expoliţiunea e figura, în care se repețesc mai multe frase, cari tot acea-și însemngză. Acesta nu e tautologie, ci espunerea unei idei din mai multe respecte, ori cu o claritate crescândă. 
»Fiule, adu-ți aminte, că aă luut cele buni ale tule în viață. & 1) Oh, căt de înfricoşat, cât de torturătoriă e: „eii am luat cele bune.& Ei am luat atâtea bunuri, prin cari mi-ar fi fost de tot uşor să fiă fericit, şi pentru o nimica m'am aruncat în acest loc de osândă! Fii am avut atâtea învitări, atâtea remuşcări de consciință, atâtea ş ajutâre de ale graţiei; şi de tote am abusat, și am abusat pentru o nimica. Căci o nimica a fost aceea plăcere rușinâsă, după cari atât de mult am oftat eă, o nimica aceea, posițiune, acel oficii. o nimica acele petreceri, acele desfătări! Şi pentru o nimica sum ei aici! 2) - 

3.  Sinonimir constă în grămădirea de cuvinte, cari esprimă aceea-și idee, carea pre calea acâsta apare mai momentudsă. „Voi nu sciți acâsta? voi sunteți străini în cetate; 6meni înțălepți, pre- vădători, prudenţi, cu minte. 
4. Gradaţiunea (Climax) stă în o serie de representaţiuni, dintre cari fie-care e mai puternică, de cât cea precedentă ori întors. În casul prim gradaţiunea e ascendentă ; spre es. „A mal- tracta pre inimicul s&ă e un păcat, pre un străin e o crimă, dară a maltracta pre binefăcătoriul săă cel mai mare, lipsesc cuvintele spre a caracterisa o atare - fărădelege; sră în casul din urmă descendentă anticlimax. „Cine pote fi sigur de fericirea sa în tot decursul vieței? cine pre an, pre o lună, pre o zi? 

5.  Perifrasu (circumlocutio) stă în espunerea mai pre larg a ideii, care sar pute esprima mai pre scurt, dară nu aşa frumos şi elegant. Se aplică figura acâsta, când sunt dea se spune lucruri aspre şi neplăcute, spre a încunjura espresiunile ordinare şi de jos, şi preste tot spre a da discursului demnitate ŞI viaţă. Aşa, Fechier în loc de a zice să mergem la spital, se esprimă aşa: „Ei vași pute conduce în acele locuinţe triste, în cari se ascunde miseria. Şi paupertatea și unde diversele morburi vi se presentă ca tot atâtea icone. de ale morţii.“ 
6.  Asindenton și polisendenton. Când se omit conjucțiunile, figura se zice asindenton; ' spre es. „iubirea tâte le sufere, tâte le 

  

*) Luc. 16, 25. 2) Leonardo a Porto Mauritio, predica despre Infern. 
i 16*



— 944 — 

crede, tâte le nădăjduesce, tâte le rabdă.“ 1) „veni, vidi, vici;* 

&ră când se pun şi unde nu cere trebuinţă, avem figura polisendeton; 
spre es. „unde domnesce iubirea creştină, acolo domnesce şi pacea, 
și armonia şi prosperarea şi fericirea.“ Omiterea conjuneţiunilor îm- 
prumută stilului vivacitate şi energie; 6ră repeţirea lor gravitate. 

7.  Pleonasmul (cumulatio, congeries) constă în grămădirea 
de frase, ce par superilue pentru înțelegerea lucrului, dară se recer 
pentru energia și eleganța dicţiunii; spre es. „am vădut cu ochii 
mei proprii. 

8.  Antitesa (contrapositio) constă în contrapunerea de cu- 
vinte şi sentinţe întregi, ca adevărul să apară în o lumină cu atât 
mai intensivă. Ba trebue să fie scâsă din natura lucrului şi bine 

potrivită, în care cas dă dicțiunii nu numai claritate, ci şi farmec 

și energie. Figura acâsta ocură des la ss. părinţi. 

S$. Gregoriu Naz. „Fii 6menilor până când veţi îi grei la inimă și 
nesimţitori ? de ce iubiți deşertaciunea şi căutaţi minciuna? pentru ce 
judecaţi de ceva mare acâstă viață şi puţinele ei zile, ră despărţirea 
cea plăcută o socotiți de un lucru greti și înfiorătorii? Nu ne vom 
cunâsce pre noi înşine ? nu vom lăpăda, cele ce vedem cu ochii? nu ne 
vom întârce privirea la cele ce se cuprind cu mintea şi cu înțe- 
lesul? Şi dacă e să ne întristăm, întristarea aă n'ar trebui să fie, 
din causă că peregrinajul nostru se prolungesce în o lume, pre 
care David o numesce: cortul întunerecului, locul de suferințe, no- 
roiul adâncimii şi umbra morţii; că rămânem mai îndelungat în 
acele morminte (trupuni), cari ne încunjură; că noi 6menii, fiind zidiți 
ca şi dumnezei, murim mortea păcatului? Acestă frică mă mun- 
cesce, acâsta me cuprinde ziua și n6ptea: cugetul la gloria venitâre 
şi la judecta venitâre este, ceea ce nu me lasă nici să resuflu liber; 
din cari cea dintâiă așa o doresc de ferbinte, cât aşi pute zice: 
„Stînge-se spre mântuirea ta sufletul meă“, a doua me umple de 
grigi şi fiori. Nu me tem, că acest trup, după ce se va fi petrecut 
și corupt, se va stinge cu totul, ci ca nu cumva aceea plasmuire 
nobilă a lui lumnezeă, în care e raţiunea, legea și sperarea, să se 
abată dela destinaţiunea sa şi să aibă o sârte mai tristă de cât a 
ființelor lipsite de rațiune . . . . Ah de mi-aşi mortifica membrele 
pre pămînt, și de aşi cuprinde tâte cu spiritul înaintând pre 
calea cea îngustă, pre care merg puţini, şi nu pre cea largă şi 
ușdră! Cu adevărat sunt mari şi bogate cele ce urmeză după aceea 
şi speranța întrece meritul și vrednicia nostră. Ce este omul de-l 
amintesci pre el? Ce misteriă noii me încunjură? Sum mic și 

%) 1 Cor. 13, 7.
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3 Acelea, cu lumea de jos, acestea cu Dumnezei. Acelea cu trupul, acestea cu spiritul. Cade-mi-se să me înmormîntez cu Christos, ca să înviez cu Christos, să fii coerede lui Isus Christos, să fii fiul lui Dumnezeă, și ca şi Dumnezeă.« 1) 

mare, umil și înalt, muritorii şi nemuritori, pămintesc şi ceresc. 

9. Cu antitesa e afină Paronomasia (annominatio), când vorbe aprope. asemenea având înse însemnare diversă se pun lângă, olaltă în sentință; spre es. „amantes sunt amentes“ (zice Cic.); din arator” sa făcut orator; quae nocent, docent; inventus ventus; din Saul, Paul. Acect joc de cuvinte poftesce mult spirit şi bine aplicat, produce efect. 
10. “Tot la antitesă putem adnumera şi paradocsul (antilogia), e o sentință, ce la părere se opune adevărului și conţine contrazicere, în realitate înse ea e corectă; spre es.: „copil bătrân“ (nu după ani, ci după minte); amară plăcere.« Vedi în staulul dela Betleem maiestatea, înfinită în scutece, fără împărăție; atot-putinţa, în pruncie, — fără putere; — eterna înțelepciune . . . în l6găn, la părere, necapabilă de usul raţiunii. Dumnezeă necunoscut. Acesta e, ce admir eă, dară nu pot cuprinde. 

11.  Corecţiunea se întîmplă atunci, când oratorul retrage, ce a zis, ca îndreptându-se să se esprime prin cuvinte mai -co- răspundătâre şi mai energice. Flechier în panegiricul stului Paul: „El sa convins şi convertit şi prin acesta a îndreptat răul causat bisericei, cu folosul, ce i la adus. Dar, ce zic? Ela făcut maj mult pentru biserică, de cât în contra ei, și unde a abundat păcatul, a suprabundat grația.“ | 

$. 73. Figurile de sentinţe mai apte spre a convinge. 
1.  Preterițiunea stă în aceea, că oratorul se face, că voesce a trece cu vederea ori nu maj a atinge lucrul, ca cu atât maj mult să-l ridice. Une-ori se servesce oratorul de figura, acâsta, spre a cuprinde unul după altul mai multe obiecte în cuviîntare și ale contopi în o icână. 
„Nu am de cuget se ve deping în deosebi tâte virtuțile stră- lucite, cari aă înfromseţat, pre acest mare bărbat; nu voiă vorbi despre puritatea şi tăria sa morală, de cari sa frânt ca şi de o stâncă puternică tâte valurile ispitelor și amăgirilor păcătâse; nici despre abnegaţiunea fără s6măn, cu care şi-a jertfit el averea și pute- rile în folosul binelui public, fiind în tot momentul gata a-și jertfi pre 

  

:) S. Gregoriii Naz. Cuvint. X. în lauda, îratelui săi Cesariu,
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altariul patriei chiar și viaţa; nici despre religiositatea şi devo- 
țiunea lui profundă, cu care şi-a împlinit din frageda tinereță, de- 
torințele creștinesci, cercetând cu diligință și înzestrând cu muni- 
ficență casa Domnului; frumseța şi splendorea acestui locaş sânt, 
în care ne aflăm o dovedesc acesta în modul cel mai eloquent. 
Ce privesce dărnicia lui faţă cu deaprâpele, las, să vorbâscă mul- 
țimea de miseri, văduve și orfani, a căror lacrămi le-a şters şi 
durerile le-a alinat; e destul a spune, că lui s'a potrivit şi i s'a 
dat numele de „părintele săracilor“ etc. Da, nu voiii se ve deping 
tote virtuțile, ce formâză corona glorii lui, că acesta nu ar trece 
numai preste cadrul unei envîntări sacre, ci şi preste debilele 
mele puteri. 

2. Retieența, când oratorul de odată întrerumpe cursul ideilor 
suprimând în tăcere ceea ce ar fi să dică. Dar ascultătorii cele retă- 
cute le înțeleg mai bine de cât dacă le-ar fi spus. Se folosesce figura 
acâsta când ar fi să se spună lucruri durerdse, înfiorătore ori ceva 
de jos, ce nu ne permite decenţa oratoiică, precum şi atunci când 
oratorul e de tot emoționat. Spre es. „Păcătosule, nu-ți aduci aminte, 
că Dumnezei e bun faţă de toți 6menii?.. îngenunche înaintea lui 
şi pote .. . (te va ierta). , 

O specie de reticenţa este şi Flipsu. Constă în omiterea sen- 
tinţelor, cari uşor se pot subînțelege. 1) 

3. Interogațiunea. E figura, prin care oratorul în loc de a 
spune ceva simplu și direct, adreseză ascultătorilor întrebări, sciind 
înainte, ce ar răspunde ei, ori că nu ar put răspunde nimica. Între- 
barea aici nu esprimă îndoslă, ci cea mai deplină convingere. Ea 
deșteptă interes și atenţiune în ascultători şi împrumută dicțiunii 
viaţă şi graţie. e 

„Poporul meii, ce am făcut ţie sati cu ce te-am întristat saii cu 
ce te-am îngreunat? Răspunede-mi?* 2) „Cine e slab şi eă să nu fiă 
neputincios? cine se smintesce, și să nn me aprind?“ î) S loan 
Chrisostom: „Ce te îngâimfezi, pulvere și cenușă? +) Pentru ce te 
îmfli, omule? pre ce esti tu superb? Ce-ţi puni speranţa în ono- 
ruri și averi? Se eşim împreună la morminte, să privim acolo 
misterii mișcătâre, natura în descompunere, 6sele măcinate, trupul 
nostru în putrediune! Dacă ești înţelept, cârcă aici —; și dacă 
eşti cu privire ageră, spune-mi: care e aici rege, care om privat? 
care e nohil și care e sclav? care e înțelept şi care neințelept? 
Unde afli aici frumseța tinereţei? unde amabilitatea privirii, unde 
nasul elegant? unde buzele înfocate? unde frumseţa genelor, unde 
fruntea, radiantă? Nu e totul cenușe, totul pulvere, nu sunt tote 
spuză, nu sunt -tâte vermi, nu sunt tâte putrediune şi putore? 

5) 956,4, 2) Mich, 6,3, 5) 2 Cor. 11, 29, 4) Eeeli 10.
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Oh ascultătoriul meii, acâsta, să o contemplăm noi, şi în fine, fiind că mai e încă timp, să ne reintOrcem de pre calea, pre care am rătăcit.“ 1) 
4.  Subiectiunea e răspunsul, ce şi-l dă oratorul la întrebarea pusă, prin ce dă vorbirii forma interesantă-dramatică a dialogului. Poftesce idei pregnante ŞI dicţiune scurtă. 

i Massillon dă următoriul model: „Ce poţi tu aduce, o fiule al lumii, înaintea, scaunului de judecată a lui Isus Christos ca, apărare, ce nu ar fi combătut prin esemplul celor pii? Vei zice, că a trebuit să te acomodezi moravurilor lumii? dară fac'o acesta drepţii, cari trăese lângă tine în mijlocul lumii? Vei aduce ca acusă posiţia ta înaltă? Ori pote vioiciunea tinereței? tempe- ramentul tău? aplicarea ta naturală spre plăceri? sârtea ta? fe- ricirea? Stareu sănătății tale? Întoree-te în tote părţile: atâţi drepți, atâţi martori contra ta.“ Întipuesce-te în ori şi care situaţie; fiecare situaţie are sânii săi, fiecare etate esemplele sale, fiecare condițiane modelele sale. 
5.  Concesiunea e când oratorul admite ascultătorilor ceva, une ori chiar mai mult de cât ar fi așteptat ei, ca apoi cu atât mai cu succes să-i potă duce la recunâscerea, adevărului. În figura acâsta oratorul arată o blândețe faţă de ascultători, prin ce cu atât mai curând le câștigă încrederea. Concesiunea, uşor pâte ave şi aspectul ironiei. S. Augustin zice: Si peccare vis, quaere tibi locum, ubi te Deus non inveniat, et fac quod vis. &. Ciprian: „Voi ziceţi, că sunteţi avuți şi aveţi să ve bucurați de avuţia vâstră? Ei bine! bucuraţi-ve, ve conced, dară bucuraţi-ve spre mântuirea vâstră. Săracii şi lipsiţii să simtă, că voi sunteți avuți!“ S. Bernard: „Dacă bunurile lumesei sunt ale tale, iele cu tine!“ 

6. Comunicaţiunea este atunci când oratorul apeleză la ascultători şi 6re-cum se consulteză cu ei, ca prin consensul ŞI ver- dictul lor să-și confirme tesa sa. Spre es. „Aţi audit acest mare adevăr, ve las să faceţi înși-ve conclusiunea. 
»Ve chiem la forul consciinței vâstre și ve întreb: rămasa-ţi voi credincioşi juruinței dela, s. Botez, ori dOră violarea ei păcătosă va, aruncațt în o miserie mai profundă, de cum a fost aceea, din care v'a eliberat Botezul? Aruncaţi o privire esaminătâre în tre- cutul vieței vâstre — nu aflați acolo momente, — oh dacă ar fi ele şterse din cartea Yremii, — nu aflaţi acolo momente, în cari Vați smuls din servițiul lui Isus Christos, și de bună voie Yaţi aruncat în sclăvia inimicului infernal, de și ați promis sărbătoresce, că pentru tot de una ve lăpădaţi de el. Ore frântați voi de noă 

  

:) Hom. IX despre penitință,
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acele cătuşi nefericite? Ore nici când nu -aţi permis voi să se fu- 
rişeze în inima vâstră iubirea de lume, de obiceiurile, de principiile, de 
pompele, de plăcerile și de deșertăciunile ei, și acestea pre încetul 
se ve amăgescă la lucrurile sătanei? Unde este vestinîntul cel 
alb a nevinovăţiei, care aţi primit în Botez şi pre care nemaculat 
aveţi să-l presentaţi la tronul Jndecătoriului vostru? .... Isus a 
fost Domnul, sub a cărui flamură aveaţi voi a purta r&sboiii în 
contra puterilor întunerecului; el a fost esemplariul, pre care aţi 
jurat voi al imita. bBlândeţa, abnegaţiunea, paciința, zelul lui spre 
rugăciune, iubirea deaprâpelni, obedienţa, tote virtuțile lui treboiată 
să fie chiemarea şi plăcerea vietei vâstre. Dacă viața, vâstră — în 
contrazicere cu juruința solemnă făcută — e chiar contrariul la tote 
aceste, nu ve revocați voi faptice promisiunea. şi în anumită m&- 
sură renunțați la Evangeliu, căruia i-ați jurat credința ?% (Murray.) 

î.  Dubitaţiunea. Prin acestă figură arată oratorul incer- 
titudinea și nehotărirea en privire la aceea, că ce se zică, ori că 
să zică ori să nu zică ceva; prin acâsta face pre ascultători, ca 
înși-și să mediteze asupra lucrului. Dubitaţiunea să nu dureze în- 
delungat, căci ar degenera în afectare. 

„Unde me oii duce dela spiritul tăi? și dela fața ta unde 
voii fugi? De me voiă sui în ceriă, tu acolo eşti, de me voiii sco- 
bori în iad, tu de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineță 
şi me voii sălăşlui la marginile mării, că și acolo mâna ta me va 
povățui şi me va ţin€ drâpta ta.!) 

Bourdaloue în cuvintarea despre Nascerea lui Isus Christos 
luându-și de text cuvintele: „Și Je-4ă zis lor ângerul nu ve 
temeți, că ctă vestese vouă bucurie mare, care va fi la tot 
poporul, că sa născut vouă, astăzi Mântuitoriul » care este 
Christos Domnul în cetatea lui David, 2) zice în esordiă: ȘI 
ei — ca și ângerul — vestese nascerea Mântuitoriului lumii; 
dară eti o vestesc ascultătorilor (la curtea regală), despre cari nu 
sciti, că dre fi-le-va spre mângăere. „Eii vestesc un Mântuitor umilit 
şi s&rac, înse îl vestesc mai marilor şi avuţilor. Ră îl vestesc 6me- 
nilor, cari deşi se numesc şi ei creştini, totuşi sunt plin de gânduri 
lumesci. Ce voiă a le zice dâră, Oh Dâmne! şi de ce cuvinte me 
voit servi spre a le înfățișa misteriul umilinței și al sărăciei tale! 
Să le zic: nu ve temeți? în starea, în care mi-i întipuese, ar îi, că 
i-aș amăgi. Să le zic: temeţi-ve? Ei me-ași depărta de scopul miste- 
riului, pre care îl serbăm, și de ideile mângăitâre, ce le însufiă, 
şi trebue să le însufie el şi celor mai mari păcătoşi. Să le zic: întris- 
tați-ve, când tâtă lumea creştină se bucuvă? Să le zic: mângăiați-ve, 
când în fața Mântuitoriului, care le condamnase tâte principiile, ei 
ai destule motive, ca să se întristeze? Le voit zice, oh Dumnezeul 
mei, și una şi alta și prin acesta voii împlini detorința, ce mi-ai 

0) ps. 138, 6-8. 3) Luc. 2, 10-11, 
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impus'o. Ve voii zice întristați-ve şi mângăiați-vă, căci ve anunț | o veste, care de odată dă ansă şi la frică Şi la bucurie.€ 
8.  Suspensiunea.  Oratorul lasă pre ascultători în incertitu- dine şi nedumerire, cu privire la ceea ce axe să zică, ca apoi să-i surprindă prin ceva noă și neaşteptat. ” „Oh dacă ai cunâsce darul lui Dumnezeă, și că cine zice cătră tine: dă-mi să bei ....... *) Bourdaoule vorbind desprd mortea, Mântuitorinlui pre cruce, zice: „Cel ce a murit astfelii, cel ce a descoperit ceea ce numai unui Dumnezeă a putut fi cunoscut, ai nu poșede însu-și puterea şi tăria lui Dumnezeă?“ Ce am se adaug acum, ne va mișca neasămânat mai puternic. Acest Dumne- zei om more făcând minuni; și ce minuni? ,.... Oh _iabițior creştini, nici când nu a fost ceva mai splendid şi nici când nu va, fi ceva mai splendid! În momentul, când îşi dă sufetul s&ă, cu- trămură pămîntul, deschide mormintele, învie morţii, frânge cata- pitesma bisericei:; întuneca s6rele — minuni pre cât de uimitâre, pre atât de ne mai audite! 

9. Licenţia stă în aceea, că oratorul voind a spune lucruri, cari sar păre că îi supără pre ascultători, le cere mai întâiă permisiunea, provocându-se la chiemarea, sa, ori contâză la idulginţa şi bună- voința lor. Spre es. „Permite-mi ca de noă se ve revoe în me- morie şi ve incule obligațiunea de a asculta sânta liturgie în una fiecare Duminecă şi să&rbătore.“ , 10.  Sugesțiunea  (prolepsis prevenirea, occupatio, obiectio, praesumtio) stă în aceea, că oratorul previne obiecțiuuea, ce Și-ar pute-o face ascultătorii, făcând însu-și ohiecțiune şi r&spun- dând la ea, 
S. Ieronim serie lui Heliodor: „Tu te temi de sărăcie? dar Christos numesce fericiți pre săraci, Te sparii de lucru? nici un ostaş nu câștigă fără ostenslă corona de laur.“ Flechie» în laudele s. Paul: „Ce puteai zice Judeii, in contra predicării luj Paul ? Ignoranța ? erudițiunea luţ le era cunoscută. Indiferentismul religios? zelul săi pentru religiunea lor le era dovedit. Un spirit slab? înși-și Sai servit de curajul lui. Iubire de înviri? EI prea s'a de- clarat în contra bisericei. Interesul privat? el a renunțat la ori ce speranță de ori ce onoruri“ 

$. 74. Figurile de sentinţe mai apte spre a emotiona, 
|.  Eschiemațiunea constă în aceea, că oratorul predominat de un afect puternie erumpe în cuvinte ori sentențe patetice, cari daă espresiune acelui afect. Mai des se începe acestă espresiune cu interiecțiunile: 0, Oh, Vai etc. „O tempora, o mores.* „O
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“adâncul bogăției şi al înțelepciunii şi al seiinței lui Dumnezeu. Cât 
sunt de necuprinse judecăţile lui şi neurmate călile lui!“ 1) „Ce 
este omul, că-l pomenesci pre el şi fiul omului, că-l cercetezi pre el!“ 2) 

2. Când prin eschiemaţiune se doresce vre-un bine, avem 
figura numită optațiame: „Descinde, oh fică binecuvintă a ceriului, 
dulce concordie!“ | 

3. Când se doresce un răă, avem figura imprecațiunii sati 
blăstămul. ) „Blăstămat fie momentul, în care am întrat în aceea 
societate perversă.“ 

4. Când răul şi blăstămul se referesce la vorbitor figura se 
zice jurământ (testatio) „Cum vom cânta cântare nouă în pămînt străin? 
de te voii uita Ierusalime, uitată să. fie drâpta mea. Să se lipâscă 
limba mea de grumazul mei, de nu-mi voii aduce aminte de tine!“ 2) 

5. Adjurarea este figura, prin care spre a îndupleca pre 
ascultători la ceva, ne provocăm la Dumnezei, la sânți ete. cu un 
cuvînt la tot faţă de ce ascultătorii nutresc cult, respect saă 
frică. Spre es. „Pentru numele lui Dumnezei ve rog, întOrce-ți-ve 
de pre calea peririi.“ „Ve conjur pre memoria părinţilor vostri, să 
abziceți de viața cea scandal6să. 

6. Apostroful (oratio aversa, aversus a judice sermo) e figura 
oratorică, prin care oratorul se întârce de cătră ascultători și cu 
însuflețire agrăesce persâne singuratice presente ori absente, ori se 
adres6ză la lucruri vii ori fără viaţă, ca şi cum ele ar fi însufieţite, 
ca omul. E un mijloc puternic spre a emoţiona. 

Audi ceriule şi ascultă pămîntule, că Domnul a grăit: fii am 
născut și am înălțat, 6ră aceia s'aii lăpădat de mine. 5) „Lerusalime, 
lerusalime, cari omori pre prorocă şi ucidi cu petri pre cei trimişi 
la tine, de câte-ori am vrut să adun fii tăi, în ce chip adună găina 
puii sub aripi. Etă se va lăsa casa ta pustie.“ c) „Salutată să fi tu 
Romă, eternă cetate, care conservi în sînul tăi osămintele celui 
dintâii dintre apostoli şi ale număraţilor martiri și eroi ai creşti- 
nătății ! 

-7.  Prosopopea (personificarea, fictio personarum) este figura, 
prin care se întroduc ca vorbind persâne absente ori mârte, sai 
lucruri neînsufieţite. E una dintre cele mai măreţe figuri ale 
stilului oratoric. 

| :) Rom. 11, 33. 2) ps 8,5. 5) vedi ps 68, 23-29 şi ps 108, 6 urr: 
*) ps 136, 6—7. 5) Is. 1,2. 6) Mat. 23, 37 ur.
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S. Chrisostom zice: „Dacă suntem fii martirilor, dacă voim să le fim ore când soţi, să nu ne întristăm la mârtea iubiţilor nostri. să nu jelim pre acei iubiţi, cari merg înaintea ndstră la Domnul! Căci dacă o vom tace acesta, înşi-şi fericiții martiri ne vor batjocori zicând: O creştinilor! o doritorilor a împărăției lui Dumnezeă! voi plângeţi pre iubiții vostri repausaţi pre paturi moi, și îi Jeliți; ce a-ți face voi, dacă i-aţi ved& chinuindu-se şi ucidându-se de cătră păgâni pentru numele Domnului? Aă nu vai premers vouă esemple strălucite ? Patriarchul Avram pre unicul săi fiă, oferindu-l de sacrificii lui Dumnezeiă, la, străpuns cu sabia obedienței, şi n'a cruțat nici pre cel ce-l iubia atât de mult, nn mai ca să presteze Domnului ascultare. Şi dacă veți zice, că Avram a făcut:o acesta din porunea Domnului, şi voi aveți poruncă, ca să nu ve întristaţi pentru cei ce aă adormit.“ Alt esemplu ne ofere Flechier în funeralul princesei Montausier. ') Massillon astfel întroduce pasiunile vorbind omului: „Iu abusezi înbindu-ne; noi nu avem fercirea, ce o cauţi tu; înalță-te preste noi la acela, care ne-a plăsmuit, și vedi: 6re nu e el mai mare şi mai vrednice de iubit. de cât noi.“ 
S. Hipotesu (presupunerea) stă în aceea, că oratorul spre a pute face o mai adâncă impresiune asupra ascultătorilor, își întipuese o situaţie diversă de cea actuală. Din acesta situație vorbesce el ori introduce pre alții vorbind cu însuflețire. EI presupune lucruri posibile ori imposibile. 
S. Paul zice: „De aşi grăi în limbile omenesti și ângeresci, 6ră dragoste nu am, făcutum'am ca nisce aramă sunătâre şi chimval răsunătorii. Şi de aşi ave prorocie şi de ași sei tote tainele, şi totă sciința, şi de aşi ave totă credința cât să mut, şi munții, ră dragoste nu am; nimica nu sum. Și de ași împărţi tâtă avuţia, mea și aşi da trupul meă să-l ardă, 6ră dragoste nn am, nici un folos nu-mi este.“ 2) 
Dossuet ne ofere un frumos esemplu de hipotesă combinată cu apostroful, zicând „Dormiţi-ve somnul vostru bogaţii pămîntului, Și r&mâneţi în pulberea vâstră. 3) Dacă după câteva vecuri de om, ce zic? dacă la câți va ani după mortea vâstră vați întorce 6ră în lume, oh 6meni de mult uitaţi! voi v'aţi grăbi a ve scobori sră în mormintele vâstre. ca să nu fiți siliți a ved6 numele vostru în- tunecat, amintirea vâstră ştersă. prevederile vâstre înşelate, înşe- late în amicii vostri, în creaturile vâstre, ba ȘI mai mult în erezii vostri, în fii vostri. Acesta e fructul lucrului, eu care vați consumat voi sub s6re, grămădindu-ve tesauri de ura și de mănia vecinică la judecata lui Dumnezeii 24 +) 

  

1) v, mai sus p, 214. :) 1 Cor. 13, 1-3, 3) ps 75, 6. 4) Discurs fu- nebral asupra cancelariului Le 'Tellier. . !
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9. Ipotiposa, (azorunwouig) este espunerea și descrierea atât de 
vie, plastică și pitoresă a unui lucru ori a unei lucrări, cât se pare, 
că vedem, audim şi simțim înaintea nâstră ceea ce ne depinge și 
representă oratorul. 

Popfiu astfel depinge judecata ultimă: „Ce icână mărsță! 
Christos şede, ca judecătorii pre norii ceriului, plin de putere şi 
mărire; la, piciGrele lui stai popârele pămîntului, împărţite în d6uă 
cete, în csta drepţilor și în esta păcătoşilor; de asupra suride un 
vaii plin de bucurie şi desfătări neperitâre, de desupt cască cu 
grOză un iad plin de dureri şi suferințe. Drepţii aşteptă cu ne- 
răbdare și încredere cuvintul dumnezeesc, care le va deschide por- 
țile ceriului; păcătoşii se cutr&mură și încremenesc, vădând  sosita 
clipă, care va să le descopere ruşinea înaintea lumii și să-i arunce 
în abisul torturilor eterne. Atunci se va, începe judecata; se vor 
deschide cărțile, se va judeca fiecare din cele ce se află scris în 
ele. î) Aceste cărți vor îi, lub. A., inimile nostre. O putere mai 
înaltă se va scobori asupra inimilor tuturor, care le va lumina ca 
s6rele, va lumina și rărunchii cei mai ascunși şi va aduce la ar&- 
tare tote faptele, poftele şi cugetele Gmenilor. Nimic nu este aco- 
perit, ce să nu se descopere și ascuns. ce să nu se cunâscă,“ 2 

Adeseori depingere se preface în visiuue, care presentă lucruri 
depărtate şi venitâre; atari visiuni aflăm dese la profeţi. 3) 

10. Afină cu ipotiposa este Ftopea (piYozora), în care se espune 
grafic în trăsături potrivite, vie şi fidele caracterul ori modul de 
lucrare a cutărei persâne arătândui virtuțile și scăderile. 

Când espunerea nu se mărginesce numai la cualităţile morale, 
ci se estinde la alte însuşiri cararteristice a cutării pers6ne, avem 
prosografia sai portretul.  Portxetul oratoric se deosebesce de cel 
istoric prin aceea, că espune numai ce e mai nimerit, mai pregnant 
şi mai plin de energie în cutare pers6nă. 

Când se aduc în legătură portretele a lor d6uă persâne avem 
paralela. Aşa s. Ioan Chrisostom face paralelă între Moise și s. 
Paul. *) Caracterisa se pot nu numai pers6ne singuratice, ci şi clase 
întregi de Gmeni, precum şi statul moral al Gmenilor din cutare 
epocă, țară etc. De etopeă ne servim des în cuvintările panegirice. 
Spre es. „Petru sa născut din o familie nobilă și mai nobil sa 
arătat prin calităţile sale eminenţi și prin virtuțile ce-i înfrumsețaă 
sufletul. Încă din frageda etate a juneței dovedia o judecată ma- 

') Apoc 20, 11. 2) Mat. 10, 26. Predica la Dumineca lăsatului de carne. 
Amvon |. p. 73—4, :) Ezech. 37, 1—10. despre învierea, corpurilor. 1) v. mai 
sus p. Ill.
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tură şi bărbătâscă. Trăsăturile pronunțate și simpatice ale feței sale ş 
eraă o icână fidelă a inteligenței şi tăriei lui de cavacter ete “ 

$. 75. Despre usul figurilor. 

Cu privire la usul figurilor oratorice în elocinţa, sacră avem de 
a observa următârele: 

1... Una fiecare figură înainte de a fi admisă în discurs, să susțină critica judecăţei mature şi a bunului gust? 
2. Figura trebue să fie espresiunea naturală și adevărată a unei idei ori a unui setiment, căci la din contră sar reduce la 

combinare de vorbe gâle fără sens. Despre atari figuri, asemenea 
bulbucilor de săpun, zice Quintilian: „Quas sine sententia sectari 
tam est ridiculum, quam quaerere habitum gestumque sine cor- pore.“ 1) "Tot acolo observă: „ubicunque ars ostentatur, veritas 
abesse videtur.“ Se înţelege de sine, că idea, cărei se dă espresiune 
prin usul figurei, are să corespundă. materiei, ce se tracteză ŞI sco- pului, ce se urmăresce în discurs. 

3.  Usul figurilor să fie moderat, căci numai așa dă dicţiunii chiaritate, graţie şi energie, la din contră produc confusiuni şi 
disgustă. Quintilian zice: „Sicut ornant orationem opportune positae, ita ineptissimae sunt, cum immodice petuntur.“ ?) Dacă sunt prea 
multe figuri, una elimineză din sufletul ascultătorilor impresiunea, ce a produs-o cealaltă. Une-ori ascultătorii admirând frumseţa, și 
varietatea figurilor perd din vedere substanța lucrului. Apoi unde 
sunt prea multe flori, de comun sunt puține fructe, și mâncările prea aromate displac. 

4. În usul figurilor să se țină cont de gradul cultural Şi gustul ascultătorilor; figurilor mai măreţe şi neîndatinate să li se iacă și o scurtă întroducere, căcă alt cum uşor rămân neînțeles şi fără de efect. 
5. Une ori se pot combina mai multe figuri, spre a potenţia efectul. Mai de parte tâte figurile să ţintescă spre acela-şi scop, 

căci altcum ax lipsi din cuvintare caracterul unităţii, și ce sar realiza prin unele, Sar paraliza prin cele alalte. 
6. În fne să se folosâscă numai figuri nobile şi edificătâre, încunjurând tot, ce-ar fi de jos, trivial ori contrar bunelor moravuri. 

1) Institutiones orat, IX, 3. 2) ibid,
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$. 76. Genurile stilului oratoric. 

Stilul sai caracterul discursului pote fi multiplu, după cum 

multiple sunt obiectele, despre cari se pote vorbi, scopul en care, 
şi ascultătorii cătră cari s'ar ţin cuvintarea. Cei vechi distingeaă trei 
genuri de sti): stilul sublim sai înalt, stilul simplu saă umil, și 
stilul mijlocii saă temperat, ?) 

1. Stilul simplu este espunerea ideilor în o formă simplă, 
naturală şi uşoră. EI se apropie mai mult de conversarea comună 
și familiară. Caracteristica lui e claritatea și perspicuitatea. Ora- 
torul deşi se pare a fi preocupat de obiect, totuşi nici ornamentul 

oratoric, ce i se ofere de sine, nu-l respinge. Deci vin şi în 
acest stil metafore plăcute, imagini atrăgătore şi preste tot figuri 
mai uşdre,. 

Stilul acesta se adreseză mai virtes la intelectul ascultătorilor 
şi este cu deosebire acomodat la esplicarea cuvintelor şi a con- 
ceptelor, la ilustrări, narațiuni, argumentâri şi preste tot la instrure. 

Stilul simplu ocură în predicele comune, ce se ţin popo- 
rului de rînd. 

Gavril Pop. „În s. Evangelie de azi, cetim, că Isus a vindecat 
10 leproşi de un morb cumplit și lipicios, ce se numea în răsărit 
lepră, care cu puteri omenesci nu se putea vindeca, şi care la noi 
mulţămită lui Dumnezeă — numai după nume e cunoscută. Cum 
i-a vindecat? numai zicendu-le: mergeţi de ve arătați preoților. — 
Este iubiţilor! şi între noi o lepră nu trupâscă. ci sufietescă, carea 
e cu mult mai rea de cât cea trupâscă, şi acâsta lepră e păcatul, 
care e eălcarea legii lui Dumnezei cu sciința și voința ete.“ 2) 

Stilul simplu încă recere diligință şi artă, numai cât acestea 
nu apar în dicţiune, ci rămân ascunse. Aessta ienorându-o, mulți 
nu pun nici un pond pre dicțiune, şi pentru aceea în loc de a vorbi 
în stilul simplu, vorbesc în un stil sec și de tot vulgar şi negles. 

2. Stilul mediu saă temperut, cum îl numesce Cicero, cu 
claritatea şi perspicuitatea dicțiunii împreună şi o anumită eleganță 
şi splendore; iubesce imagini și idei alese, forme limbistice artifici6se, 
peridde şi figuri apte spre a mişca şi delecta. EI se adreseză mai 
vîrtos la inima ascultătorilor. 

Usul stilului medii e acomodat acolo, unde se tracteză despre 
emoționarea, ascultătorilor. 
  

1) Quintilian Instit. XII, 10. 2) Gavril Popu, Predici populari, tom. ÎI. 
Cluș, 1884. Predica la Dumineca Leproşilor.
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Cuvîntările comune de laudă, cele funebrale şi dela sărbători de comun se ţin în stilul temperat sai mediu. 
Fiind că spre a vorbi în stilul mediu se recere un anumit grad de însufleţire, oratorul uşor pote trece în afecte vehemenţi, espresiunea cărora se face prin stilul sublim ori prin cel patetic; de altă parte voind se împreune simplicitatea, cu eleganța dicțiunii 6răși uşor pote deveni obscur şi greii de înțeles. Aici se recere mare diligință. 
Popfiu zice despre tradarea lui Iuda: „Dâmne! me înfior de atâta r&utate. Dacă nefericitul Iuda, după ce vîndu pre Domnul şi învățătoriul săă zicea: Pre care îl voiă pălmui acela este, fapta lui d6ră nu era atât de ticălosă, atât de nâgră. Dară, spuneţi-mi * ve 10g, unde aţi audit sai unde ați cetit când va despre o fără- de-lege esecutată cu o viclenie nerusinată ca acesta? Pre care îl voiă săruta acela este, ce cuvinte sunt acestea ? Așa dară semnul iubirii celei mai fragede să se folosescă chiar de un apostol spre vinderea Domnuiui săi? Firea omenescă se rev6ltă, şi se întârce cu disgust dela o fățărie ticăl6să ea acesta!“ 1) 

3. Stilul sublim sai înalt stă în o dicțiune avintată, elegantă şi plină de viaţă și putere, care entusiasmeză, farmecă Și ca şi un torent puternic, răpesce Gre-cum cu sine spiritul ascultătorilor 
transportându-l în regiunile cele mai înalte ale gândirii; altă dată acestă diețiune surprinde Şi cutremură pre ascultători prin noutatea şi vivacitatea imaginilor, prin comparaţiuni fine şi neobicinuite și prin figuri măreţe şi temerarie. 

Sublimul în dicţinne este productul unui spirit adânc cuge- tătoriii, al fantasiei vii şi al afectelor puteinice. Deci sublimitatea stilului nu zace atât în cuvinte: şi frase, cât în idei măreţe imagini fine şi sentimente vii. Așa e mărâță idea iui Dumnezeii, idea mărimii fisice și morale, când ni se presentă ca estra-ordinare şi stârnesc în noi admiraţiune ori ne împiu de terdre. 
În lumea morală e sublimă marinimositatea, spiritul de sa. crificiă, martiriul și preste tot actele eroice de virtute. În lumea fisică ne pune în uimire pompa ceriului instelat, inmensitatea 

oceanului, o tempestate estra-ordinară, o n6pte de fiori, apariţiunea, lui Dumnezei. „Deslegă încălțămintele tale, că locul, pre care calci sânt este.“ 2), apariţiunea ângerilor ete. Imagini sublime sunt acelea, cari deping lucrurile măreţe cu colori atât de vii, fine și bătătâre la ochi, cât ne pun în uimire. Eră sentimentele sunt sublime, când 

  

1). Predica. II pentru Dnmineca 1 din Paresemi. 2) 2 Mos. 3, 5.



— 256 — 

„având de temeiă o virtute se par a fi mai pre sus de firea ome- nâscă. Psalmistul esclamă: „Dumnezeii este scăparea nâstră ŞI pu- terea, ajutoriă întru necasuri, s'a aflat forte. Pentru acesta nu ne vom teme, când se va turbura pămîntul şi se vor muta munții în inimile mărilor.“ :) Acâsta linişte perfectă în mijlocul unei iumi, ce se -nimicesce e ceva sublim, și are de temei increderea neclătită în Dumnezeă. 

Stilul sublim se servesce, ca de ornament oratoric, de tot ce are elocința mai măreț, mai plin de putere şi mai elegant. De acest stil se folosesce oratorul sacru în predicele panegirice, Ia sărbători mari și cu alte ocasiuni solemne şi estra-ordinare, când Şi ascultătorii se află în o dispuseţiune sufietescă agitată. 
S. loan Crisostom în cuvintarea ținută, cătră poporul constan- tinopolitan înainte de a pleca în exil ne dă următoriul model de stil subiim: „Sai ridicat valuri multe şi vifore infricoşate, dară noi nu ne temem de cufundare; deorece stăm pre stâncă! 'Turbeze marea, stânca nu o pote sfârma; înalţă-se valurile, naia lui Christos nu 0 pot cufunda. Și în adevăr, de ce să ne temem? e morte 7 Christos e viața meu şi a muri mi e câștig. 2) Vei zice, că de exil? Al Domnului e pămîntul și plinirea lui. 3) Ai d6ră de contişcarea, bunurilor? Nimica nu am adus cu noi în lume și e sigur că nimica nu vom duce cu noi. Cele întricoşate ale lumii ei le despreţuesc, Și bunurile ei sunt vrednice de batjocură. Ei nu me tem de s&- răcie, nu oftez după averi, eă nu me înfior de morte, nici nu doresc a viețui, de cât singur pentru binele vostru. Pentru aceea în deosebi ve vorbesc acum și rog iubirea vâstră, ca: să aveţi în- credere. Nime nu ne va pute separa, căci ce a împreunat Dumnezei, omul nu pâte despărți. î) Dacă nu se pote dărima căsătoria, 6re nu cu atât mai puțin se va put€ disolva biserica lui Dumnezei * Tu o combaţi fără de a pute vătăma pre acela, pre care îl ataci. n adevăr, luptându-te contra, mea, îmi măresci gloria, 6ră puterea ta, ţi-o zădărnicesci. Grei îți este a lupta contra stimulului; căci tu nu vei timpi stimulul ascuţit, ci-ţi vei vulnera picidrele; nici va- luzile nu sfârmă stânca, ci ele se frâng şi se prefac în spumă. Nimic nu e mai puternic de cât biserica; oh omule: încstă deci cu r&sboiul, ca să nu-ţi nimicescă puterile tale. Nu declara răsboiă ceriului. Dacă te lupi cu 6meni: poţi să învingi ori să fi învins. Dacă ataci biserica, sigur nu vei învinge, căci Dumnezeiă e mai puternic de cât toți. „Ai întărita-vom pre Domnul spre mănie? 4ă mai tari de cât El suntem?“ 5) Ce a pus și întărit Dumnezeii, cine va cuteza ca se sgudue? Aă nu-i cunosci tăria lui? „Cel ce caută spre pămînt 

  
  

ps 4 1-2. 2) Filip. 1, 21. 3) Psalm. 28,1. % 1 Mos, 2, 24. 2) 1 Cor, 10, 22.
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şi-l face pre el de se cutrămură;“ 1) demândă şi cele mişcăcidse se înțepenesc. Dacă pote întări cetatea, ce se clătină, cu cât mai virtos va pute să întărâscă biserica ? Biserica e mai tare chiar şi de cât ceriul. „Ceriul și pămîntul vor trece, €ră cuvintele mele nu bor trece.“ *) Cari cuvinte? „Tu ești Petru şi pre acestă pâtră voii zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui pre ea. 3) Pre lângă cele trei genuri de stil deja amintite, după diver- sitatea, ideilor şi a sentimentelor, ce ocură în discurs şi după forma, în care li se dă espresiune, se nasc diverse nuanțe de stil; dintre acestea amintim: Stilul sententios, stilul grav sai bărbătesc, stilul grațios, naiv, suav şi patetic. 
4. Stilul sentențios îl aflăm mai ales la ss. părinţi, de aci se numesce și stil patristic, el se caracteris6ză prin aceea, că cuprinde sentințe, proverbie, epiphoneme Şi refleesiuni. 
e)  Sentințele — la cari se numără și locurile des folosite din poeți — ca şi nescari diamante daă predicei splend6re, ele ating spiritul şi câștigă inima ascultătorilor dintz'o dată. Sentințele ai efectul acesta numai când sunt bine alese şi folosite cu mare cumpăt. Ce am zis despre sentințe are valdre şi despre proverbie. Un proverb bine ales și bine aplicat, substitue câte o pagină întregă a cuvintării descrise, pre lângă aceea se imprimă adânc în memoria ascultătorilor. 

B) Epiphonemele şi reflecsiunile sunt sentințe şi observaţiuni, ce se fac, la încheierea unei narațiuni ori espuneri. Ele trebue să fie scurte, nduă şi amăsurate materiei propuse. Tertulian încheie tractatul De bono patientiae așa: „Ac6sta e puterea admirabilă a pațienței -creştine, a se oferi cu totul lui Dumnezei ca vinovat.“ 5. Sil grav sai bărbătesc, se zice acela, în care pondul principal zace pre propunerea precisă şi convingătâre a doctrinei, Oratorul se servesce de un resonament, logic rigoros, nu caută atât le simetrie, ci la aceea ca să espună chiar, natural şi franc ceea ce are de spus. Acest stil apare aspru şi fără alt ornament, de cât al convingerii şi francheței. +) 
6. Stilul grațios ne presentă în o formă simplă, atrăgătâre şi nepretensivă, tot ce cugetă și simte oratorul. EI chiar prin acesta devine atrăgătoriă şi plăcut. 
1. Stilul naiv are aprope aceleași calităţi, ca şi cel grațios. Deşi naivitatea stă mai mult în idei de cât în espresiune, totuşi în el 

  
  

:) Ps. 108, 92. :) Mat. 24, 35, 5, Mat, 16, 18. 4) Rom. 2, 1 use. 
17
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şi cuvintele şi întorsăturile par a răsări de sine şi fără precuge- 
tarea oratorului, din sujetul, ce se tracteză. 

8. Stilul suav și cu uncțiune este limbagiul inimei pline de 

“iubire, blândeță şi delicateţă. Aici mai mult ajută cultura inimei, 

Şi ajutoriul grației divine. Limbagiul acesta mâie inimele impe- 
trite şi strce din ele lacremi de penitenţă. 

9. Stilul patetic aparţine stilului sublim, este limbagiul plin 

de foc, care mișcă, entusiasmeză şi răpesce cu sine pre ascultători, - 

respective îi umple de fiori şi-i îngrozesce față de păcate. Obiectul 
lui trebue să, fie de mare moment şi acomodat pentru patos, căcă 

altcum oratorul apare ca şi: „vinolentus inter sobrios.* 1) Prin lim- 

bagiul acesta arta oratorică din fiecare pasiune face un isvor de 
virtute, ura o sanctifică îndreptându-o în contra, lucrurilor re!e şi 

de jos, invidia o preface în un mijloc de emulaţiune nobilă, iubirea 

o îndrâptă spre idealuri măreţe etc. 

$. 77. Mijlâcele pentru cultivarea stilului. 

„Ca oratorul sacru să-și însușâscă un stil plăcut, i se recomândă 
deprinderea în lucrări stilistice prin concipiare, deprinderea în 

improvisațiune și imitarea, scriitorilor buni. 

1., Concipierea. Sub concipiere se înţelege descrierea mate- 

riei aflate și aranjate în mintea oratorului chiar așa, cum are să 
se propună ascultătorilor. Ea nu e alt ceva de cât resultatul 
studiului şi al meditațiunii cu privire la tema al6să, esprimat în 

forme linguistice corespundătâre şi depus pre hârtie. 

Concipierea este necesară pentru începători, dacă voesce a 
vorbi corect și a propune bine, dară şi celor mai înaintați pre te- 
venul elocinţei încă li se recomandă cu tot de a dinsul. Căci 
concipiând predica în liniște, oratorul își pâte alege mai bine cu- 
vintele, frasele şi întorsăturile oratorice de cât atunci, când tâte le 
lașă pentru momentul propunerii. 

După părerea celor mai celebri retori, oratorul sacru la în- 
ceputul cariere s"1e trebue să-și concipieze și descrie din cuvint în 

cuvînt tâte predicele, ce are să le ţină cu ocasiuni mai solemne, 

la celelalte după 1-—2 ani le pâte descrie numai scheletul şi păr- 
țile, în cari s'ar tracta despre lucruri mai delicate. Mulţi oratori 
mari (ca, Massillon) şi-a descris întregi tote vorbirile sacre. 

Concipierea predicilor, ce e drept, e molestă, dar are acel 
efect salutar, că oratorul în decurs de 5—6 ani îşi formeză o 

ID) - Cicero, Orat. II. 28.
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colecţiune de predici proprie, de cari se pste folosi, când împreju- rările nu i-ar permite a se prepara la predică nduă, „concionem primam calamo seribere commodum est sequentibus annis.“ 1) Pre lângă aceea, prin concipierea d6să oratorul aprofundeză materia prelucrată, îşi însuşesce copia: verborum, frase și întorsături ora- torice corăspundătâre, şi-şi formeză un stil propriu şi caracteristie, În cestiunea acesta axioma lesuiţilor sună: „Este consult a-şi descrie predica, e periculos a nu o face acâsta, şi pentru urmări e mare avantagii a o îi făcut.* Prin concipiere se prepară calea la improvisațiune. 

La concipiere pururea să aibă oratorul înaintea ochilor planul sai schița predicei, scopul particular, ce vre să-l ajungă şi capa- citatea ascultătorilor. Când concipi6ză, să lase de o parte alte grigi retrăgându-se în un loe liniştit. Ideile să le esprime cu vorbele, cari se ofer de sine şi să nu umble căutând după frase, ca nu cumva să-și întrerumpă şi pârdă firul ideilor. Dacă nu-i vine în minte un termin, folosescă-se de vre un sinonim ori de circumscriere; pote să-i vină în minte mai târdiă acel termin, când revede conceptul 
După ce a terminat oratorul cu contipierea scriind în fract, revede cele scrise, amplifică şi îndrâptă, ce e de lipsă: „Artis enim est, artem tegere.“ În fine puriseză conceptul scriind curat, legibil, cu observarea interpuncțiunilor şi relativ pre spat puţin. Fiecare serie saă grup de idei să se încâpă cu aliniat noă; părţile principale ale predicei se indică prin numeri, 6ră locurile mai mo- mentudse se sublinieză. Prin acesta se ajută mult memorisarea 

predicei. 

2. Cu deprinderea în concipiare să mârgă paralel şi deprin- derea în improvisațiune (oratio extemporalis), care consistă în a țin€ vorbire, fără o preparare specială, la ce adese-ori este necesitat oratorul sacru.  Desteritatea de a improvisa şi-o câştigă oratorul prin studiarea şi aprofundarea, adevărurilor religi6se, prin. dâsa elaborare de predici sistematice și schiţe de predici. Având oratorul materia, la îndemână, . dacă dispune numai de ceva talent oratoric, uşor o târnă în formă oratorică corăspundătâre. Quintilian serie: „Maximus vero studiorum fructus est et velut praemium quoddam amplissimum longi laboris, ex tempore dicendi facultas.“ 2) 

1) S. Francisc Borgia, De raţione concionandi c. 7, 2) Institut. orat, X, 7, 

17%
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Spre a improvisa se recomândă, ca oratorul momentan să-şi 
formeze un scurt plan de predică reflectând la natura lucrului, la 
momentuositatea, lui, la probele, ce se ofer 6re-cum de sine şi sunt 
palpabile, la motive și la deducţiunile practice şi cu deosebire la 
împrejurările, între cari are să vorbescă. Aici se pote ajuta pur- 
cedând după versieulul: quis? quid? ubi? guibus auxiliis? cur? 
quomodo? quando? 

Întroducerea o formeză espunerea motivului, care. l-aă 
resolvit să vorbâscă, ori. începe în dată cu idea principală, care 
formeză tot odată și corpul cuvintării. Apoi acâsta o desvâltă 
conform scopului, ce-l urmăresce prin cuvîntare, servindu-se de 
mijlocele oratorice corăspundătâre. Epilogul cuprinde recapitularea 
şi inculcarea, celor zise, esprimându-și dorinţa şi încrederea, că acelea 
vor fi urmate de 'cătră ascultători. 

Deprinderea în improvisaţiune o recomandăm, practisarea ei 
în public înse afară de casul necesității o desfătuim. A improvisa, 
cu succes este un dar deosebit al spiritelor mari, cu tâte acestea 
şi la cei mai celebri oratori adese-ori ocur în improvisări defecte 
de cari în discursurile concipiate în zădar ai cerca. Predicatorii 
de rînd de comun nu aprofundeză materia în improvisări, ci se 
învirt în generalități. 

3. Imitarea. Progresul omenimei, precum în sciință și artă 
preste tot, asemenea este gradat și pre terenul elocinței. .O genera- 
țiunea aprețiază şi prestaţiunile generațiunilor anteridre, culege, ce 
socotesce, că e bun și pre aceea zidesce mai departe. Oratorul 
sacru, dacă voesce a se perfecționa în arta sa, încă trebue să stu- 
dieze prestaţiunile oratorice de valdre, să-şi însuşâscă din acelea 
nu numai idei, ci şi o formă frumâsă de a le espune, sai să imi- 
teze pre oratorii mari, 1) 

În imitare oratoru! să fie cu luare a minte ca: 
a) Să imiteze numai pre oratorii cei buni atât cu privire 

la cuprins, cât şi cu privire la forma cuvintărilor. Numai acestia 
pot servi ca modele, la cari spiritul imitatoriului se cultivă în o 
direcţiune salutară şi se înavuţesce cu idei mari, întorsături orato- 
rice ingeni6se şi cu desteritatea de a aplica cu succes regulele ora- 
torice. Între oratorii celebri să imităm pre aceia, a căror naturel 
se apropie mai tare de al nostru, şi cari ai trăit, Şi lucrat în ra- 
porturi anal6ge cu ale nâstre. 

  

')  Quintilian, Institutiones oratoriae, X, 1.
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b) Cum să imităm? Imitarea, să fie raţională, mărginindu-se la ce e în adevăr bun în model şi ce ne putem însuși și nuj, şi nici de cum să nu fie servilă. Imitarea, raționa'ă ne întăresce puterile, deștâptă în noi încredere, curagiă şi nisuinţă spre Iueru, pre când imitarea servilă face ca, individualitatea, şi originalitatea imitatoriului să dispară, şi el în loc de a se perfecționa, își perde încrederea, în sine şi cu timpul devine necapabil de a mai presta ceva, independent. c) Fiind că şi cei mai celebri autori îşi ai imperfecţiunile și defectele lor, pre acestea nu este permis a le imita, asemenea nu sunt de imitat nici însușirile cu totul particulare ale cutărui orator. Quintil. zice în privinţa acâsta;: „um in suscipiendo onere consulat suas vires. Nam quaedam sunt inimitabilia, guibus auţ infirmitas naturae non sufficiat, aut diversitas repugnet. Nec, cui tenue in- -genium erit, sola velit fortia et abrupta: cui forte quidem, sed indomitum, amore Subtilitatis et vim suam perdat, et elegantiam, quam cupit, non asseguatur. . .... Habet tamen omnis eloquentia aliquid commune. Id imitemur, quod commune esţ. 1) 4.  Analisa și prelucrarea predicilor străine încă contribue la cultivarea, stilului oratoric. 
Spre a trage folos din cetirea predicilor străine e “de lipsă a le analisa. În analisare mai întâi cetim cu atenţiune și studiăm, cuvîntarea, apoi ne întrebăm: care e obiectul ? care e scopul special, ce se urmăresce prin predică? planul corect e? domnesce în el unitate? nu se amestecă lucruri străine? cum e împărţirea ȘI ese- cutarea planului? Esordiul e în adevăr întroducătoriă ? Folosescu-se probe destul de corăspundătore şi cum se întrebuințeză ele? afectele și motivele destul de puternice sunt, spre a emoţiona şi determina pre ascultători? Transiţiunile dela o serie de idei la alta cum sunt? În fine să se esamineze formele linguistice, prin cari își esprimă, oratorul cugetele și sentimentele sale. Pre calea acesta putem afla ce e bun şi vrednic de imitat în cutare predică, de asemenea şi aceea că ce e necorăspundătoriă în ea. Ca să, descoperim mai uşor nu numai părţile bune, ci mai virtos defectele unei “predici, e consult să o comparăm cu altă predică, care tracteză tot despre aceea-și materie. 

_ Analisa alor 2—3 predici ne folosesce mai mult de cât ce- tirea simplă a zeci de cuvintări sacre. 

1). Quintilian X, 2,
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După ce am analisat cutare predică străină, să comparăm cu 
ea predica lucrată de noi tot despre. aceea-şi materie, şi atunci 
uşor ne vom convinge, ce e bun în lucrarea n6stră şi cari ne sunt 
scăderile, pre cari avem să le îndreptăm. 

Când oratorul nu dispune de timp spre a se pregăti inde- 
pendent Ja predică, pote prelucra predici străine. Acâsta, se întîmplă, 
sau că împrumută din predica străină disposițiunea, scheletul și 
ideile principale, umplând restul cu idei şi argumente proprie; saă 
materialul predicei străine îl acomodeză, după împrejurările, între 
cari are să vorbescă. 

La mijlocul acesta să 'recurgă oratorul, cât se pâte mai rar; 
căci deşi ca imitaţiune e folositoriii, totuşi uşor pote deda pre înce- 
pători la lenevire şi la imitaţiune servilă. 

În fine la formarea stilului contribue în măsură mare cetirea 
Și studiarea scriitorilor distinși în limba, în care predicăm. 

Tractatul IV. 

Acţiunea. 

$. 78. Despre acţiune îu genere. 

Cu elocuţiunea discursul e deja terminat în mintea oratorului, 
şi pote, şi pus pre hârtie. Dară predica are să fie o propunere 
vie; viaţa acesta se dă prin pronunțare, sub care înţelegem re- 
producerea, cugetelor şi sentimentelor n6stre cu ajutoriul organelor 
corporali. Partea retoricei, care ne învață, cum să ne reproducem 
discursul prin organele corporali, se numesce acțiune saă și pro- 
punere. Quintilian scrie: „Pronuntiatio a plerisque actio dicitur, sed 
prius nomen a voce, sequens a gestu videtur accipere. Namque 
actionem Cicero alias quusi sermonem, alias eloquentiam quamdam 
corporis dicit. Quapropter utraque appellatione indifferenter uti licet.« 1) 

Acţiunea ca şi o elocuenţă a corpului e de o importanță capitală 
la succesul discursului; pentru că dînsa este cea mai fidelă mani- 
festare a disposiţiunii sufletesti, în care se află oratorul; ea de a 
dreptul impresioneză și simţurile esterne ale ascultătorilor, prin 
ce se potenţieză influința asupra înțelesului, inimei şi voinţei lor. 
  

0) Quintilian XI, 3, 1.
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De aici se esplică, că un discurs propus face asupra n6stră neasă- mă&nat mai mare efect, de cât cel numai cetit, şi cu cât-e mai 
bine propusă predica, cu atâta face mai mare efect. S. Bernard 
scrie: „Solet acceptior esse sermo vivus, quam scriptus; nec tam affectus esprimit scribens digitus, quam vultus.“ 1) Eră s. Francisc Borgia zice, că: „Acţiunea constitue viața predicei.“ Prin acțiunea potrivită pricep mai uşor discursul și Gmenii neculţi şi nedeprinşi „.În cugetare, chiar de aceea detorința oratorului sacru este, să-şi 
însușescă o propunere, cât se pâte de bună. 

Propunerea bună, ca artă nu se pote studia din cărți, ci ora- 
torul e avisat mai mult la propriul spirit practic Şi la esercițiu. Retorica în privinţa acesta serveste cu anumite principii şi inviaţiuni 
mai mult generali, 

În acțiune, ca în reproducerea morală şi corporală a discur- sului, distingem d6uă momente: pronunțarea propriă sai decluma- țiunea, și acțiunea în sens strins saă gesticulaţiunea. Dax spre a propune un discurs, trebue să-l scim mai întâi, acesta se ajunge prin "emorisare, deci Și memorisarea aparține acţiunii. Vom începe 
cu acesta 'ca cu fundamentul acțiunii. 

« $. 79. Memorisarea, 
Cicero :definesce memoria: „Firma rerum ac verborum re- cordatio.“ Memoria bună e una din însuşirile principale ale orato- rului adevărat; căci el când nu improvis6ză, numai aceea pote zice, ce a imprimat bine în memorie, şi nu o dată, când l-a părăsit memoria, trebue să pună capet discursului. Memorisarea, trebue să se întîmple în aşa măsură, cât oratorul să domneâscă, materia deplin și să potă reproduce cu securitate şi facilitate ceea ce voesce. 2) Cele memorisate aşa să curgă de pre buzele oratorului, ca, şi, când ar isvori de sine cu abundanță din internul lui, și Grecum ar improvisa. Massillon zicea: cel mai bun discurs e acela, pre care îl scie oratorul maj bine. Memorisarea e duplă: verbală şi reală. Verbală e memorisarea, când oratorul îşi împrimă în memorie şi recitâză la timpul săi 

1) Epist. 66. 2) Asupra, cestiunii, că dre să se cetâscă, cuvintarea sacră, oră să se spună de -rost, nu mai insistăm, fiind evident, că are să se spună de rost, de 6re ce numai atunci pote fi propusă cu sentiment şi însoţită de gesturi cor&spundătâre. Bărbaţilor fârte ocupați cu afacerile publice înse nu [i se pâte împuta, că-și cetese discursurile, asemenea nici celor morboși, bătrâni, ori celor, „cari ţin conferențe unui auditori culţ.



—:264 — 

discursul din cuvint în cuvînt chiar așa, cum la concipiat şi descris. 
Din contră memorisarea se zice reală, când oratorul își împrimă 
în memorie însu-și lucrul şi cursul ideilor, fără a se lega strins de 
singuraticele cuvinte din conceptul predicei. 

Care memorisare ar fi de preferit, e dispută între retori. Şi 
una şi alta are avantagii, dară şi defecte. Noi nu ne unim nici 
cu aceia, cari pretind ca oratorul sacru să înveţe din cuvint în 
cuvint t6te predicile, dară nici nu putem aproba, că în ori ce cas 
să se mulțămâscă numai cu o memorisare reală; ci trebue să fim 
cu consideraţiune la capabilitatea oratorului, la genul şi ocasiunea, cu- 
vintării, ba chiar şi la singnraticele ci părți. Acestea avându-le 
în vedere zicem: 

1. Oratorul tiner la începutul carierei sale în decurs de mai 
mulţi ani (5——6), să-şi memoriseze tâte cuvintările din cuvint în 
cuvint; acâsta să o facă din motivele: 

a) Ca nu cumva constiința, că nu și-a memorisat bine pre- 
dica, să-l țină în o grige continuă: că Gre ce are să zică, şi aşa 
să nu pâtă da atenţiunea cuvenită pronunțării și gesticulaţiunii. 
Consciinţa acesta îl face timid şi uşor îl aduce în perplesitate, ceea 
ce e molest atât pentru orator, cât şi pentru ascultători, şi e deci- 
(ătorii cu privire la efectul predicei. Asemenea e molest şi când 
oratorul nememorizându-și din cuvint în cuvînt predica, nu-și află 
terminii de lipsă, se impedecă în vorbire, repeţesce des acelea-și 
cuvinte şi frase, şi se tot corege, ba pote că stă în loc şi e silit 
mai adese-ori a căuta în manuscript. A propune bine un discurs 
numai cu ajutoriul memorisării reali de comun e fruptul și răsplata 
unui studiă mai îndelungat. Oratorul tin&r, care nu-şi memoriseză, 
din cuvint în cuvînt predica, spre a-şi cruța puțină ostendlă, se 
pune în pericolul de a nimici întreg efectul predicei. 

b) Prin memorisarea verbală devin proprietatea nâstră per- 
manentă, cuvintele, frasele și întorsăturile oratorice din concept, de 
cari putem face uşor us după trebuință; şi dacă avem idea, dis- 
punând prin memorisarea verbală de un tesaur lecsical destul de 
avut, putem mai uşor ţine discursuri improvisate. | 

Defectul memorisării verbale este, că pre cei dedaţi numai cu 
ea îi face timidi, şi la cas când își uită ceva în decursul propu- 
nerii, nu-s capabili a se reculege. Cu înaintarea în etate memoria 
slăbesce şi cei dedaţi numai la memorisare verbală devin sfiicioşi 
şi numai cnteză a ascinde amvonul, de cât spre a-și ceti predicele,.
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Aşa a pățit-o între alții şi celebrul orator frances Massillon, care precum ne spone cardinalul Maury era dedat a-şi memorisa pre- diceie ca şi şcolarii buni lecţiunea. EI nn odată s'a oprit în de- cursul vorbirii şi a trebuit să se uite în manuscris. Ca să nu se surprindă nu căuta spre public, ci ţinea ochii pre jumătate închişi; în anii din urmă ai vieţei sale n'a cutezat să mai predice, ei numai cetia clerului diecesan frumosele sale conferenţe şi pomposele | cuvintări sinodali. 
. 

IL.  Memorisarea reală sai după cursul ideilor are avantagiul: 
a) Că lasă sbor liber spiritului orutorului, el nu recitâză, nici declamâză, ci propune în mod oratoric; vâcea e mai liberă şi mai plăcută, propunerea câştigă viață, avânt și farmec. 
b) Adeseori vin împrejurări, cari îl silese pre orator să facă. „schimbări în vorbirea, premeditată, să se servâscă de - cuvinte Şi frase, la cari nu a reflectat înainte de a ascinde amvonul; cel ce a memorisat predica după cursul ideilor, o pâte faee şi acâsta forte uşor. 

c) Cel ce memoriseză după cursul ideilor, uitându-şi formele linguistice din concept nu vine în confusiune, căci uşor află altele n6uă, ori circumscrie terminul, ce nu-i vine în minte. Unul ca acela e în stare a predica până la adinci bătrânţe, cum a făcut celebrul Fenelon. 

Defectul inemorisării reale este, că cuvintele de comun nu sunt aşa alese și variate, nici frasele așa rotundite ca atunci, când se memoris6ză predica din cuvint în cuvint, 
HI. Din cele espuse despre cele două metode ale memorisării tragem următârea conelusiune: 
Oratorul la început să-și memoriseze cuvintările din cuvint în cuvînt. După ce prin memorisarea verbală mai îndelungat Şi-a însuşit o anumită desteritate în predicarea cuvîntului divin, să trecă Ja memorisarea reală. Trecerea să se facă pre încetul, axa câț ascultătorii numai din succesul crescând al oratorului să observe, că el vorbesce mai liber, mai cu mare curaj şi intimitate. Și după ce s'a dedat oratorul la memorisarea reală, are să memoriseze verbal citatele, definiţiunile și pasajele de tot momentudse. ha cu ocasiuni solemne să-și memoriseze întregă cuvintarea. 

Cu memorisarea stă aşa dară lucrul ca și cu concipierea, Începătoriul are să serie și memoriseze predica din cuvint în cuvînt,
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pentru oratorul consumat de comun e de ajuns schițarea şi memo- 
risarea reală a predicei. , 

Pentru uşurarea memorisării dăm următorele îndrumări: 
1. Oratorul să-și elaboreze sistematice cuvintarea, aşa cât 

între singuraticele ei părţi să domnsscă nees logic, căci atunci me- 
moria e ajutată de cătră înţeles. Conceptul să fie scris legihil, 
respicat, cât. se pote pre spaţ puţin, foi mari şi ce e mai momentuos 
să se sublinieze, prin acâsta se uşureză memoria locală. 

2. Pre timpul memorisării să nu fie oratorul preocupat ori 
distras cu alte lucruri. Mai consult este 'a ceti predica s6ra, ŞI a 
o memorisa sistematice diminsţa, când spiritul recreat e mai sus- 
ceptibil pentru ori-ce. DN 

3. Odată să memoriseze oratorul câte un pasaj întreg, care 
apoi îl recapituleză, când trece la cel următorii. De asemenea reca- 

-pitul6ză şi partea memorisată a predicei, când trece la memori- 
sarea, celei alalte, pentru ca caracterul unităţii din predică să se 
imprime şi în memorie. 

4. După cea memorisat oratorul singuraticele părți ale predicei, 
recitză cu vâce întregă predica de odată, şi dacă nu şi-ar aduce 
aminte de ceva, nu se uită îndată în manuscris, ci se silesce a 
suplini idea ori frasa prin altele corăspundătore. 'Tot cu acesta 
ocasiune să reflecteze şi la modulațiunile vocii şi la gesturile, ce 
ai să însoţescă propunerea. 

5. În tine mai observiun, că dacă oratorul şi-ar uita, ceva, din 
predică pre amvon, se pote ajuta repeţind cu emfasă și comentând 
cele zise mai pre urmă, în care timp pote reafla firul perdut. Dacă 
tot nu-i vine în minte, ce urmeză, să scâtă manuscrisul (care € 
consult a-l ave tot de una la sine) și să se uite în el, lăsându-l 
apoi deschis pre parapet. Când nu are manuscrisul la sine, prin o 
transiţiune corăspundătore să trâcă la aceea parte a predicei, care 
îi vine în minte. Când nici acesta nu e cu putință, recapituleize 
cele zise, ca şi un feliă de cpilog și prin o aplicare practică core- 
spundătâre pună capăt cuvîntării sale. 

Ş. S0. Pronunţarea, 

Pronunțarea numită şi declamațiune este manifestarea cuge- 
telor şi sentimentelor nâstre prin graiul vii, saă cu ajutoriui vocii. 

În pronunțare distingem: esprimarea, modulaţiunea vocii, tem- 
peratura, accentul, ritmul şi tonul.



]. Esprimurea, ca să redee fidel, şi cu efect ce_cugetă. ora- 
torul trebue să fie: | 

Î. Înțelegibilă, anume fie-care frasă, cuvint, silabă şi sunet 
să se pronunțe deplin, curat și respicat, așa după cum poftesce 
firea limbei, în care se ţine vorbirea. Să se observe şi în pronunțare 
deosebirea între vocalele lungi, mijlocii, scurte şi diftongi şi să evite 
modificarea consonantelor după jargâne. Vâcea în pronunțare să 
fie destul de respicată; forte de reprobat e datina ace'or, cari înghit 
silabele finale, prin ce vorbirea se înțelege cu grei. 
2. Bsprimarea ure să fie naturală, anume să corăspundă 

individualității oratorului” și disposițiunii lui sufletesci, precum. şi 
demnității materiei. Deci cugetele şi sentimentele să şi-le esprime 
oratorul, cum se îndatineză a vorbi în conversarea: comună, decentă, 
când se tracteză despre un obiect important. Nimic nu împedecă 

„mai tare succesul vorbirii ca afectarea în pronunțare, care e mo- 
lestă, ascultătorilor. 

Fenelon zice, că tâtă arta oratorilor mari stă numâi în aceea, 
să observe cum lucră natura, dacă nu i se face silă. Arta numai 
ne îndreptă defectele, dară nu ne desbracă de natura nâstră indi- 
viduală. Să-și aducă aminte așa dară oratorul, că urcând amvonul 
nu a încetat a rămân; tot cel de mai înainte. șI Că e 0 mare gre- 
Ș6lă şi ceva nenatural a-ți schimba graiul, îndată ce ai început a 
vorbi în o cuvîntare publică. Cu deosebire să se terescă oratorul 
de a fînita servil în pronunțare pre cutare predicator celebru. 
Omenilor mari nici defecte în pronunțare ni le derdgă din farmecul 
propuneri, ma de multe oi acelea le dai un farmece şi timbru ca- 
racteristic, cei mediocri înse se fac de ris imitând atari defecte. 

3. Pronunțarea ure să fie vie.  Vivacitatea se obține prin 
aceea, că oratorul veea ce Simte, manitesteză prin o îusuflețire şi 
variarea mai mare sati mai mică a vocii. Prin ac6sta, se iufuințeză 
asupra sentimentului ascultătorilor; ci se deşteptă din apatia, în 
care Sar afla, şi se fac să asculte cu atențiune ȘI să se entusias- 
m6ze pentru adevăr. 

4.  Pronunțarea să fie demnă de adevărul, ce se propune şi 
de gravitatea, ce caracteris6ză, pre solii lui Dumnezeii, deci încun- 
jure tot ce ar îi rustic, ori ar trada lipsă de seriositate şi de bun 
gust, cum ar îi strigătul, şi tonul declamatorie escesiv. 1) De ase- 

1) Quintilian, Instit. or, XI, 3,1,
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menea e de reprobat tonul cântătoriii şi cel plângătoriă, fiind că ora- 
torul are să vorbercă, 6ră nu să cânte nici să plângă. 

II... Modulaţiunea este înălțarea şi scobortrea armonică a vocii 
în decursul cuvintării. Prin acesta propunerea capătă farmec și 
viaţă. Precum spiritul doresce o schimbare şi varietate de idei, 
așa, urechia o atinge plăcut varietatea armonică a tonului, prin care se 
face evidentă, varietatea şi momentuositatea ideilor. Ca modulațiunea 
să fie armoni6să, oratorul să vorbâscă natural, să nu îneepă nici 
prea sus, căci atunci nu se pote înălța cu vâcea, la cas de lipsă; 
nici prea jos, căci se obosesce curând, ci să începă în tonul săă 
îndatinat. În deosebi trecerile dela un ton la altul să fie naturale 
şi neforțate. 

Contra modulaţiunii pâte greşi oratorul prin monotonie, când 
„adecă nu face nici o schimbare mai mareantă în ton. ci pre cârda 
apucată la început continuă şi termină, vorbirea. Monotonia, ca 
pretutindenea, și în discurs e moiestă și displace. 

Altă scădere în contra modulațiunii este Isotonia, când 
adecă vâcea, se înalță și se scobâră tot în aceea-și formă, bună-6ră, 
cum fac pruncii de şcâlă, când recitâză vre-o poesie. Ca şi mo- 
notonia aşa şi isotonia fac discursul rece, fără viață şi ca atare şi 
fără efect. 

Spre a încunjura greşelele acestea oratorul să se însufiețescă, 
însu-și, de aceea ce are să zică, şi apoi să încâpă întrun ton -mai 
mult profund, de cât înalt, ca după trebuință să-l potă înălța 
ori scobori. | 

HI.  Zemperatura o constitue tăria şi întinderea sati plină- 
tatea vocii. Se poftesce, ca oratorul să vorbâscă cu o vâce mai 
plină de cât în conversarea comună şi anume aşa de tare, cât să-l 
potă audi și pricepe uşor toți ascultătorii. 

A vorbi prea încet, cât ascultătorii să nu pstă înțelege deplin 
singuraticele cuvinte, e mare scădere. Ascultătorii își vor incorda 
atențiunea cât va timp, convingându-se înse, că nu pot înțelege tot, ce 
se zice, vor deveni impaţienţi şi nu vor mai asculta nimica. Cum că 
discursul neascultat e lipsit de efect, nu e lipsă să o mai spunem. 
De altă parte vorbirea prea tare sai strigarea și sbierarea încă 
nu-s de suferit, pentru că vatămă bunăcuviinţa,. afici6ză neplăcut 
organul audului, obosesc curând pre orator și-i îngreuneză mo- 
dulațiunea vocii. Quintilian dă sfatul următoriă: „Vox autem 
ultra vires urgenda non est. Nam et suffocata saepe, et maiore
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nisu minus clara est, et interim elisa in illum sonum erumgit, cui Graeci zAwou6» nomen ab immaturo gallorum cantu dederunt.& 1) 
Alteum temperatura vocii are să se indrepteze și după păr- țile discursului și momentuositatea, materiei, după disposiţia ora- torului și a ascultătorilor, după situaţiunea şi mărimea bisericei. Dacă oratorul e emoționat în grad mai mare, vorbesce mai sonor; asemenea face şi când observă, că ascultătorii sunt apatici ori in- diferenţi, neculți ori aud grei. în aer liber trebue să vorbescă oratorul mai tare, fiind că se împrăștie vocea, tot asemenea, şi acolo, unde biserica e mare ori acustica e slabă, cât nu contribue la întărirea, vocii prin refrângerea sunetului. Când biserica e plină de ascultători, vocea nu răsună ca atunci, când sunt putini de faţă, deci în casul prim trebue să fie mai sonoră spre a ti înțelesă de cătră toți. 

Contra temperaturei se Sreşesce prin apatie şi patos. 
IV. Accentul. În propunere, ca şi în un tabloă, are să dom- nescă umbră şi lumină, deci e evident, că oratorul va pronunța, si- labele, cuvintele și frasele cu ton deosebit, apăsând saă accentuând pre cele ponderâse. ecentuarea contribue forte mult la inteligibi- litatea și armonia propunerii. Ea consistă în înălțarea și întărirea vocii la esprimarea unor anumite silabe, cuvinte şi sentenţe. De aică distingem accent gramatic, oratoric şi emfatic. 
a) Accentul gramatic stă în pronunțarea mai apăsată a silabei poftite de spiritul limbei, în care grăim. Spre es.: „Drepţii ca stelele ceriului vor străluci în eternitate.“ 
b) Accentul retoric sai declamatorie stă în pronunțarea mai apăsată a cuvîntului, -care esprimă idea principală şi determină în- țelesul întregei propuseţiuni. Spre es. „Pirtutea este, ce-l face pre om plăcut înaintea lui Dumnezeii“. Dacă idea principală este espri- mată prin mai multe cuvinte, tonul se pune pre ultimul: „Eră de vrei să fii perfect, mergi, vinde, ce ai, şi dă săracilor.“ 

-€) Accentul emfatic ori emphasa orutorică constă în aceea, că sentenţele mai momentuse se pronunță mai rar şi cu o vâce apăsată, sărbătorâscă şi mai mult monotonă. Spre es. „Ei sum calea, adevărul şi viața“. Creştine, grigesce de sufletul. tăă, până ce ai timp, 

  

î) Instit. orat. XI, 3.
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Cu emfas se esprimă mai ales citatele din «. Seriptură,  sen- 
tențele bărbaţilor" ilustri, proverbiele şi reflesiunile, ce se fac la 
finea cutărui tractat. 

V. „hibmul este cuantitatea sai măsura de timp cu privire 
la vorbirea rară şi respective repede. Reguia generală pentru 
oratorul sacru este, ca să vorbâscă mai mult rar, de cât repede. 
Vorbirea repede face pre orator, ca să nu considere pausele cu- 
veninciose și să pronunțe câte un cuvint necorect; mai în colo răpesce 
propunerii ori ce demnitate și farmec, şi pre lângă aceea adese-ori 
este neințălesă de ascultătorii mai simpli, cari nu o pot urmări cu 
atențiune. Vorbirea prea rară, când e ca şi o silabisare ori dictare 
a cuvintelor, încă e molestă şi provâcă apatie în ascultători. 

Alteum şi ritmul e condiționat dela părțile discursului, dela 
materia, ce se propune, dela disposiția sufietescă a oratorului, dela 
capacitatea ascultătorilor şi prea adese-ori dela acustica bisericei. 
Sunt biserici, în cari amvonul e aşedat în loc aşa de nepotrivit, 
în cât sunetele esprimate deja, reflectându-se în dată, fac ca cele 
următore să nu potă fi înţelese. 

VI. Pausa e în legătură intimă cu ritmul și constă în totala 
încetare a vorbirii. Distingem pause gramaticale și oratorice. 

1.  Pausele gramaticale le indică interpuneţiunile. Ele servesc 
spre a face cuvintarea înțelegibilă, arătând împreunarea şi respec- 
tive deosebirea singuraticelor proposiţiuni. Pausele gramaticale, 
pre lângă aceea; că contribue la chiaritatea şi înțeligibilitatea 
discursului, ofer oratorului sacru timp de odihnă şi de a-și lua 
resuflu, ră ascultătorilo timp de a recugeta asupra celor deja 
audite. Dacă oratorul nu observă pausele gramaticale, 6menii 
de rând nu vor pricepe întrâgă vorbirea, eră el va îi silit să-şi 
ise resufiare la loc nepotrivit. Pause mai mari se fac la finea 
proposițiunii ori periodului saă la punct, Gră mai mici la celelalte 
interpuncţiuni. 

2.  Pausele oratorice sunt de o durată mai lungă, de cât cele 
gramaticale, şi servesc spre a ridica momentuositatea, celor ce aă 
să se zică, ori sati zis deja. 

Pausele oratorice se fac: 

a) Când sa terminat o materie, un punct, ori o serie de 
idei, şi are să se trâcă la alta; asemenea se face pausă şi când 
se trece dela un afect la altul diferit ori chiar contrarii.
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b) Când anume voesce a se atrage atențiunea ascultătorilor 
asupra cutării idei, ori învățături momentudse, pre cari le-o legă 
Gre-cum de suflet. . | 

c) La tigurile - reticenţei, convezsiunii, dubitaţiunii, comuni- 
caţiunii, interogațiunii și elipsei tăria principală stă. în pausa, 
ce se face, i 

Observăm, că luarea resuflării nu se pote face fără o pausă 
Ore care; spre a nu întrerumpe proposiţiunea la timp neoportun, 
trebue să ne dedăm a resufia la interpuncțiuni. Sunt înse multe pro- 
posiţiuni construite fârte corect din punct de vedere gramatical, 
cu t6te acestea nici cele mai desvoltate plămâni nu le pot repro- 
duce în un singur resufiu, deci oratorul sacru caută să văsufle 
înainte de a. ajunge la locul, unde în seris ar veni interpuncţiunea; 
şi în privinta acesta să nu-și facă silă oratorul, ci să resufle, căcă 
altcum v6cea devine forțată şi începe a tuși. 

Ca nu cumva să 'se conturbe legătura ideilor, ori să se în- 
tunece înţelesul prin pausa, ce se face ia resufiare, e consult, ca 
oratorul încă la concipierea predicei să fie cu luare aminte la lo- 
curile, în cari ar trebui să se renoâscă resuflarea. - 

VII. onul. Vocea omenâscă fiind forte flesihilă e ca și un 
intrument musical, care admite atâtea nuanțe, cât de variate sunt 
cugetele și sentimentele, cărora, se dă espresiune. Altcum dăm espre- 
siune bucuriei, altenm întristării, alteum întogmim v6cea, când ne 
adresăm la înţeles, şi altcum când vorbim la inima ascultătorilor. 
În instruire tonul e simplu şi liniştit, în argumentare şi mai 
ales în refrângere este energie şi resoluf. În admoniţiuni 
tonul e mai puternic și mai pătrundătoriii, în cereri e biând 
și modest. Când mângăiem, tonul e dulce ŞI  compătimitoriă; 
e serios, când dăm sfaturi, şi so'emn, când promitem ceva. Pa- 
siunile, precum își are una fiecare caracterul special, aşa trebue 
să-și aibă şi pronunţarea și tonul corăspundătoriă. Durerea, care 
deprimeză pre om, se esprime prin o vâce mai timpită. Bucuriei, 
de care ne saltă inima, i se dă espresiune prin accente vioi şi 
pline de foc. Mănia care perturbă mintea, și provâcă .disordine 
în sufiet, se manifestâză prin ton vehement. La admirațiune tonul 
e măreț și Gre-cum nesigur, ca și sufletul, care sub impresia subli- 
mului nu e capabil de a-și da sama de starea, în carea se află. 

Parantesele poftesc un ton" mai submis une-ori mai ridicat 
de cât al proposiţiei, căreia s'aă interealat. Cuvintele străine
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le reproduce oratorul, ca şi com ar fi însu-și în situaţia persânei, 
pre care o reproduce, numai cât să nu degenereze în .reproduceri 
teatrale. ! 

Ce privesce diversele părți ale discursului e de observat, că 
de comun în esordiu tonul e liniştit, în proposiţiune şi partițiune 
ceva mai ridicată, în naraţiune e tonul narativ, în confirmare va- 
ri6ză după cuprinsul ei, în epilog tonul e emoţionat și sărbătoresc. 

Diferitele nuanțe -ale vocii se pot reduce la trei tonuri fun- 
damentale: tonul familiar, mijlociă și înalt. 

1. Tonul familiar este cel îndatinat în conversarea confi- 
denţială și decentă. EI e natural, simplu şi plăcut. De el ne fo- 
losim la predică in naraţiuni și instruiri, de câte ori momentuosi- 
tatea lucrului nu reclamă o însufieţire specială, când și tonul are 
să se ridice. 

2. Tonul mediu suă stîmpărat este mai însufleţit şi mai viă 
de cât cel familiar, dară pre lângă t6tă însufleţirea, ce transpiră 
din el, arată, că oratorul e domn deplin preste sentimentul şi vâcea 
sa. Tonul acesta este acomodat în confirmațiune, în care trebue 
să domnâscă preste tot un grad mai însemnat de însufleţire. 
De asemenea şi în esordiul solemn și în escitarea afectelor 
preste tot. 

3. Tonul înalt numit şi declamatorie e mișcător, vibrant 
și puternic; e tonul afectelor şi al emoţiunii potenţiate la un 
grad 'malt. 

De tonul acesta se folosesce oratorul în esordiul patetic, în 
epilog, şi de câte ori e vorba de a escita afecte mai puternice. 

Observaţiune. Vocea este un dar preţios, cu care l-a înzestrat 
Dumnezei pre om, și tu ajutoriul căruia oratorul sacru pote mântui 
mii de suflete. Oratorul este detorii a griji, ca nu numai să nu 
sufere ceva 'scădere vocea lui, ci să şi-o cultive şi desvâlte. Vâcea 
se debiliteză prin ori ce morb, care debiliteză organismul preste 
tot, în deosebi se debilitsză prin morburile de plămâni şi se pote 
perde prin morburile de gât: Morburile acestea se pot contrage 
prin r&câlă, petrecerea în aer corupt, prin strigare și sbierare în- 
delungată, când vocea devine și dură Şi răgușită; tot asemenea se 
strică vocea şi prin beuturi alcoholice cu necumpăt și prin fumat 
mult. Ca oratorul să-şi conserve tăria Şi dulcâța vocii, să se fe- 
râscă, de lucrurile amintite. Înainte de a vorbi în public, oratorul 
timp de mai multe 6re să se absțină dela vorbă multă, ca să nu 
ascindă amvonul obosit.
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Spre cultivarea şi întărirea vocii servesce lectura cu v6ce sonoră, accentuare și modulaținne corectă în aer liber; deprin- derea în scala musicală și conversarea cn persâne culte cari pro- nunţă corect și cu suavitate. 

$. 81. Gesticulaţiunea. 

Gesticulațiunea saă acțiunea în sens strîns este espresiunea, cugetelor și a sentimentelor nâstre prin ținuta şi mişcarea corpului. Ea se adresâză ochilor așa, precum v6cea se adresâvă urechilor, şi contribue nespus de mult la aceea - ca cuvintele oratorului să, fie bine pricepute şi să-şi producă efectul intenţionat. 
E o limbă gesticulațiunea, pre care o pricep şi surdii şi cei ce altcum nu sciii idiomul, în care grăesce oratorul. 
Momentuositatea, gesticulaţiunii, apare şi din împrejurarea, că ascultătorii înainte de tote îşi îndrâptă privirea, spre presentarea şi ținuta oratorului. Dacă acestea le convine, deja sunt câştigaţi pentru orator şi dispuşi a-l asculta cu bunăvoință şi atențiune. „Habitus enim mentis in corpotis statu cernitur“ zice ş, Ambrosiu. 1) Oratorii cei vechi considerând influința cea mare a gesticu- laţiunii asupra, ascultătorilor, o studiată şi deprindeai cu o deosebită diliginţă. 

- Ca și nuanțele vocii, așa și ale ținutei corpului și mai ales ale mișcării membrelor saă gesticulaţiunii în sens strîns, vari6ză forte mult, după obiectul ce se propune, după părţile discursului, după disposiţia, sufletescă a ascultătorilor, mai ales înse după na- turelul, temperamentul și disposiţia sufletescă a oratorului. Mai încolo varisză gesturile şi după obiceiurile din cutare epocă, ori cutare ţ6ră; ba chiar şi după temperamentul național al popârălor, aşa Italienii ca un popor mai sanguinic ai gesturi mai vioi, pre când Germânii mai grave Şi mai seridse. 
Deosebim gesturi indicative, saă arătătâre, imitative şi afective, după cum adecă arată cutare direcţiune, ori! reproduc ceva saii sunt espresiunea cutărui sentiment ori afect. Fiind fârte mare varietatea gesturilor, retorica nu pâte prescrie, ce gest ori mişcare să însoțscă în particular espresiunea fie-cărei idei ori sentiment, ci se măr- ginesce a da unele inviațiuni mai generali, 

„1. Acţiunea înainte de tâte are să fie naturală, adecă să fie manifestarea, fidelă a convingerii şi preste tot a stării sufletesci, în 
2) Offc. 1,"18, 

  

18
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care se află oratorul; căci numai în casul acesta va servi ea spre 

confirmarea celor esprimate prin cuvinte și va captiva atenţiunea 
asenltătorilor.  Naturalitatea e străină de mișcările şi gesturile 
afectate şi teatrale, dară şi de timiditatea și rigiditatea unor 
oratori, cari, sai nu fac nici un gest, sai le fac în mod stângaciii 

şi nepotrivit.  Alteum e mai puțin r&ă a nu face nică un gest, de 
cât a face gesturi nepotrivite. Gesticulaţiunea frivolă şi esagerată 

seriitoriul Sulzer o consideră ca o notă a '6menilor răii crescuţi și 
nepoleiţi. EI zice: „În genere se observă, că la 6menii bine crescuți 
tote acţiunile, mișcările şi jocul fisionomiei sunt cu mult mai mo- 
derate și mai puţin bătătore la ochi de cât la cei duri şi needucaţi: 
Aceştia, reflectând puţin, îşi întipuesc, că alţii nu sunt în stare a 
cuprinde ceea ce esprimă dînșii prin cuvinte, dacă nu le vor veni 

în ajutoriii şi prin semne visibile. De aici ei vorbesc și cu mânile, 

și cu picidrele chiar şi acolo, unde nu e vorba de afecte, ci numai 

despre instruire.“ 

2.  Acţiunii să nu-i lips6scă vivacitatea recerutii, când acesta 

o pretinde sai starea sufletescă a oratorului, saă sublimitatea, mă- 

rimea și gravitatea obiectului. Căci corpul omenesc se pâte ase- 
mă&na cu o naie, ce se află în mijlocul undelor, deci precum naia 

- nu pâte rămâne în liniște şi nemişcată, când marea e agitată de 
furtuni, așa nici corpul omenesc nu pote fi indiferent și liniştit, 

când sufletul e predomnit de afecte vii şi pasiuni vehemente. 
3. Acțiunea ca şi pronunţarea are să fie varie schimbându-se 

în direcțiune, intensitate şi vivacitate după ideile şi sentimentele 
spre manifestarea cărora are să servâscă. Așa sentimentul de iubire, 

bunăvoință și compătimire se manifestă prin acțiuni ușore şi puţin 
agitate. Durerea, consternarea, disprețul, admirațiunea se mani- 

festă prin gesturi vie şi pline de foc. Une-ori înse spre a manifesta 
complăcerea, ori neplăcerea e de ajuns o privire, o mișcare cu capul. 
o espresiune deosebită a, fisionomiei. 

Mai de parte se îndreptă acţiunea şi după diferitele părți ale 
„discursului. Așa în esordiii gesturile sunt puţine şi liniștite, de 

nu cumva, e esordiul patetie. Citatele de comun se reproduc ne- 
însoţite de gesturi; în corpul cuvintării se acomodeză gesticularea 

după cuprins, mai vie este ea de comun în epilog. | 
4... Acțiunea să însoțescă cuvintele şi frasele spre întărirea 

cărora se face; căci altcum nu are scop, ba pote produce şi con- 
fusiuni, zicând adecă cu vorba una şi arătând alia cu gestul. Se
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pote întimpla une-ori ca gestul să se facă înainte de esprimarea, ideii prin cuvinte, ceea ce, dacă în dată a urmat şi Cuvintul, nu e așa mare greșală, numai cât să nu se termine gestul înainte de începerea proposițiunii; nici :ând înse nu e permis, ca gestul să se facă numai după espresiunea ideii prin cuvinte, nici să se con- tinue după terminarea proposițiunii. 

$. 82. Despre ținuta corpului şi mișcarea membrelor 
în specie, 

1. Înfățoșarea orutorului sacru pre amvon.  Oratorul sacru când voesce să pășescă pre amvon, să fie cu precauțiune şi la lu- crurile cele mai mici, în ce privesce esteriorul săă. Ascultătorii spre esterior îşi îndreptă atenţiunea încă înainte de a fi audit vâcea, oratorului şi din înfățoșarea Ini esteridră își preformeză pă- rere favorabilă. respective nefavorabilă despre capabilitatea dînsului de a predica. Se cuvine deci, ca oratorul în ce privesce îmbră- cămintea, părul, fața cu un cuvint întreg esteriorul să aibă o pre- sentare simpatică și impunătâre tot odată. În privința sufletâscă să se recul&gă oratorul cu privire la obiectul, ce are să-l tracteze, şi să implâre spre acest scop ajutoriul graţiei divine. Venind timpul să ascendă amvonul oratorul sacru ese din altar și respective din sacrestie şi păşind cu modestie Și seriosi- tate face o închinăţiune protundă înaintea altariului făcându-și semnul sfintei cruci. De cumva e de faţă episcopul, prin un com- pliment reverenţial îi cere binecuvintarea, Ajungând oratorul pre amvyon îngenunchie recitând „Împărate ceresc“ oră altă rugăciune corăspundătâre, până ce sai terminat cântările liturgice prescrise. Apoi se ridică și aşteptă puțin să se facă linişte deplină în bise- rică. În acest timp scurt aruncă o privire în întrâgă biserica, spre a se face cunoscut cu tot ce-] încunjură, ca nu cumva maj târdiă observând vre-o persnă ori obiect, la presența cărui nu sa aşteptat, să se surprindă și să vină în pexplesitate. După acestea cu re- verinţă și devoțiune își face semnul stintei cruci, pronunțând cu voce lină, dar înţelegibilă cuvintele îndatinate: „În numele Tatălui și al Fiului şi al Spiritului Sfint, Amin.« Datina de a-și face ora- torul sacru cruce lă începutul predicei își trage originea din secolii primi ai creştinismului; căci nu numai un lucru atât de sacru cum e predica, îl începeaă creștinii cu semnul crucii, ci și alte lucruri bune de mai puţin moment. Se pare că în secolii primi era obicei de a se 
18%
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începe cu semnul sfintei cruci și cuvintările profane. Cei puţin 

„despre împăratul Iustin ne spune Baroniu, că îşi făcea crute, când 
începea vre-o cuvîntare. 1) 

2.  Ținuta corpului preste tot are să fie demnă şi cuvenin- 
cisă, de parte atât de afectare, cât şi de molătate. În timpurile 
mai vechi. predicatorii adese-ori ţineaii cuvîntările sacre ședend, 6ră 
poporul în semn de reverință față de cuvintul Domnului asculta 
stând în picidre, așa cum ascultă azi cetirea evangeliei la cultul 
divin. 2) La noi azi se întîmplă chiar contrariul, predicatorul adecă 
stă și ascultătorii şed. În Francia și azi este obiceiul, că preotul 
predică parte stând, parte şedând. Fie-care orator să observe 
datina vigentă în locul, unde predică. 

Regulele referitore la ţinuta corpului se reduc la următorele: 

a) Corpul oratorului pre amvon trebue să aibă o posiţie 
dreptă și cuvenincisă; să nu stâe prea încordat, şi cu atât mai 
puţin se aibă o posiţie amenințătore; dară să nu tradeze nici 

lipsa de energie, ori să se legene în drâpta şi stânga, ca și cum 

i-ar lipsi puterile. Nici să nu se razime oratorul cu cotele pre 
parapet ori să-și permită alte lucruri necuveninei6se în ţinuta 

corpului. 

b) Corpul în ţinuta sa trebue să manifesteze o anumită 
elasticitate, așa cât să potă esecuta uşor gesturile recerute. Mişcă- 
rile corpului şi schimbarea posiţiunii să fie naturale şi moderate 
„Gestus corporis sit modestus et in quo gravitas quaedam religiosa 

praecipue eluceat.“ ?) Fenelon serie, că mișcarea corpului este 
o icnă nobilă şi pururea fidelă a cugetelor, cari domnesc în suflet. 
Deşi se prescrie ca corpul să poşedă o anumită fiesibilitate în 
mișcări, totuși oratorul să eviteze mișcările estravagante și frivole, 
întroduse de moda capricisă în multe societăți, cari se pre- 
tind culte. 

c) Fiindcă ţinuta corpului e condiţionată în mare parte dela 
aşedarea picidrelor, pentru aceea oratorul astfeliii să-şi aşede pi- 
cidrele pre amvon, cât să aibă o posiţie drâptă şi să potă face 
ușor ori ce mişcare fără a-și perde equilibriul. Să nu-şi țină pi- 

ciGrele prea aprope de olaltă, căci atunci corpul are basa prea 
îngustă şi o posiţie prea militărescă, dară nici prea depărtate. De 

_ 1) Barronius, Fist. Ecel. ad an. 565. 2) Cassiodor tripartit e. 10. Nicefor 

Calist. Hist. Feel. XIII. 4. 5) eg. 22, conc. inter. reg. Soc. Iesu.
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comun piciorul drept se ține cam cu 1/, de pâş înaintea celui stâng, din motivul, că pre el graviteză corpul cu ocasiunea gesti- culaţiunei, care rnai mult se face cu mâna drâptă. Când ar fi înse să gesticuleze cu stânga, atunci, firesce, are să Păşâscă oratorul cu piciorul stâng înainte. Chiar şi îndărăpt se pote face câte '/, de pas, când e vorbă de a escita în ascultători frică, admirațiune ori un interes deosebit. Oratorul să se posteze așa pre amvon, cât la cas de trebuință să-și potă aşeda uşor mânile pre parapet, şi tot odată, vocea, să i se întărâscă prin paravana amvonului, - 
3.  Cupul, ca parte principală a corpului, şi în acţiune are o rolă forte însemnată, deși mişcările lui nu-s bătătâre la ochi, Mişcarea capului de comun are să însoțescă gesturile mânei. Mişcările capului să se facă cu moderaţiune şi demnitate, cră nu prea re- pede și ca şi cum sar spăria oratorul. Ce privesce diversele mișcări ale capului observăm, că înălțarea lui este semnul admi- raţiunii şi al entusiasmului; plecarea capului îns6mnă umilință, aversiune şi dispreţ; mișcarea, lui îndr&pta şi stânga e simbolul du- bietăţi și al negării; 6ră plecarea lui repeţită înainte al aprobării. Plecarea adâncă a capului e simbolul lângegirii și a deprimării; 6ră ţinerea lui încordată e semnul înfruntării și al mustrării. Altcum ţinuta capului e condiționată şi dela ținuta corpului preste tot. 

4. Faţa (fisiognomia) este asemenea, unei imagini, care dă cea, mai fidelă espresiune a disposiţiunii n6stre sufletesci. „In ore sunt omnia“ zice Cicero. Ori cât de diferiţi ar fi 6menii în privinţa limbei, originii ete. toți pot ceti unul în fața celui alalt disposiţiunea sufletâscă. Ma, precum observă, s, Bernard, fisionomia, de multe ori . vorbesce mai elocuent de cât ori ce cuvîntare concipiată numai prin cuvinte. Din faţa oratorului sacru are să strălucâscă pietatea şi gravitatea, ce trebue să-l caracteriseze pre trimisul Domnului Şi preste tot să se oglindeze pre fisionomia luj sentimentele, de care e pătruns şi pre care voesce a le deștepta şi în ascultători. Nimic nu e mai neplăcut şi mai puţin favorabil pentru succesul predicei, de cât un joc. al fisionomiei nepronunțat, căci el tradeză, că oratorul nu e pătruns de ceea ce propune cu cuvintul. De regulă la în- ceputul predicei e liniştită fața oratorului, pre încetul apoi se schimbă în veselă ori în mai închisă Și seri6să după sentimentele, cărora are să le dâe espresiune. Să se ferâscă oratorul de a-şi încreţi fruntea, de a-şi contrage Sprincenele, ori de a-şi desfigura,
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în alt tip faţa, căci prin acesta în loc de a produce efect, va pro- 
voca disgustul și pâte chiar şi risul ascultătorilor. 

5. Ochii sunt partea principală a feţei; în ei, precum observă, 
Butfon, se oglindeză mai fidel mişcările interne, de unde ochii 

aparțin sufletului. Ochii esprimă forte elocuent atât sentimentele 
viali și buna disposiție sufletescă, cât şi starea deprimată a sufe- 
tului. Fă nu odată întrebă. afirmă, admoni6ză, amenință ori agrăese 

şi surid, ba arată chiar şi direcțiunea, fără a face omul us de alte 

semne. Oratorul sacru preste tot să-și însuşescă o privire blândă, 
modestă și plină de iubire putând varia după cugetele şi sentimen- 
tele, ce are să le esprime. A. ţin6 ochii închiși ori tot plecaţi în 

jos e o mare greșelă, în care nu odată cad oratorii începători şi 
timidi; privirea trebue îndreptată cătră toți ascultătorii Gre-cum 

agrăindu-, prin acâsta discursului i se imprimă caracterul comu- 
nicativ şi confidenţial. E greşală înse a fiesa un obiect ori 0 per- 
s6nă cu privirea timp mai îndelungat, precum și a vagabunda ne- 
încetat cu ochii din un loc în altul prin biserică, ori a privi numai 
în aer; căci în cătrăă se îndrâptă privirea, într'acolo se vor îndrepta 
şi cuvintele, ce le grăesce oratorul. 

6. Gura încă este un organ, care şi fără ajutoriul votii tra- 

deză disposiţiunea sufletescă. Cine nu scie cu câtă sinceritate 
esprimă bucuria câte un suris vesel şi din contră ziringerea bu- 
zelor ori umflarea acelora mănia şi indisposiţia omului. Oratorul 

sacru și în privința acâsta să observe regulele bunei cuvenințe, 
ferindu-se mai ales de afectare prin suriderea continuă, prin 
mușcarea ori sugerea buzelor ori prin alte schime de soiul 

“acesta. E un v&ă obicei a ţine gura căscat înainte de a începe 
precum şi după ce a terminat oratorul cutare cuvînt; asemenea şi 
de a tuși, ca și cum ar voi să-și diregă vâcea, ori a scuipi, căci de 

scuipatul, care-l aruncă oratorul spre a-şi direge vocea, are lipsă 
mai târzii uscândui-se gura. 

$. 83. Mișcarea mânilor şi a braţelor sai gesti- 

culaţiunea în sens strîus, 

Rolul principal în gesticulațiune l-ati fără îndoslă mânile și 

continuarea lor adecă braţele, a căror mişcare constitue gesticu- 
laţiune în sens strîns. În mişcarea brațelor şi a mânilor distingem 
trei regiuni: regiunea inferidră, mediă și superidră.
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4) În regiunea inferidră, care se estinde dela parapet până în direcțianea pieptului, se mișcă braţiul, când propunerea e liniştită de tot, mai ales înse când e vorba daspre lucruri situate Jos, cum e mormîntul, iadul ete., ori despre lucruri de jos şi disgustătâre, cum e lăcomia, necurăţia, infidelitatea, ete. 
3) Regiunea mediă se estinde dela piept până în direcțiunea, grumazului. În regiunea acesta, se mişcă braţul la enarări, esplicări şi ilustrări, asemenea şi când se demustră ceva în ton. mai mo- derat; când se admonisză părințesce ori îndâmnă ascultătorii la un lucru bun, precum şi atunci, când se propun concepte abstracte; Spre es. ce e virtutea? 

7) Regiunea superidsă se estinde dela grumaz până în di- zecțiunea frunţii, mai sus de cât capul nu este estetic a ridica mânile în gesticulațiune. În regiunea acesta se gesticuleză, la afectele mai puternice, când e vorba despre lucruri sublime, in- vocarea numelui lui Dumnezeă, a sânților or: când e vorba de lucruri situate sus. Spre es. ceri, paradis, s6re, stele etc. Une-ori și la refrângeri şi argumentări se Sesticulsză în regiunea superidră, când adecă oratorul e de tot emoţionat. 
Braţul în gesticulare este întins ori încovoiat, după cum adecă vecere natura, ideilor şi sentimentelor, cărora are să li să dâe espre- siune. Mişcarea brațului în sus și în jos se face în unghiul dintre piept şi umăr, așa cât pieptul să nu fie acoperit şi nici braţele prea desfăcute înapoi. | 
Diferitelor sentimente şi afecte Ii se dă, espresiune prin gestul braţelor în modul următoriă: 
a) Braţele înălțate spre ceriă ori îndreptate spre ascultători ținând palmele lângă olaltă sunt semnul rugăciunii şi al rugării. La rugare se pot pune mânile preste olaltă pre piept, îndreptând o privire espresivă spre ascultători. 
b) Încleștarea mânilor în regiunea pieptului şi depărtarea braţelor de lângă, trup e semnul durerii vehemente, al conjurării şi al desperării. 
c) De comun se gesticulâză cu mâna dreptă, când înse oratorul voesce a da espresiune afectelor de tot vii, gesticulză cu amind6uă mânile. Numai cu mâna, stângă se gesticulsză rar şi numai atunci, când se arată un lucru situat ia, stânga oratorului ori ceva, de jos, abominabil. În casul din urmă în semn de disgust capul se întârce spre drepta. „Şi va zice celor de a Stânga: mex-
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geţi dela mine blăstămaţilor în focul cel de veci, care e pregătit 
diabolului şi ângerilor lui.“ 

d) Când gesticuleză oratorul cu o mână, cealaltă o pote 
aşeda pre parapetul amvonului. Când concionâză oratorul sacru 
din uşa împărătescă, ori de airea, dară nu de pre amvon. e mai 
consult să-şi țină pre piept sub patrachir mâna, cu care nu gesti- 
culeză, A țin6 mânile în buzunariii e necuvenincios, 6ră a le lăsa 
se spânzure în jos pre lângă trup e semnul lâncedirii şi al mo- 
latăţii. Oratorilor timidi şi neîndemânateci li se recomândă să-și 
țină mânile aşedate pre parapet, căci astfelii mai uşor vor face 
gesturi, când va cere trebuinţa. 

e) Când se gesticuleză, mâna de regulă e deschisă, şi de- 
getele, întinse în direcţiunea braţului, ceva cam încovoiate. De- 
getele să nu fie prea strînse lângă olaltă, ci lasăte liber, cam aşa, 
cum stai ele de comun, când merge omul lăsând mânile se atârne 
libere pre lângă trup. A resfira prea tare degetele nu se cuvine 
oratorului. | 

t) Palma se ţine întorsă în sus, când oratorul instrusză, 
mângăe ori compătimesce pre ascultătorii săi. În jos se îndreptă palma 
la aserţiani mai momentuose şi la propunerea argumentelor mai 
ponderâse: de asemenea şi când oratorul voesce să-și manifesteze 
neîncrederea, aversiunea şi disprețul față de ceva. În tatii se mișcă 
palma, când voesce să arete. că un lucru este absolut imposibil, 
ori se denâgă împlinirea cutării dorințe. Întinderea degetului ară- 
tătoriă rămânând celelalte încovoiate spre palmă se întîmplă, când 
oratorul voesce să arete direcţiunea, în care se află ori de unde 
provine lucrul, despre care grăesce. Se închid celelalte rămânând 
numai cel arătător deschis şi când oratorul reproduce ceva ame- 
nințării. 

Ca defecte în gesticulaţiune se mai consideră: 
a) Mișcarea continuă a mânilor în linia orizontală, ca ŞI cum ar 

voi cineva să înte; asemenea de încunjurat e şi întinderea ori re- 
tragerea repentină a braţului, precum și repețirea desă a aceluia-şi gest. 

b) Nu este cuvenincios a bate cu pumnul în amvon, ca Şi 
cum prin aceea ar voi să de putere argumentelor, ce le aduce: 
nici a întrerumpe gestul la fie-care cuvint, ca şi cum prin acâsta 
ar voi să dee tactul. 

c) Nu e frumos ca oratorul (spre a fi intuitivă instrucţiunea) 
să enumere pre degete lucrurile, ce le aduce inainte, oră probele,
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la cari se provâcă. E chiar de reprobat a-și face mâna pumn -şi astfeliii a gesticula. 
ă d) Să nu bată oratorul în pălmi, nici se nu reproducă, prin gesturi chiar tte acţiunile personelor, despre ari vorbesce, ei numai acelea mişcări se reproduc, cari sunt compatibile cu demnitatea am- vonului. Reproducerile persânelor străine în tâtă ținuta și mişcarea lor să o lase pentru teatraliști. | 

- 

Partea || 

_Homiletica specială. 
$. 54. Speciele cuvîntărilor sacre, 

Adevărurile descoperite de Dumnezeiă şi concredute bisericei sale spre păstrare şi predicare sunt nemutabile. 1) Ceea ce a propus Domnul Christos și ss. apostoli are să se propună prin ministri cuvîntului dumnezeesc până. la capetul lumii. Deși .adevărurile re- ligi6se nn se schimbă, totuşi modul, în care se propun pote să va- rieze şi a și variat în decursul secolilor.: Așa alteum aă predicat sânţii apostoli şi alteum oratorii sacri din secolii primi ai erei creştine, şi aprâpe în fie-care secol se află ceva special şi caracteristie în chipul de a predica. Chiar în zilele nâstre altcum predicăm ascultătorilor din cetăţile mari și altecum poporului dela sate; altcum celor întroduşi în elementele religiunii creştine şi alteum se pre- dică de cătră misionarii poporălor barbare din centrul Atricei şi de pre airea. Modul de a predica se îndrâptă după natura singu- raticelor doctrine, ce se propun, apoi după capacitatea, cerințele şi alte împrejurări, între cari se afă ascultătorii: Din acestă acomo- dare a bisericei, în ce privesce modul de a propune şi de a face fructifer cuvîntul dumnezeese, se nasc diferite specie de cuvintări sacre; în tractarea cărora pre lângă principiele și regulele espuse în Homi- letica generală, sunt a se observa şi anumite reguli particulari, cari se espun în Homiletiea, specială. 
După cuprins sai materia, ce o tractâză cuvintările sacre, le dis- tingem în cuvîntări dogmatice, morali, liturgice și istorice, la aceste 

2) Mat, 5, 18; Gal. 1, 8ur.
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din urmă adnumerăm şi cuvintările panegirice săi de laudă. Eră 
după forma esternă sai modul de a tracta materia, ce se propune, 
distingem cuvintările sacre: în conțiuni saă predici proprie zise, 
în homilii, catechese şi parenese. 

După distingerea acesta a cuvintărilor sacre şi Homiletica 
specială o dividem în 2 secţiuni; tractând în secțiunea I despre 
speciele cuvîntărilor sacre după cuprins; 6ră în a Il despre speciele 
cuvintărilor sacre după forma esternă. La acestea vom adauge 
secţiunea III. despre istoria elocinței sacre. 

Secţiunea |. 

Speciele cuvîntărilor sacre după cuprins. 

$. 85. Cuvîntările dogmatice. | 

Cuvintări dogmatice se zic acelea, cari ai de obiect vre-un 
adevăr saii dogmă de credință. În ele oratorul sacru espune, 
esplică, probeză şi apără dogmele bisericei aşa cât, să deștepte, nu- 
trescă și întărescă în sufletele ascultătorilor credința cea adevărată; 
despre care s. Chrisostom zice: „Pretutindenea avem lipsă de cr&- 
dință, mama a tot binele, medicina mântuirii, fără de care noi nu 
putem cuprinde nici o învăţătură a lucrurilor mari.“ 3) 

De cuvintările dogmatice se țin şi cuvîntările despre misterie 
şi cele despre cestiunile controverse. 

În cuvîntările dogmatice tractarea doctrinei sacre pote fi di- 
rectă ori indirectă. 

Tractarea se zice directă când doctrina în sine se propune 
clar precis şi cu temeiii, ca ascultătorii să o pâtă cunâsce, cum se 
cuvine, şi să se p6tă convinge nu numai despre adevărătatea, ci şi 
despre originea ei dumnezesscă, precum şi despre sublimitatea Şi mo- 
mentuositatea ei cu privire la dobindirea mântuirii nâstre. Spre es. 
La tractarea dogmei despre învierea corpurilor, se arată, că în ce 
stă învierea (în unirea sufletului cu corpul, de care s'a separat prin 
m6rte), acâsta se probâză cu argumente din auctoritatea divină 
(lob 19, 25; Domnul Christos la Ev. loan 5, 25, 29; S. Paul 1 Cor. 
15, 12 urr.); rațiune (omnipatenţa și bunătatea lui Dumnezei);: 
dorința omului de a trăi; reînvierea naturei primăvara ete., din 
istorie (tradiţiunea diverselor popâre etc.) 

  

) Hom. XXXIII in loan.
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Vractarea directă țintesce de a dreptul la, cundscerea cutării dogme, și e de recomandat atunci, când ascultătorii nu cunosc, ori nu cunosc de ajuns cutare doctrină sacră, nici însemnătatea ej pentru viaţa -religioso-morală a creştinilor. 
Tructarea se zice îndărectă, când doctrina de credință în sine considerată este cunoscută ascultătorilor, şi cuvintarea țintesce mai vîrtos să-i arete frumseţa, sublimitatea, consonanţa ei periectă cu atributele dumnezeesci şi cu mintea sănătosă, şi în deosebi ca să-i 

facă evidentă însemnătatea pentru viaţa practică. Prin acestă tractare adevărul de credință nu ni se presentă numai în 0 lu- 
mină mai vie, ci de odată se şi înrădăcineză mai adânc în sufletul nostru; reverința față de el cresce şi prin acesta se promovâză 
nespus de mult religiositatea, poporului. Spre es. doctrina despre 
esistenţa purgătoriului este pentru noi plină de mângăere, dacă 
vom considera atât s6rtea amicilor nostri repausaţi, pre cară îi putem ajuta; cât şi propria nostră fragilitate, precum şi sortea, ce ne aşteptă după despărţirea sufletului de cătră trup. 

Tractarea directă se adreseză mai cu semă la rațiune, 6ră 
cea indirectă la voință; oratorul practic combină ambele moduri de 
tractare, ca, se câştige pentru adevăr şi pentru Dumnezeă și mintea 
şi voința 6menilor. 

Cu propunerea dogmei împreunăm de comun și aplicări mo- rali corespundătâre; 6ri în partea primă considerăm doctrina reli- gi6să din punct de vedere dogmatic, ră în a doua parte din punct de vedere moral. Prin acesta obținem cuvîntările numite dogma- tice morale, 1) 
| 

O specie a cuvintărilor dogmatice sunt curîntările sacre despre 
misterie. Ele se deosebesc de celelalte cuvintări dogmatice prin 
aceea, că a de obiect un adevăr de credință descoperit de Dumnezeii şi propus de s. biserică, care trece preste mintea n6stră omenâscă (Misteriul Preasfintei Treimi, al Intromenirii Domnului Christos, al 
presenței sale adevărate, reale şi substanţiale în S, Eucharistie etc.) sai o întimplare misterisă din viaţa Domnului Christos şi a Prea- curatei Peci6re Maria (Nascerea Domnului Christos, botezul, Sehim- 
barea la față, învierea, Înălțarea, Inmaculata, concepțiune etc). 

:) Esemple redi: Popfiu, Predici pentru Dumineci: Dumineca, după Botezul Domnului; „Despre legătura încheiată în s. Botez Dumineca, | în post În Christos mântuirea, Îndemnarea, la penitin tă, 1 p
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În timpul nostru materialist, când se trage la îndoelă şi se 
negă tot ce e mai pre sus de priceperea omului şi nu cade în cercul 

săi de esperinţă, e necesar ca de pre amvon să se tracteze 

ex professo doctrinele catolice despre misterie. Misteriele sunt d6ră 
fundamentul credinţei şi cel mai puternic argument despre originea 
divină a religiunii n6stre. Cuvintările despre misterie deschid câmp 
larg avîntului oratoric, căci precum se esprima de Boulogne: „În 
sublima sferă a misterielor sa vădut plutind tot de una vulturul 
amvonului.“ 

Ocasiunile mai potrivite spre a cuvînta despre misterie sunt 

zilele, în cari le celebreză sânta biserică. 

În fie-care misterită putem distinge trei momente: a) momentul 

istoric, care zace în espunerea întimplării misteri6să saii a modului, 
cum ni s'a descoperit misteriul;, b) momentul dogmatic sai natura, 
misteriului şi însemnătatea lui în economia mântuirii; şi c) mo- 
mentul etic sai însemnătatea misteriului pentru viața morală a 
poporului. Aşa în misteriul Înălțarea Domnului, momentul istorie 
îl constitue însa-şi înălțarea Domnului Christos cu propriele puteri; 
sevârșirea răscumpărării şi glorificarea lui Isus e momentul dog- 
matic; 6ră detorința creștinilor de a-și îndrepta cugetele şi senti- 

mentele spre ceriti, adevărata n6stră patrie, constitue momentul etic. 

Oratorul sacru în tractarea despre misterie să se mărginescă 
la probele ce se îndatineză a le aduce biserica spre ilustrarea, şi 
probarea misteriului respectiv, şi să nu se încerce a rumpe acel 

văl sacru, cu care a voit Dumnezeii să fie acoperite misteriele 
dinaintea ochilor minţii n6stre, câtă vreme petrecem în acest trup 

muritorii. De comun în prima parte a cuvintării se espune mo- 
mentul istoric și dogmatic al misteriului, 6ră în a doua momentul 
etic, cu care se împreună aplicările practice corespundătâre. 

Stilul în cuvîntările sacre despre misterie e solemn şi avîntat. 

Doctrinele sai punctele controverse dintre catolici și acatolici 
încă formâză obiectul cuvîntărilor dogmatice. Cunoscut este, că în 

zilele nostre tot feliul de principie şi doctrine eronate se propagă 
în mii de forme, în scris și cu graiul viă; 6ră libertatea reli- 
gionară e nelimitată. Din aceste cause oratorul sacru spre. a pute 

converti pre cei rătăciţi și împedeca dela defecţionare pre cre- 
"dincioși, precum şi spre a apăra integritatea doctrinelor catolice, 
nu Odată e silit să tracteze pre amvon şi cestiunile controverse
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dintre tatolici şi acatolici, să combată doctrinele eronate şi să 
respingă atacurile îndreptate în contra bisericei şi a dogmelor ei. 

Refrângerea pâte îmbrăca caracterul apologetic saii cel polemic 
după cum adecă oratorul saeru se mărginesce la apărarea. doctrinei 
catolice atăcate de contrari, ori însu-şi combate doctrineie false şi 
eronate ale contrarilor. Oratorii creştini, deşi când ai cerut lipsa, 
ati stat la luptă fățișe cu contrarii, totuși mai mult pre cale apo- 
logetică saii nisuit a împrăștia prejudeţele şi erorile cu privire la 
învățătura catolică și a respinge atacurile şi calumniile îndreptate 
asupra bisericei şi a instituţiunilor ei. La polemii în tractarea 
cestiunilor controverse afară de casul necesităței să nu recurgă 
oratorul sacru; dedrece polemiele arare-ori sunt scutite de esacerbări 
şi atacuri pişcătore, cari în loc de a câștiga şi împăca pre adversarii 
mai mult îl ațiță şi întăresce în r&ă. E de reprobat datina unor, 
predicători, cari aprope în fie-care cuvintare sacră se dimit la po- 
lemii vehemente cn inimici întipuiți. Ei uită, că amvonul nu e 
terenul luptelor pasionate, ci e catedra păcii şi a iubirii. 

Procedura sai metodul de urmat în tractarea punctelor con- 
troverse s'a arătat mai sus. (Partea 1. $ 61). 

$. 86. Cuvîntările morale. 

Cuvintări morali numim acelea cuvîntări sacre, cari ai de 
obiect un adevăr saă doctrină a moralului. creştin. Atari obiecte 
ar fi preceptele dumnezeesci şi bisericesc, virtuțile, viţiele ŞI p&- 
catele, obligațiunile împreunate cu singuraticele condițiuni sai sta- 
turi de viaţă ete. Scopul cuvîntărilor morali este, ca ascultătorii 
să fie duşi acolo, cât nu numai să cun6scă, cum se cuvine, dară să 
şi împlinescă acurat legea Domnului. Spre ajungerea acestui Scop 
oratorul sacru adevărurile religi6se nu le va propune numai ca 
nescari principie de ale eticei filosofice, ci ea doctrine positive 
ale religiunii creştine. 

Cutare doctrină etică pote fi considerată sai din punt de vedere 
speculativ, arătând că în ce stă, şi în ce nex se află cu alte adevăruri 
religidse, precum şi că respectiva doctrină e demnă de Dumnezei 
și cor&spunde deplin esigenţelor nâstre morali. Procedura acâsta o 
urmăm, mai ales când avem de a aface cu necredincioşi şi cu de 
acei ascultători, cari imbibaţi cu principiele filosofiei ateiste, din 
principiu n6gă respective combat doctrina, eticei creștine. Mai de
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parte pote fi contemplată doctrina morală din punct de vedere 
practic, arătând, că ea ne servesce ca normă de viață şi noi suntem 
detori a ne îndrepta după ea cugetele, sentimentele respective lu- 
crările ori omisiunile nâstre în singuraticele casuri concrete. Pro- 
cedura ac6sta o urmăm de comun în cuvintările. ce le ținem cătră 
ascultătorii, cari parte petrec în păcate fără a reflecta la starea lor 
coa de compătimit; parte, după ce saă ridicat din statul păcatului, 
sunt debili și nu simt în sine destulă forță spre a contrasta amă- 
girilor spre păcat. În fine când avem de a aface cu creştini devoţi, 
cari voesce serios a se avânta'la un grad mai înalt de perfecțiune 
morală, considerăm doctrina din punct de vedere uschetie. ca mijloc 
special de a obţină aceea perfecțiune. . 

Preste tot e mai consult a ne lua de obiect principal al pre- 
dicei morale un precept ori virtute, şi în legătură a combate pă- 
catele şi vițiele opuse. Pre calea acâsta învăţăm pre credincioși 
să cunoscă binele esact, ră răul întru atâta, întru cât e de lipsă 
spre a se feri de el. : 

Ce privesce tractarea vratorică, înainte de tote precisăm 
doctrina, morală arătând, ci în ce stă, și acesta o facem pentru ca 
ascultătorii să tie în curat cu adevărul, despre care vorbim şi să 
nu confunde lucrurile; cum ar fi spre es. liberalitatea cu prodiga- 
litatea, cruţarea cu avariţia, dreptatea cu -echitatea etc. Fără a 
insista muit asupra acestei părţi mai mult teoretice saă dogmatice 
a cuvîntării trecem la partea practică şi cu probe evidenţi scâse 
din s. Scriptură şi 'Pradiţiune, precum şi din esperință arătăm, că 
în doctrina morală, ce ni se propune, trebue să recunâscem voia 
lui Dumnezeii, carele ne demândă ori opresce, ne permite ori sfă- 
tuesce ceva ca mijloc de u ne sanctifica viața şi a ne mântui. 
Motivele principale spre a îndupleca pre ascultători la primirea 
doctrinei şi la conformarea vieţei după preceptele ei, le sedtem 
6ră-și din auctoritatea divină; pre lângă aceea aducem și motive 
naturali, cum ar fi urmările bune ale ascultării, respective urmă- 
rile triste ale nesubordinaţiunii față de cele ce ni se demândă ori 
opresc; aceste urmări să le ilustrăm cu esemple corăspundătore din 
istoria, sacră și profană, precum și din esperința ascultătorilor. 1) 

În aplicările practice nici pre un moment să nu perdem din 
vedere statul moral și împrejurările, între cari petrec ascultătorii. 2) 

) cfr. PL $ 42. 2) ctr. P.L. Ş 63.
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Observăm, că în esplicarea şi aplicarea doctrinei morale ora- torul sacru să evite cele două estreme: laxismul şi rigorismul. Prin laxism păcătosul se lasă neconturbat în letargia păcatului, şi dacă oratorul sacru nu-l face atent Şi nu-l provâcă cu insistenţă, el continuă a se cufunda în abisul peririi. Rigorismul din contră face pre Gmeui scrupuloși și-i împinge spre descurajare şi desperare; 
ei conscii de propria fragilitate, reflectând la rigârea legii creştine 
propuse de oratorul sacru, își formeză convingerea, că preceptele divine și virtuțile creștinesci sunt mai pre sus de puterile omenesci, şi așa înzădar S'ar şi încerca să le împlinscă acurat. Deci Și aci 
să purcedem cu precauțiune şi moderaţiune. 1) 

Ca specii ale cuvintărilor morali amintim cuvîntările dogenitbre și cele consolătâre. 
Î.  Cuoîntări dogenităre se zic acele cuvintări morali, în cari ascultătorii se mustră şi dogenese părințesce din causa vieţei lor necreștinesci. Oratorul sacru având în vedere chiemarea sa, ca 

nică unul se nu piară din cei concreduţi grigii lui părinţesci 2) precum și mandatul apostolic: „mustră, certă, îndâmnă cu tâtă răbdarea și învățătura“ 3) e detorii a țin6 atari cuvîntări de câte 
ori gras6ză în parochia sa viţie, cari ar duce la demoralizarea co- 
munei întregi, ori e pericul de a se întroduce şi lăți în parochie datini rele şi stricăcidse din punct de vedere al moralității publice. 
Scopul acestor cuvintări este ca pre cei dedați la cutare viţiu să-i 
readucă la, calea, adevărului, 6ră pre cei inocenți să-i preserve: de infectare şi de cădere. Obiectul acestor cuvintări sunt numai vițiele și păcatele publice ori de tot, lăţite în cutare parochie; căci păcatele oculte şi viţiele, cari nu sunt generalizate se combată în 

instrucțiunea, privată, admoniendu-se cei culpabili. 
Admoniţiunile şi dogenele preste tot displac, pentru aceea 

oratorul numai atunci să țină cuvîntări dogenitâre, când vițiul, ce-l combate, e vădit, şi admoniţiunea se presentă ca deplin îndreptățită şi necesară. Şi în atari casuri se cercăm momentul oportun, când po- porul este dispus a primi cu inima înfrântă şi umilită şi admoniţiuni 
şi mustrări mai aspre; căci la din contră în loc de a-i îndrepta, mai 

')  Esemple vedi, Popfiu, Predici pentru Duinineei. Predicele pre: Du- minecu lăsatului de brânză; Despre folâsele şi sânțirea postului; pre Dumineca lăsatului de carne „Să iertăm duşinanilor nostri; Dumineca a Y după Rusalie: Cum trebne să se asculte cuvîntul luă Dumnezei,“ şi altele. ) Ioan 17, 12; 2 Tim. 4,4.
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mult i întărităm şi întărim în răi. Fiind că chiar nici cei mai depravaţi 
Omenii nu voesce să se recunâscă pre sine de atari, oratorul sacru 
să pureâdă cu mare precauţiune şi să nu provâce fără causă sus- 
ceptibilitatea nimănui. Să combată vițiul, ră persâna să o cruțe; 
păcătoşii prin instrucţiune corespundătâre trebue duşi acolo, cât 
înși-şi să recunoscă, că oratorul sacru numai binele şi îndreptarea 
lor o doresce. 

În introducere oratorul își esprimă părerea de răi şi îngri- 
girea, ce-l cuprinde vădând, cum progres6ză cangrena inmoralităţiă 
în parochie, care împrejurare îl silesce ca să-i dogenescă. În pro- 
posițiune vumesce viţiul, care domnesce în parochie, şi pre care îl 
combate; în partițiune indică punctele de vedere, din cari consideră 
uriţiunea și r&utatea respectivului viţiu ori datine rele. 

În pertractare depinge în colori vii urițiunea şi punibilitatea 
vițiului, arată urmările cele triste ale lui, nu numai în general ci 

- Și în particulariă pentru ascultători şi pentru poporul din aceea 
parochie; anume, că diferitele nefericiri și calamități, ce se descarcă 
asupra parochiei, sunt a, se considera ca tot atâtea, pedepse dumne- 
zeesci pentru fărădelegile poporului. Acâsta, o ilustreză cu esemple 
din istoria sacră (diluviul pre timpul lui Noe; pedepsa Sodomei 
şi a Gomorei) şi din esperința ascultătorilor. Apoi revocă în 
mintea ascultătorilor doctrina catolică opusă viţinlui respectiv, in- 
sistând pentru îmbrăţișarea acesteia şi încheie deșteptând în p&- 
cătoși durere pentru purtarea lor din trecut și propusul firm de 
a-și îndrepta viața. Ca propusul să fie eficace oratorul nu va în- 
trelăsa de a espune și mijlâcele de îndreptare arătând, că Dumnezetă 
pururea e gata a-i ajuta cu darul s&ă Şi a reprimi, pre cei ce voese 
a se pocăi și a se reîntârce. 

Tonul, în care se ține admonițiunea, să fie consciti, energie 
și bărbătesc, din care înse totuşi să transpire compătimire față de 
păcătos şi dorința ferbinte de a-l vede îndreptat. 1) 

Il. Predici consolătăre se zice acelea, cari se ţin, când o nefe- 
ricire mare a ajuns întregă comuna, ori o parte mai însemnată a ei. 
Preotul ca părinte sufletesc e detoriă a le adresa credincioşilor 
cuvinte de mângăere, a le alina durerea sufletului şi a-i întări. 
Scopul principal al acestor conțiuni e aşa dară mângăerea sai 
consolarea; Acesta înse are de temeiă instruirea religi6să, care singură 

*) Esemple din S. Ioan Chrisostom v. may sus p. 135 gi 231—3.
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este în stare a ne face să cunâscem, şi aprețiem, cum se cuvine, 
valorea și nesiguranța bunurilor temporale şi să ne punem t6tă 
încrederea în Providența divină, fără permisiunea căreia nimic nu 
se întîmplă în lume. 

În esordii oratorul își dă silința de a captiva bunăvoința 
Şi încrederea ascultătorilor, apreţiindu-le durerea și compătimindu-i. 
În pertractare se arată, că relele suferite sunt în adevăr mari, 
dară ele ai venit cu permisiunea lui Dumnezei, care tâte le 
pote întârce spre binele alesilor săi. 1) Dumnezeă, cum. ne învaţă 
s. Scriptură, pre cari îi iubesce, îi certă, ?) ca să le dâe ocasiune 
de a se întări în virtute. Aici aduce esemple de paciință, spre es. 
pre lob, Avram, Domnul nostru Isus Christos etc. Mai de parte 
se espua mijlâcele, prin cari răul sar pute repara, ori face mai 
puțin simţit. În fine îndemnă pre credincioşi la rugăciune şi în- 
cunjurarea păcatelor, ca să se facă prin acesta vrednici de mise- 
ricordia divină. Propunerea să fie pătrundătâre. cât ascultătorii 
să vadă, că oratorul simte durerea lor. 3) 

$. 87. Cuvîutările liturgice. 

Litargice numim cuvintările sacre, cari aă de obiect acte de 
ale cultului divin saă liturgia. 

La liturgie se reduc tâte formele esterne prescrise Ja ce- 
lebrarea cultului divin, cum sunt rugăciunile, acţiunili sacre, diver- 
sele ceremonii împreunate cu servirea sântei liturgie şi administrarea 
sântelor sacramente şi sacramentale, mai departe disposițiunile cu 
privire la timpurile şi locurile sacre, precum și multe datini pii, 
prin cari se promoveză devoţiunea credincioșilor. Scopul acestor 
cuvîntări este, ca credincioşii să cunscă şi înțălâgă acţiunile litur- 
gice şi astfeliii asistenţa lor la celebrarea cultului divin să fie activă 
și cu fruct, 6ră nu nuniai pasivă şi mechanică. 

Ce privesce propunerea temelor liturgice, în esordii arătăm 
motivul, ce ne-a indemnat la alegerea temei liturgice ori inten- 
țiunea, de care suntem. conduşi în tractarea acestei teme, in- 
dicând și punctele, din cari o vom considera. 

În pertractare arătăm, cum se indeplinesce respective cum trebue 
să îndeplinim acţiunea ori forma liturgică luată ca temă a cu- 

') Rom. 8, 2. 3») Pil, 3, 19, Er. 12, 5—11. 5) cfr. P. 1. $. 3, 
n. 3. lit. a. 

19
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„vîntării. Apoi îi espunem originea sai instituirea; anume că e 
instituită de Domnul Christos, ori se derivă dela ss. Apostoli, sa 
s'a instituit de cătră biserică mai târdiă (anume când, unde, din 
ce incident şi cu ce intențiune). Fiind că liturgia preste tot nu 
conţine altceva de cât espresiunea plastică a credinței şi simbolisarea 
modului de viață creştinesc, pentru aceea cu espunerea actului 
liturgic împreunăm învățături cor&spundătâre dogmatice şi morale. 

În tractare putem purcede pre cale analitică ori sintetică, 
După metodul analitic espunem şi esplicăm pre rând ceremoniele și 
preserisele. împreunate cu funcțiunea sacră respective cu materia, ce 

formâză obiectul cuvintării. Cu acâstă espunere și esplicare îm- 

preunăm aplicări practice corespundătore, spunând credincioşilor, 
că ce adevăruri religi6se le reamintesc şi spre ce îi îndemnă acele 

preserise şi ceremonii. Aşa spre es. voind a vorbi despre ritul sântului 
__ Botez, vom premite, că el are de idee fundamentală ridicarea omului 

din statul păcatului la statul de fii al lui Dumnezeă, sai scâterea 

omului din împărăția întunerecului şi întroducerea lui în împărăţia 
luminei și a graţiei. Acest adevăr se însemnă şi ni face evident prin 
rugăciunile şi ceremoniile sacre dela botez; cari rugăciuni şi ceremonii 
ne îndemnă să ducem o viaţă creştinâscă şi plăcută lui Dumnezeă, 

După metodul sintetic materia liturgică se reduce la anumite 
puncte, cari se desvâltă și tracteză ca tot atâtea părți ale cuvintării. 
Spre esemplu vorbind despre legătura făcută cu Dumnezeă în s. 

Botez, o reducem la juruința n6stră de a ne lăpăda de diavolul şi 

lucruiile lui şi de a servi singur lui Dumnezei. Oratorul araţă 

cum ne aduc aminte de acâstă juruință ceremoniile şi rugăciunile 

prescrise la administrarea Botezului. De odată se fac şi aplicări 
practice eor&spunqătâre. 

Ocasiuni spre a ţine cuvintări liturgice se ofer mai ales când se 
administreză sacramentele şi sacramentalele cu mare solemnitate; 
precum şi când serbâză biserica amintirea instituirii cutărui actliturgic. 

Stilul, în care se ţin cuvintările liturgice, de regulă e simplu, 

€ră tonul familiar ca și în instruiri. 

$. 88. Cuvîntările istorice, 

Sub numirea de cuvintări istorice înțelegem acele cuvintări 
sacre, cari ai de obiect un fapt ori întîmplare din istoria reve- 
lațiunii divine ori din istoria bisericescă creştină. Scopul acestor 
cuvintări este de a face cunoscută ascultătorilor originea, propa-
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garea și eficacia credinței, statul moral al poporului creştin, remu- nerațiunea virtuţilor creştinesci, şi efectele triste ale păcatului; mai departe desvoltarea, instituţiunilor bisericesci, sârtea bisericei în di- ferite epoce şi în diferite ținuturi, precum și viaţa acelor persâne, cari prin activitatea şi virtuțile lor aă contribuit în deosebi Ia pro- movarea gloriei divine şi a mântuirii sufletelor. În cuvîntările istorice adevărurile de credință şi morală ni se presentă în o formă concretă și Gre-cum incorporate în cutare fapt ori întîmplare; prin acesta ele sunt mai ușor de priceput şi ascultate cu un interes mai viă. 

Ce privesce pertractarea materiei istorice, sa se espune întregă istoria (spre es. Botezarea Domnului Christos dela Ioan), apoi se arată însemnătatea ei din punct de vedere dogmatie şi respective etic, sai — ca şi la homilie — se tracteză, pre rind singuraticele mo- mente principali ale faptului istoric, făcându-se la fie-care aplicările corăspundătâre (spre es. Saul ca persecutor, minunea schimbării lui, zelul lui ca apostol). i 
Une-ori cestiunile istorice nu se tracteză ca temă saii obiect prin- cipal al cuvintării sacre, ci numai ca mijloce de a proba, Şi respec- tive a ilustra şi îndupleca, în tractarea doctrinelor dogmatice ori morali, cu cari sunt în Gre-care legătură. Aşa spre es. voind a cuvînta despre divinitatea religiunii creștine, putem aduce și desvolta ca probe propagarea repede a, creștinismului, persecuțiunile, la, cari ali fost espuşi creștinii în primii trei secoli, constanța și tăria, 

martirilor etc. 

Stilul în cuvîntările istorice e simplu, dară de odată și plin de viață și demnitate, cât nu numai să înveţe pre credincioşi a cu- nosce faptele istorisite, ci tot de odată să se însuflețescă pentru faptele, ce se propun ca vrednice de imitat şi să se înfiâre de faptele rele. 

La cuvîntările istorice aparțin după cuprins și cuvîntările pa- negizice sait de laudă. N 

$. 89. Cuvîntările de laudă saii panegirice. 
Cuvintări de laudă sat panegirice numiaă cei vechi vorbi- rile, cară se ţineai în adunările poporali (2:60 apetow == a se aduna, mulțime, și de aici Xewnyozos inyoc) spre a glorifica, faptele bărbaţilor distinși propunându-le, ca modele demne de 

19%
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imitat. Aşa Plato a ţinut panegiricul lui Isocrate în trei dialoguri; 
Cicero glorifică pre Marceli, Pliniă junior pre împăratul Traian. 

Oratorii păgâni lăuda mai ales virtuțile civice. 

În elocința, sacră panegirice numim acele cuvîntări sacre, cari 
ai de obiect viaţa şi virtuțile sânţilor şi ale bărbaților mari ai 
bisericei, cari virtuţi ni se propun ca modele de imitat. Scopul 

cuvîntărilor sacre panegirice este acela, care îl țintesce biserica prin 

cultul sânţilor, anume: ca să se preamărescă Dumnezei întru sânţii 
săi, poporul să se îndemne la onrea sânţilor şi chemarea lor în 
ajutoriă şi în urmă să se înduplece ascultătorii, ca să imiteze vir- 
tuțile sânţilor. - 

De aci resultă, că materia acestor cuvintări o formeză viața 

sânţilor şi virtuțile lor escelente, minuniie îndeplinite de Dumnezei 
la întrepunerea sântului întru glorificarea căruia se ţine cuvintarea,; 

mai de parte venerarea icânelor şi a reliquielor sacre, dogma 

despre comuniunea sânţilor şi tâte acelea virtuţi, în cari ai escelat 
un sânt sai altul. 

Cuvîntările în ondrea sânţilor sunt de mare moment, pentru 

că în vieţile sântului, ni se presentă 6re-cum evangelia pusă în 
pracsă. Viaţa sânţilor e cea mai viuă şi incontestabilă dovadă, că 
observarea preceptelor divine şi deprinderea virtuţilor creştinesci 

este posibilă şi chiar ușdră.: Apoi esemplele de pietate şi virtute, 
ce strălucese în viețile sânţilor, ne mişcă la viaţă virtu6să mai mult 

de cât cele mai agere resonamente abstracte despre necesitatea şi 
frumseța virtuţii. De aici detorința oratorului sacru este, ca să 
facă cunoscută credincioşilor viața sântilor, mai vîrtos a acelor, cari 
au și sărbători ori li se dă cult deosebit în ţinutul respectiv. 

La întrebarea, cum: să se țină cuvîntările sacre panegirice 

respundem, că aici pote fi vorbă numai despre forma saii metodul 
de a purcede în laudele sânţilor, care formă e duplă: istorică 
și morală. 

Forma istorică e cea mai simplă mai naturală și mai 
vechie, ea a fost în us şi la anticitatea creștină și constă 
în deserierea întregei vieți a sântului, împărțindu-o după dife- 

ritele ei vrâste sau epoce. Pondul principal se pune aici pre 
aceea, ca credincioşii să cundscă bine viața sântului şi în deosebi 
trăsăturile mai principali ori mai caracteristice și mai edificătore 
din ea; consideraţiunile morale, tari se fac la espunerea faptelor



— 293 — 

virtudse, se presentă numai ca ceva accidental în predică, tot așa și 
deducţiunile dela finea singuraticelor părți ale discursului. : 

Se urmâză cu succes metodul acesta, când viaţa sântului e 
abundantă în date şi trăsături măreţe și de mare importanţă, 
precum și atunci, când credincioşii nu cunosc viața sântului, în 
ondrea cărui se ține panegiricul. Un mare părtinitoriă al tormei 
istorice e F6nelon, care scrie: „Cel mai bun mijloc, dea lăuda, pre 
cutare sânt, constă în enararea faptelor lui celor bune. Adese-ori 
credincioşii se departă fără de a cundsce viaţa sântului, despre 
care ai ascultat vorbindu-se o 6ră întregă. Din contră ar trebui 
să se espună întreg caracterul sântului, să se arete, cum a fost în 
diferitele peridde ale etății sale, între diverse împrejurări și între 
cele mai importante relaţiuni, între cari a ajuns. Ei nu aşi nara 
simplu viața lui, ci aşi face o espunere a întimplărilor principale 
din ea. Acestă „espunere. însă ar ave să fie scurtă, concisă, vie şi 
patetică; fie-care cuvint să inspire aseultătoriului un concept. înalt 
despre sânt şi să servescă spre mântuirea lui. Afară de aceea ași 
adauge consideraţiuni morali, cari le-aşi socoti de mai acomodate.“ 1) 
Așa despre s. Ioan Botezătoriul se aduce: „Mărturisirea sântului 
loan despre Isus (Partea I) şi mărturisirea lui Isus despre loan 
(Partea [1).“ saă Despre s. Niculae am pute zice, că: „a fost o 
minune de pietate în tinerețe (Partea 7), o minune de charitate 
în viața sa de mai târdii (Partea II) şi o minune de credință 
cătră capetul vieţei sale. (Partea I11).* 

Forma morală saă didactică e mai sistematică, ea e practicată 
în panegiricile marilor oratori francesi Bossuet şi Bourdaioue, şi 

„constă; în aceea, că iea de temă o doctrină de credință saii mo- 
rală, ori o virtute, în care a escelat cutare sânt, și apoi tema luată 
se ilustreză şi probsză cu date împrumutate din viața sântului 
respectiv. Pondul principal se pune aici pre doctrina morală, față 
de care voesce oratorul să escite în credincioşi admirațiune și re- 
soluţiunea de a urma şi ei în viaţă imitând pre sântul, din viaţa 
cărui se produc esemplele de virtute. Deci lauda sântului servesce 
ca mijloc spre confirmarea doctrinei morale. 

Avantagiele acestui metod sunt, că mai uşor se pote realisa uni- 
tatea planului în cuvîntare având să se reducă tâte la o singură propo- 
siție, ca și în alte predici; după acest metod de o parte se aduc înainte 

1). Dial 3. sur Veloqu. | ă
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faptele, cari sunt necesari spre al cunâsce cum se cuvine pre sânt, 
de odată înse tâte aceste fapte se combină în un complex de argu- 
mente, cari asigură triumful adevărului moral. 1) De unde după 
forma acesta, şi dacă nu se pote cundsce t6tă viața cutărui sânt, 
totuşi i se aduc înainte virtutea ori virtuțile principali, cari îl 
caracterisză, și din cari uşor se cunâsce spiritul lui, modul lui de 
judecare și lucrare, 

Procedura morâlă se recomandă atunci, când oratorul are să 
țină vorbiri despre acela-și sânt în mai mulţi ani consecutivi, ori 
când în viața sântului nu află, ori nu eunâsce de remarcat vre-o 
trăsătură ori faptă deosebită, 

Când din viața sântului are oratorul puține date, ori îi este 
necunoscută, îşi alege de temă o virtute comună sânților, cum ar 
fi zelul de a promova mărirea lui Dumnezeă, detorința de a onora 
pre sânţi și a-i chema în ajutoriă, martiriul ete. 

La cuvintările panegirice în ondrea Preacuratei Vergure Maria, 
fiind ea cel mai strălucit model de virtute, pre care trebue să ne 
silim al imita, încă purcedem după forma morală; anume saii con- 
siderăm demnitatea înaltă și prerogativele înalte, de cari se bucură 
Preacurata Fecidră în economia mântuirii, cară prerogative i “ai dat prin 
un dar special dela Dumnezeii, care a predestinat'o de mamă a Fiului 
să; de aici se esplică inmaculata concepţiune. de aică scutirea de 
ori ce păcat și plenitudinea grației, de aici gloria, de care se bu- 
cură în ceriii şi puterea cea mare de mijlocitâre la Dumnezeă în 
tâte lipsele nâstre sufletesci şi trupescă; sai considerăm virtuțile 

:) Brettoneau eruditul editor al opurilor lui Bourdaloue scrie în pri- 
vinţa metodului moral: „În loc de a cuprinde tâte virtuțile și întrâgă viaţa 
unui sânt, se ocupă P. Bourdaloue cu trăsătura, caracteristică, care-l distinge; 
căci chiar aşa precum la păcătoşi predomineză viţie, cari sunt istârul celor 
alalte, și la sânţi se află asemenea virtuți predominante, la, cari aă de a se 
referi tote consideraţiunile spiritului lor şi tâte sentimentele inimei lor. Dacă 
se presentă fie-care sânt sub aceste puncte de vedere, se arată 6re-cum în ade- 
vărata, lui figură. Aceea-şi unitate domnesce în partea morală. Scoţând din 
fiecare acţiune a sântului o învățătură morală, în adevăr află spiritul pururea 
ceva noă; dar în definitiv acâste sunt numay lumini, cari dispar în acela-şi mo- 
ment, în care saă aprins. Părintele Bourdaloue se ține numai de un singur 
punct moral, cu care încheie ori cuvintarea întregă, ori fiecare parte a ei, şi 
pre când prepară o conclusiuue finală asupra lu), își deschide un câmp larg 
de a instrua pre ascultători prin o probare fundată şi de a provoca emoţiune 
prin mişcări patetice,“ N
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escelenți ale Preacuratei Vergure, cum este umilința, obedienţa, * iubirea măririi - casei Domnului, modestia, abnegaţiunea dovedită sub crucea dumnezeescului ei Fii ete. În cât la serbările Preacu- ratei Fecidre sar celebra un misteriiă, ca la, Bunavestire, se observă cele espuse mai sus la predicele despre misterie. 
Când ar fi să se cuprindă în acea-și cuvîntare laudele mai multor sânţi atunci cercăm virtutea, care o ai comună și pentru care 

îi serbsză biserica de odată, spre es. la Trei ierarehi: zelul, cu care ai apărat credinţa ortodocsă în contra eresielor; saă şi dacă tractăm 
virtuțile caracteristice ale fie-cărui, le considerăm din un punct de vedere comun. Hunolt — arată: 1. că penitenţa sântului Petru ruşinâză 
pre mulţi păcătoşi, 2. charitatea sântului Paul ruşineză pre mulți drepţi. În fine se pote tracta ca de sine viaţa, fie-căroi după me- todul homilielor sintetice. 

În elaborarea cavîntărilor panegirice ca şi la ori care discurs se fim cu luare aminte, ca să domnâscă unitatea; tâte părţile să con- 
stitue un singur întreg tîntind tote spre acela-și scop, adecă edifi- carea, morală a credincioșilor prin lauda sântului. În specie: 

Teztul să esprime, în cât e cu putință în formă pregnantă, vre-o trăsătură ori virtute caracteristică a sântului. Mai cu 
succes se folosesc texturile, cari în sens acomodat esprimă caracterul personal al sântului. 'Texturi potrivite pentru cuvîntările panegirice aflăm mai ales în cărţile sapienţiali ale Vechiului Testament, dară 
şi în Evangelie; aşa în pericopa. evangeliei dela sărbătorea sântului Nicolati aflăm cuvintele: „Fericiţă sunt cei îndurători, că aceia în- durare vor afla“, aceste cuvinte forte potrivit caracteriseză pre 
s. Niculae, care sa distins prin virtutea îndurării. 

Esordiul se pote desvolta sai prin esplicarea textului, saă se 
pote imprumuta dela împrejurări espunând, adecă în liniamente 
generale, că în ce timpuri favorabile ori nefavorabile a trăit Şi lucrat sântul, pre care îl lăudăm. | 

Proposițiunea, şi partițiunea, să, fie concipiată în termini aleși, cât să deștepte atențiunea și interesul ascultătorilor. 
În pertractare se espun faptele și virtuțile sântului în o lu- mină viuă şi în o formă interesantă așa, cât să deşteptăm în ascul- tători admiraţiune- față, de ele. Spre scopul acesta arătăm și împre- jurările, între cari a trăit şi lucrat cutare sânt, apoi bunurile na- 

turali și ale fortunei, de cari s'a bucurat, cum sunt sănătatea, talentul deosebit, temperamentul blând, originea nobilă ori uinilă, sciința, averea,
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posiția socială etc.; ce a ajutat activitatea lui şi progresul în 
perfecțiunea creștină şi ce le-a împedecat; de ce mijlâce a dispus 
şi cum a făcut us de ele spre a delătura pedecile, ce i-aă stat în cale 
şi spre a deprinde faptele, cari store azi lauda şi admirațiunea, nostră ? 
Cum aă apreţiat contemporanii acelea fapte și virtuți şi ce influinţă 
ai avut ele asupra acestora? De ce ondre sa bucurat sântul 
înaintea Gmenilor, până ce a fost în viaţă, între ce împrejurări a 
murit, ce cult i s'a dat după mârte şi ce grații și ajutâre estra- 
ordinarie saă dobindit dela Dumnezei prin intercesiunea respecti- 
vului sânt? Respunsul favorabil la aceste întrebări deşteptă în 
ascultători veneraţiune şi încredere față de sânt şi iubire și pro- 
pensiune față de virtuțile, în cari a escelat sântul. - 

Espunerea în cuvintările panegirice, trebue să fie caracte- 
vistică, anume nu e necesar şi nici nu se pot espune tâte 
virtuțile, ci numai acelea virtuţi şi cualități, prin tari s'a distins 
sântul. ori îi sunt caracteristice și în anumită măsură imprimă 
timbrul lor în tote lucrările lui; din acestea se esplică apoi uşor 
spiritul, de care a fost condus el în viaţa şi activitatea sa. Alte 
fapte se pot. omite cu totul ori se amintesc cu câteva, cuvinte, pentru 
ca să nu se întrerumpă firul istorie. 

Mai mult să insiste oratorul sacru asupra faptelor şi virtu- 
ților, cari se potrivesc la viaţa ascultătorilor, şi cari, dacă ar voi, 
le-ar pute să le deprindă şi ei. Să scotă oratorul la ivelă mai 
mult ce e de imitat, de cât ce e de admirat; şi rătăcesc aceia, cari 
cârcă virtutea numai în ce e strălucit şi estra-ordinar, şi din viața 
sânților releveză numai ce portă timbrul minunii, ceea ce în adevăr 
admiră credincioșii, dară nici prin minte nu le trece să și imiteze; 
căcă bine să ne însemnăm, virtutea adevărată chiar aşa are preț şi 
merită lauda în lucrările, ce ni se par comune şi de tâte zilele, 
ca și în cele, pre cari le considerăm de mari şi estra-ordinari. 
Când lăudăm faptele bune și virtuțile unui sânt să nu uităm 
a accentua, că la îndeplinirea acelora ai contribuit ca factor prin- 
cipal grația divină, cu care sântul a cooperat cu fidelitate. De 
asemenea să legăm de espunere şi consideraţiuni şi reflexiuni dog- 
matice și morale, să facem deducţiuni practice corăspundătore con- 
ținutului celor espuse şi scopului cuvîntării; că numai așa va fi cu 
fruct propunerea, 

În fine observăm, că tot ce adnce oratorul sacru cu privire 
la viața sântului, să fie scos din isvâre demne de credință, cum e
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s. Scriptură, Tradiţiunea, cărţile rituali, cari conțin servițiul divin 
al sântului respectiv (Mineiii), precum şi din vieţile sânţilor scrise 
de bărbaţi pii şi erudiţă, ete. Laude esagerate minuni necomprobate 
şi cu un cuvînt tot ce e neadeverit, dubiu saă incert numai strică 
în cuvintare şi descrediteză pre orator. 

Elocuţiuneu în cuvintările panegirice poitesce un avint ora- 
toric, espuneri- plastice, amplilicări patetice, depingeri vii şi variate 
prin figurile oratorice și preste tut ceea ce numim dramatic în stil, 
Dela sine se înţelege, că nu în vorbirea întregă are să domnâscă 
aceea-și splendâre, ci precum în un tabloă bine esecutat varieză 
armonic umbra cu lumina, aşa şi în discurs faptele măreţe se espun 
în colori vii, pre când alte lucruri în stil mai simplu. 

Acțiunea în general are să fie însufieţită și solemnă, si să 
cor&spundă cuprinsului cuvintării ŞI disposițiunii sărbătoresci a 
ascultătorilor. 

$. 90. Cuvîntările ftunebrali. 

U specie a cuvîntărilor panegirice sunt şi cuvîntările numite 
îunebrali. Ele se țin la mortea pers6nelor ilustre sa prin posiţia, 
ce ai ocupat'o în sotietate. sai prin calitățile lor escelenți. 
Scopul acestor cuvintări este a lăuda adevăratele virtuți şi merite 
ale detunetului, presentându-le ca model de imitat, şi prin acâsta, 
de odată a ne manifesta pietatea şi recunoscința față de el. 

n. us,la.pondrgle antice, anume Ja, Egipteni, 
- 
   Atari cuvîntări era 

  

    

  

       

  

      

  

   

  

      

    

Greci şi Romania părinte, a, curintărilor Ante 18 moitloda i CESÂUDĂ „e „Consul e Legoriu_ Nazianzenul. » „ă ținut trei ana — “e e Esca d eu oaia iai vorbizi_„pline_de _afe. nume: Ja ONTEa! elui săi es:    şuirorei sale (rorgonia si a tatălui vegorii. EI consideră mai uţile domestice âlepersonelor respective. S. Ambrosiu a dat cuvintă- | rilor funebrale un noă caracter punendu-se pre terenul istoric, şi ară- tând infiuința defunctului asupra raporturilor vieţei publice din timpul săi, glorificându-l prin acesta; aşa face în panegiricul împăratului Teo- dosia Marele. Bossuet a schimbat caracterul cuvintărilor funebrale, luând de basă la cuvintare o doctrină religi6să dogmatică saă morală, în jurul căreia, ca şi în jurul unui punct central se grupeză espu- nerea vieței și a faptelor eroului; prin ce în discurs domnesce unitate și dogma ori moralul se presentă 6re-cum coneretisate. Acestă formă (didactică) e de recomandat, când în viața persânei ilustră prin posiţia sa, afli puține fapte mărețe, ori virtuți escelente. (Bossuet în discursul funebra! al ducesei de Orleans: „Mortea prin- cipesei defunete arată, că adevărata mărime şi demnitate a omului 
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1. nu stă în bunurile pămîntesci, ori cari ar fi ele, 2. ci numai în 
ordul graţiei.“) 

Oratorul spre a put6 vorbi cu succes trebue să studieze cu 
deamănuntul viața pers6nei ilustre. Anume să-i cunâscă originea 
nobilă. ori umilă, patria, împrejurările, între cari sa născut Şi a 
crescut, oraculele sai semnele, cari i-ai prevestit mărirea de mai 
târziă, pregătirea pentru cariera publică, episode caracteristice din 
pruncie. juneță și vrâstă matură respective din variele peri6de ale 
carierei sale, talentul, bunurile fortunei, caracterul moral, tempera- 
mentul, principiele și energia, cu care a lucrat pentru validitarea 
lor; mai de parte motivele, de cari a fost îndemnat (binele publie, 
iubirea faţă de miseri etc.), împrejurările favorabile şi respective 
nefavorabile, între cari a trăit şi lucrat; greutăţile, ce a întîmpinat 
în realisarea planurilor, mijlâcele, cari i-ai stat la disposiţie şi de 
cari s'a folosit ete. 

Întroducerea la cuvintățile acestea de comun o dicteză îm- 
prejurările triste, între cari se ține discursul, accentuându-se per- 
derea neașteptată, mare și irreparabilă, ce o sufere biserica, statul 
ori cutare societate prin adormirea în Domnul a persânei ilustre, con- 
sternarea adâncă și generală, ce a produs faima despre mortea ei ete. 
În pertractare să urmeze procedura indigitată la cuvintările panegirice. 
Observăm, că și aici adevărul e mai pre sus de t6te. Deci oratorul 
nu pote trece cu tăcerea chiar nici greșelile şi defectele de noto- 
rietate publică ale persânei ilustre, dară descoperirea lor să o facă 
scurt şi ca şi în treacăt, de multe ori este de ajuns o alusiune 
fină xeferitâre la ele. Dacă eroul a lucrat cu intențiuni bune, să 
releveze acâstă împrejurare; decumva şi-a retractat erdrea, ori reparat 
greşala publice, acesta nu-i derdgă, ci îi servesce chiar spre laudă 
şi pote ave influința bună asupra ascultătorilor; și s. Petru a pă- 
cătuit, dară curând şi-a plâns păcatul cu amar. În cuvintările tu- 
nebrale preste tot. are să se dee espresiune durerii şi întristării, 
de cari sunt predomniţi ascuitătorii, dară de odată să deştepte în 
aceştia și speranța mângăitore, că defunctul împlinindu-şi chemarea 
sa cu ondre şi plinindu-și cursul cu credință, îşi va primi meritata 
răsplată dela Bunul Dumnezei; şi acela, care le-a fost în viață 
model de virtute, le este după morte patron în ceriă. Stilul și în 
cuvintările funebrali e patetic şi solemn, 6ră propunerea vie şi 
plină de însufleţire.
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În fine observăm, că cuvîntările funebrale se țin numai la mârtea pers6nelor distinse, cari prin virtuțile lor escelenţi, şi prin activitatea lor ai intiuință decisivă asupra prosperării bisericei, statului ori asupra cutărej societăți mai însemnate. - 
De cuvintările funebrali în sens strins se deosebesc predi- cele îndatinate. la înmormintare, despre cari vom vorbi mai târzii. 

Secţiunea Il. 

Speciele cuvîntărilor sacre după forma, lor. 

$. 9i. Conţiunile saă predicile propriu zise. 

Conţiune „saii._ predică în, SENS. Jag, Se. zice orice, cavintare, sacră, În ș al, strîns, inse. sub. conţiune, sai predică inţelegem a Cvintare, sacră, „care. are, de „obiect_un singur IevĂr Sail, doctrină religiosă, pre « care esprimânduz0. în.0, sentență (Proposiţiune), 0 desvâltăm, după Ste Jegulele elocinței. Predica e forma cea mai perfectă, a cuvintărilor săcre. fu ea” domneste unitatea şi tot, ce se aduce înainte, se subordineză obiectului principal, care numai unul pote fi, servind spre ilustrarea, probarea, amplificarea şi valorarea lui față de ascultători. Oratorul sacru având să se ocupe în pre- dica de un singur obiect, îl pote considera şi tracta mai bine, şi mai precis din tâte acele puncte de vedere, din cari o poftesce acesta instruarea şi persuadareu ascultătorilor săi. 
Forma acesta a cuvîntărilor sacre sa desvoltat din homilie, anume în loc de a se tracta în o singură cuvintare sacră tâte ade- v&rurile cuprinse în o pericopă din s. Scriptură, s'a ales numai unul ori altul din ele, ca cu atâţ să potă fi mai cu temeiii tractat 
Forma predicilor „a. fost întrodusă de teolocii scolasțici _ȘI perfecționată de_cătră marii oratori trancesi din secolul Ală Il 

  

    

   

  

prin aceea, că ati aplicat la tractarea materielor Leligi6se pre.amxen idte Drosezisele artei oratorice, urmând pre celebrii oratori ai anti- cității clagice, cum a fost Demostenes, Cicero şi alti Metodul întrodus de oratorii Tiăncest 37 generalizat în întregă biserica. 
Având noi necontenit în vedere acâstă formă în espunerea din partea primă, aici ne vom ocupa pre scurt cu diversele specie ale predicei. Ele sunt:
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I. vedicile „festive sunt acelea, cari se țin în la Sărbători 
și cu alte ocasiuni solenane. ” Acestea atât cu privire la materia și 
dăsvoltarea 8, cât şi cu privire la formă pofteste, ca oratorul sacru 
să-şi aplice tâtă arta oratorică; cuprinsul ior e grav şi copios, ră 
forma, strălucită. Disposițiunea să fie artistică, argumentarea clară 
şi pregnantă, afectele vii, dară nu prea vehemente, elocuțiune ele- 
gantă şi avântată, dară pururea naturală şi împreunată cu demni- 
tate. Predicile festive sunt acomodate în deosebi pentru teme mă- 
rețe și cu ocasiuni solemne, cari străpun pre ascultători în o dispo- 
sițiune sufletescă vială şi sărbătorâscă. Observăm, că oratorul 
sacru să esplice în esordiu caracterul festivității, căci altcum poporul 
de rând adese-ori nefiind în clar, cu ceea ce se serbeză, nu-va îi în 
stare să-i pric6pă şi aprețieze în de ajuns propunerea. 

  

2,  Predicile comune, se țin mai ales,.Dwmineţa,. pentru aceea nimeni pa Re e UL Șt Padre, 

„Se, Nume 1956 Sie PEG ic led aiuupieeg Fle_nu. întrunesc splendorea Cu- 
vîntărilor olemne;. dar sunt, mai practice, ţintind. nu atât la escitarea 

= Era gi rai e sp 
afectelor, ci mai, „vîrtos la instruirea. temeinică. a poporului în_ade- 

TIE ra, 
OSE Și. la. înduplecarea | lui Ă spre o. viaţă crestinescă._ Fiiad 

că“cuvintările acestea sunt împreunate cu 's. Jiturgie este de dorit, 
ca obiectul lor să se scâtă din pericopa evangeliei ori a apostolului, 
prescris pre Dumineca respectivă. Disposiţiunea acestor predici e 
simplă, tractarea, poporală şi elocuţiunea în stil familiar şi cu uncțiune. 
Aici în genere se aplică regulele tractate la cuvîntările dogmatice 
iși morale. 

      

3.  Predicile penitențiali sunt_cuvîntări dogmatice ori morali, 
cari se țin în postul. Pascilor, a ai „de scop. deștepta re, păcătoşi irina nitel 

din "jetargie | la o viaţă creştinescă, Şi ai, fa îace $ să.se, „înfidre. de păcat 
Şi “de urmările DA Timpul cel mai acomodat pentru penitență” este 
Timpul "postului “mare, biserica voesce ca mortificarea nostră 
să nu fie numai esternă sai trupescă, ci să postim şi în privinţa 
spirituală prin înfrângerea inimei şi curățirea de păcate, prin ru- 
găciuni şi eserciţii de pietate. 

  

Cuvîntările din postul mare de comun formeză câte un ciclu 
de predici, care se începe cu prinderea postului. Ciclul îl 
anunță oratorul încă în predica primă. Și aici observăm, că sin- 
guraticele cuvintări; deşi aă să fie în nex intim, ca tot atâtea 
părți ale ciclului, totuși fie-care să tracteze deplin câte un punct de 
sine stătător.
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Materia acestor predici de comun este patima şi mortea, Mântuitoriului pentru noi Omenii; dară pot să fie tractate şi alte 
doctrine acomodate spre a cutrămura pre păcătoşi şi ai deştepta 
din somnul păcatului înduplecându-i la îndreptarea, vieței ȘI acurata împlinire a detorințelor creştinesci. Când materia cuvîntărilor de 
postul mare nu ar forma-o patimele Domnului, ci altă doctrină re- 
ligiosă, acesta să se aducă în legătură cu patimele Domnului Christos. Altcum insa-şi liturgia, cântările şi lecţiunile dela serviţiul divin prescris în post îi ofer oratorului material abundant pentru predici. | | 

În privința pertractării cuvintările penitenţiale ţin mijlocul între predicile festive şi între cele de Duminecă, deci și în disposi- 
țiunea lor se recere claritate: elocuţiunea e mai mult patetică, er 
tonul, în care se propun, pătrondătoriiă. 1) 

În biserica latină e datina să se ţină ciclu de predici şi în 
adoent (Postul Crăciunului) spre a pregăti pre credincioși la ser- - barea cu demnitate a Nascerii Domnului. Fle ca şi predicile de postul mare aă caracter penitențial. Obiectul lor de comun îl for- 
m6ză, necesitatea mântuirei genului omenese din întunerecul şi umbra morţii, în cari at cădut prin păcat, şi pregătirea omenimii 
prin profeţi şi în deosebi prin s. loan B. la primirea lui Isus, ne_ 
cesitatea credinței în Isus — ete. — Tractarea e ca și la predicile 
de postul mare, 

4. Predicile de misiuni incă se_numeră între cele p 
țiali. Aceste predici se tin în multe provincie cato _ spre, a Le- suscita credința şi viața morală în popor. 5) Spre acest scop en predicile 
se combină şi alte eserciție de pietate, cum sunt cercetarea, bise- ricei de mai multe ori pre zi, recitarea rosariului (la noi ar fi re- 
citarea paraclisului) ori a altor rugăciuni; mai de parte mărturisirea, credincioşilor și primirea preasântei cuminecături. Misiunile sunt 
0 specie de eserciție spirituali pentru popor. Pentru ca ele să aibă efectul intenţionat se chiamă în parochia, unde se ţin, preoți străini mai ales călugări, la cari credincioşii, mişcați prin predică, 
se mărturisesc mai fără sfială, ba pote că fac chiar mărturisiri 
generali. 

Materia predicilor de misiuni este: scopul omului, cele patru 
lucruri mai de pre urmă ale omului, posibilitatea şi uşurătatea de 

   
  

      

:) Esemple Popfiu Amvon 1868 tit. 1 p. 83 urr., Predici tom. |. p. 114-—189, :) v. Hemel o. c. pag. 396—409,
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a ne dobindi mântuirea; păcatul mortal, detorinţa, de a încunjura 
ocasiunea păcatului; detorinţele diverselor staturi de viață, cum ar 
fi detorințele părinţilor, ale domnilor şi ale servitorilor; mai ales 

„înse viţiele, cari domnesc în respectiva parochie, şi virtuțile opuse 
acestor viţie; apoi recerințele unei mărturisiri bune; efectele cumi- 
necării creștinesci şi tristele urmări ale mărturisirilor şi cuminecă- 
rilor sacrilege. 

Materia, să se tracteze cât se pote de clar, cât să o pricepă 
uşor toţi ascultătorii; spre ilustrare se aduc asemănări şi esemple 
mișcătâre. Oratorul sacru se adreseză mai virtos la afecte spre a 
emoţiona pre ascultători şi a-i îngrozi de păcat. Pentru înduple- 
carea voinței se aduc motive puternice. Stilul acestor cuvintări 
este patetie şi propunerea plină de viaţă. 1) 

Ş. 92. Predicile ocasionali. 

Ocasionali saă causali numim, acele cuvîntări sacre, a căror obiect 
şi formă le determină festivitatea, ce. dă ansă la ținerea Îor.__Cu oca- 
siuni festive credincioşii sunt dispuși a primi învățături şi îndomnări 
salutari; păstoriul înțelept se şi folosesce de” acăstă” disposiţiune fa- 
vorabilă_spre a le ține "cuvintări Sacie cor&spundătere "Ele pot îi Stara iezi ne 3 - za, ntre me” ee predici în sens Stiiris, Gai “parenese și alocuiuni după momen- 
tuositatea festivităţii şi a împrejurărilor, între cari se serbeză. În 
predicile ocasionali obiectul, care formeză tema, se presentă în o 
legătură aşa de intimă cu festivitatea. cât să se pară că nici nu 
Sar îi putut alege altă materie mai potrivită pentru predică. Şi 
când sar ţine predică cn ocasiunea unei festivități de caracter 
profan încă să se al6gă de temă o doctrină. religi6să, ce se pâte 
aduce mai uşor în Gre-care nees cu festivitatea respectivă. 

Ce privesce tractarea, oratorul avână în vedere disposițiunea 
emoţionată a ascultătorilor, încă în esordiă va arăta, că e pătruns 
de solemnitatea saă gravitatea momentului. În pertractare aduce 
probe, cari ilustreză şi dovedesc în un mod pregnant; cu deosebire 
sunt binevenite argumentele scâse chiar din natura festivități şi a îm- 
prejurărilor, între cari se serbsză, precum şi cele împrumutate din 
rugăciunile şi riturile sacre prescrise de biserică pentru respectiva 
festivitate. Stilul de comun are să fie avântat şi să presente apa- 
riția improvisaţiunii. 

        

  

ase e Prea 

1) Esemple aflăm la Iconardo a Porto Mauritio.
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În cuvintările ocasio 
de spirit sI tactul oratorului „Cu ie ăţ se țin atari cuvîntări, sunt împreunate, și. alte şolemnităfi. "e de dorit | ca predicile” ocasionali, peşte, tot. să..fie, Scurte... | Dintre predicile ocasionali vom. considera următârele: 

1.  Predicile la Consacrarea de. ersăn , anume: 
La chirotonirea_ de preot șiconsacrarea de Episcop, Cu atari ocasiuni, 06 “mare moment pentru biserică Și viaţa religioso-morală a credincioșilor, obiectul predicei îl formeză demnitatea înaltă, gre- utatea, și folâsele statului sacerdotal, precum şi binecuvîntările. cari le mijlocesce acest stat asupra omenimiă. 

În esordiă ori epilog se face amintire și de cualităţile lauda- bile ale ordinatului, de speranțele, ce le I6gă biserica de el, înse fără a-l linguși ori a-i vătăma modestia. Dacă ordinatul Și în trecut a dat dovedi despre capacitatea, talentul şi zelul de a pro- mova binele public şi mântuirea sufletelor, se pot felicita credincioşii, cărora Provedinţa divină le-a dăruit un atare păstorii sufletesc. Stilul e patetic ră propunerea s&rbătorâscă. 
Tot ași se țin şi cuvintările de primiție, îdatinate adecă în unele locuri, când preotul neo-ordinat celebreză prima 6ră s. Liturgie. 2. La depunerea profesiunii monachule. Când adecă, cel ce sa dedicat la viața religidsă, promite cu solemnitate a renunța, la secol și a servi în mod special lui Dumnezeii. 
Obiectul acestor cuvîntări e sublimitatea vocaţiunii spre statul monachal, eroismul monachului adevărat în luptă cu întreita poftă a lumii, fericirea, şi avantagiele vieţei monachali; periculele vieţei seculare, de cari e preservat monachul ete. 
3.  Predicile de instalare saă înaugurare. Cu ocasiunea în- troducerii în oficii se ofere întroducătorinlui ocasiune bună de a da poporului instrucțiune folositâre despre momentuositatea, oficiului sacru, la care se face întroducerea, şi despre raportul dintre mi- nistrii bisericei şi credincioşii concreduţi grigii lor. De aici resultă că obiectul predicelor de instalare îl formâză demnitatea, greutatea, agendele oficiului pastoral, precum și detorințele poporului față de cel ce pârtă acest oficii. - 

În elaborare întroducătorul, care de comun e protopopul tractual, să-și concipieze predica pre scurt. În esordii după câteva, fvase întroducătâre, în cari accentusză momentuositatea, serbării, espune actul denumirii din partea Ordinariatului, la care adauge 

li se, pote mai ușor cundsce agerimea PE e otet co aer deea e AI DEE PRE Caesar. 

dă. cu festivitățile, a cari 
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în dată cualificaţiunea frumâsă, cualitățile recomandabile, ale noi de- 
numitului și de cumva are merite, meritele deja câștigate. cari tote 
justifică denumirea și îngrijirea părințescă a Ordinariatului faţă de 
umplerea beneficiului cu pers6na cor&spundătâre. 

În pertructure se ocupă de obiectul ales ca temă, tractându-l 
în rapoit cu împrejurările locale. Dacă noă denumitul n'a fost 
doritul poporului, împrejurarea acâsta se tace cu totul, oră cel 
mult făcând alusiune la ea, să îndâmne poporul, ca să fie cu t6tă în- 
crederea față de noul săi părinte. sufletesc. În epilog își esprimă 
speranța, că instalatul îşi va pune tote puterile şi totă diliginţa 
întru împlinirea oficiului săi spre gloria lui Dumnezeit Şi promovarea, 
binelui sufletesc și trupesc al poporului lui încredințat. sră poporuj 
îl va privi ca pre un adevărat părinte sufletesc, iubindu-l şi aju- 
tându-l întru purtarea greului oficiu. În fine imploră ajutoriul divin 
preste noul beneficiat și preste turma lui concredută. Este datină 
ca instalatul să respundă la vorbirea de întroducere. 

În răspuns instalatul mulțămesce lui Dumnezei şi Ordina- 
riatului, că (dintre mai mulți, dacă a fost concurs) pre dînsul l-a 
aflat vrednice pentru oficiul respectiv; de asemenea mulțămesce în- 
troducătorului, pentru că a binevoit a indura fatigiele împreunate 
cu actul întroducerii. Promite, că își va da tâtă silința, ca prin 
purtarea, zelul şi activitatea sa să justifice încrederea, ce ai pus-o 
în dinsul superiorii săi, şi speranțele, ce le legă poporul de denu- 
mire. Grijea lui de căpetenie îi va fi mărirea casei Domnului şi 
binele credincioșilor; spre scopul acesta r6gă şi pre credincioşi, ea 
să-l ajute întru împlinirea misiunii sale. (De prestaţiunile materiale 
îndatinate, cum sunt competințele stolari ete., nu e consult a face 
amintire.) 

i 
În fine invâcă graţia divină asupra sa şi a poporului. 
Se pote întimpla, ca instalatorul să țină numai o alocuțiune, 

atunci, dacă permite timpul, ține instalatul prediea. despre temele 
amintite mai sus. În tot casul ei ati să se înțelegă încă de timpuriă 
în privința acesta, pentru ca instalatului să-i rămână timp de a 
se prepara, cum se cuvine; bine sciind, că impresiunea, ce o face 
prima predică asupra poporului, e mai adâncă și efectele de mai 
mare însemnătate. 

4. Cuvîntările de valedicere.. La cașul când un păstoriă su- 
fietesc ar trebui să se despartă de, parochia». care „a, Onduș:0,. până 
oi “Crediticioșii aștg la gi un rămas bun, adresându-le 3ecia . A Frei pi PSP 3 Se E REED a Sa 

     3 
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cuvinte părințesci. Cuvintele, ce se,Zic.cu „afară. ocasiuni, le ascultă menit cu mii mare ateafiune şi şile împrimă ndâne în suf reotul de o parte va da espresiune iubirii sincere faţă de popor, — pentru binele și prosperarea căruia sar fi jertfit încă timp îndelungat, dacă Provedinţa divină, nu ar fi dispus altmentrelea; 6ră de altă parte se arată recunoscători pentru încrederea, ascul- tarea şi ajutoriul, ce i-aă prestat credincioşii în decursul păsto- ririi sale. Acestei încrederi, iubiri şi ascultări va ascrie în mare parte succesele îmbucurătore ale păstoririi sale, Apoi va reaminti acele momente ale activităţii sale, cari i se vor păr6 mai salutari pentru credincioşi (aă ridicat biserică, şeolă, au întrodus alte insti- tuţiuni salutari), îi va îndemna să persevereze în virtute și să vieţuescă tot de una amăsurat învățăturilor audite dela dinsul. Doge- nele de comun nu ai loc în aceste cuvîntări. 
Nu fără efect rămâne luarea r&masului bun dela diversele staturi, spre es. dela bătrâni, tineri, pruntă, părinți, fii etc., de cari, ca de fii sufletesci, pururea își va aduce aminte şi se va ruga pentru ei. Nu-i stă bine parochului să se laude pre sine, nici să afecteze o părere de răi, pre care nu o simte; mai ales dacă nu a trăit chiar bine cu poporenii, ori însu-şi s'a rugat să fie dispus airea. 3. Cucîntările  iubilure, Acestea se țin la, sărbătorile particulare, intră ainihtitâa 'vre-unui” act mai momentuos din, viaţa preotului Un. j „âniversărul al: 50-lea-dgla ord rea, „de preot, or dela intrarea în „cutare, oficiă. 

Cu cât sunt mai rari atari serbări şi cu cât sunt mai nu- mă&r6se meritele iubilantului, cu atâta mai mare impresiune face asupra poporului o cuvintare bine lucrată. 
Când îşi serbâză iubileul vre-o pers6nă de posiţie înaltă, ori fârte avută în merite, de obiect al -cuvintării se iea viața iubilantelui 

  

        

lăudându-l, de cumva a fost conseiă de: chemarea şi demnitatea sa şi şi-a împlinit, cum se cuvine, deregătoria. 
De cumva iubilantul, nu a făcut tapte demne de laudă, e bine să rămână oratorul pre lângă adevărul principal al cuvintării, amintind, în epilog, că timpurile, și împrejurările, între cari a păstorit iubilantul, aii fost grele, apoi încheie cu o rugăciune de mulțămită, că Dumnezeii 

20
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a dăruit iubilantelui o viaţă atât de îndelungată şi-i implâră binecu- 
vîntarea cerescă. și puteri sufletesci și trupesci și pentru restul 
vieței sale. 

Când însu-și iubilantul ar fi să ţină predica, atunci cu modestie 
„amintesce faptele mai momentâse din viaţa sa, pastorală, succesele, 
ce le-a avut, le ascrie grației duimnezeesci şi cooperării credincioşilor 
şi dă mulțămită lui Dumnezeă pentru tote. . 

6. Predicile dela sânțiea.„de biserici, Obiectul acestor predici sunt: însemnătatea, bişericei „ca, loc de rugăciune şi de sacrificii; 
darurile, ce se mijlocesc credincioşilor în biserică; sânţenia, ce se 
cuvine casei Domnului; reverința faţă de biserică ete. Aceste teme 
se tracteză apoi ca și cuvintările dogmatice, respective morali. Elo- 
cuțiunea și propunerea e săbătorâscă, ) 

Tot asemenea se purcede, când se serbâză aniversariul zidirii 
ori consacrării cutării biserici. 

$. 93. Predicile delu înmormîntări. 

P Predicile îndatinate la noi cu ocasiunea înmormintării sunt 
;cuvintări dogmatice şi morali destinate a instrua pre credincioşi, 
a-i mângăia, și a, le alina durerea pentru perderea, ce o sufer prin 
mrtea vre-unei persâne, cu care eraă în legătură mai de aprâpe. 
Cuviîntările acestea se deosebesc de cuvintările panegirice şi de cele 
funebrali în sens strins, de-6re-ce aici nu se țintesce la lauda per- 
s6nei defuncte, ci la instruirea şi mângăerea celor rămași în viaţă, 
De unde materia predicilor dela înmormintări o formsză doctrine 
religidse acomodate; cum ar fi doctrina, despre morte, despre iu- 
decată, despre ceriă, purgatorită și infern; despre nestatornicia lu- 
cerurilor lumesci și eternitate; despre nemurirea sufletului; detorința 
celor vii de a se ruga și a aduce jertfe pentru sutietul repausaţilor etc. 

În tractarea acestor materii, întroducerea se face prin câteva 
cuvinte dictate de însa-şi împrejurarea tristă, care-l face pre orator 
să grăsscă. În pertractare oratorul nu va perde din vedere duplul 
scop al predicei, adecă instruirea şi mângăerea credincioșilor. Instruirea 
se face ca și în predicile dogmatice şi “morali, &ră consolarea se 
deduce, ca urmare naturală din cele espuse spre a instrua. În 
deosebi spre a mângăia pre consângenii şi amicii întuistaţi li se 
-atrage atenţiunea asupra Provedinţei divine, care cu nemărginită 
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1) Esemple la I. Popfiu, Amon 1. p. 238 ur, şi 299 urr,
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înțelepciune conduce destinele fie-cărui om, şi prin încetarea din viaţă a pers6nei detuncte încă numai voia lui Dumnezei sa împlinit. Apoi mârtea punând capet durerilor, suferințelor şi nenumăratelor necasuri, ce ne întimpină în acestă vale a plângerii, de odată ne deschide pârta nemuririi; mârtea e începutul adevăratei și netre- cătorei n6stre vieţi, de care se bucură în ceriă toți, cei ce mor în frica Domnului. Legătura iubirii nu înceteză între cei vii şi între cel mort; noi ne putem ruga, da elemosină, oferi ss. liturgii și în- deplini alte acte de pietate pentru defunct, 6ră el se pote între- pane la Dumnezeă pentru noi. Înainte de închiarea predicei se espun momentele mai însemnate din viaţa repausatului, şi de cumva a fost o persână mai distinsă prin pietatea sa ori prin alte virtuți se spun și virtuțile acestea. Altcum faptele virtudse a le defunctului se pot intercala, la loc potrivit în întregă predica, 
Eiocuţiunea şi tonul la predicile dela morţi ai să fie seriâsă şi pline de compătimire, dară nici de cum sentimentale. Din în- tregă propunerea să se potă vede, că oratorul e pătruns de durere ca şi ascultătorii, şi că prin cuivntele sale nu cârcă alt ceva de cât a-i instrua și mângăia. 
Observuţiune. Ce privesce cestiunea, că 6re consult este să se ţină cuvîntări la înmormintare; se pot aduce rațiuni grave şi pentru și contra ţinerii acestor cuvintări. Contrarii cuvintărilor comune dela înmormîntare susțin, că ele sunt necunoscute anticităţii creştine; dacă parochia e mare, ca- surile de morte sunţ dese, și .păstoriul sufletesc nu dispune de timpul necesar spre a se pegău pentru fie-care predică în deosebi, şi asttel e silit a repeţi acelea-și idei, ceea, ce produce o lângedire în ascultători. Mângăerea familiei repausatului este obiectul instrucţiunii private. În tine consângenii şi amicii defunctului aşteptă, ca, acesta sa tie lăudat, chiar Şi dacă Viaţa nu i-a fost de laudă, ci pâte a tost un păcătos pubiie. A defăima în predică nici când nu € cu- venincios și nici nu este iertat, dară laude nemeritate încă nu se pot aduce, așa oratorul nu axare-ori ajunge în perplecsitate. Din aceste considerante e consult a se țin6 cuvintări numai la înmor- mintarea pers6nelor ilustre, saă numai cuvintări funebrale pro- prie zise. 

Părtinitorii predicilor dela înmormintaxe încă aă rațiuni pon- derose. Ei zic: «Imormintarea ofere păstoriului sufletesc zelos ocasiune de tot bună spre a infiuința prin predică asupra vieţei re ligioso-morale a poporului. Nimic nu deșteptă pre păcătos mai curând din letărgie, ca presentarea morții, de care nime nu e scutit; pentru presentarea ei nici un moment nu e mai oportun de câţ al înmormintării. Osemintele reci Și fără viaţă, ale defunctului, si- 
29*
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criul, ce le conţine, oficiul funebral, luminile, ce se consumă, feţele posomorite și lacrimile celor din giur sunt probe convingătore şi mișcătâre pentru adevărul propus de orator. Mulţi păcătoşi, cari 
nu cercetâză biserica, asistă la înmormîntări, şi predica bine ținută 
le aduce aminte de mârte, judecată, eternitate; acâsta aducere aminte, care îi deştâptă din somnul păcatului, îi cutrămură şi 
împinge la penitinţă şi îndreptarea vieței. — Acestea ar fi rațiunile, ce se aduc în favorul cuvintărilor dela înmormiîntare. Unde este datina de a se ţin6 cuvintări sacre cu ocasiunea înmormântării, păstoriul sufletesc are să se acomodeze acestei datini. 

La noi e datina, că la finea cuvintărilor dela înmormiîntări se i-al iertăciuni. Așa după cum se îndatineză a se lua la noi, sunt 
de reprobat iertăciunile. De multe-ori ele nu cuprind, de cât fraze g6le, ridicole și absurde, contrarie cu spiritul bisericei. Prin iertă- ciuni Gre-cum se arată, că viața ac6sta o prețuim mai mult de cât fericirea, cerâscă; credincioşii în loc de a fi mângăiați mai mult 
li se rănesce inima, și li se măresce durerea. Luarea, iertăciunilor nu "odată îl aduc pre conţionator în mare perplesitate. Deci 
ar fi de dorit, să se caseze iertăciunile, dacă acesta nu se pote, cel puțin să se scurteze şi esprime prin câteva. cuvinte alese — dacă se pâte din s. Scriptură, — dorința, ca cei vii să nu-l uite 
pre cel repausat, ci să-şi împlinescă detorințele de pietate față de el, rugându-se pentru sufletul lui. 

$. 94. Cuvîutările catechetice,  - 

Cuvîntări -catechetice numim acele cuvintări sacre, cari își 
scot obiectul din catechismul diecesan, propunând în formă de ho- 
milie doctrina, ce se propune în catechism prin întrebări şi 
respunsuri. 1) 

_ Seopul principal al predicilor catechetice este a mijloci ascul- 
tătorilor o cundscere fundată şi completă a singuraticelor adevăruri 
religidse, purcedând din cunoseințele, ce le ai ei din catechism. În 
cuvintările acestea servindu-se oratorul de terminii și frasele din 
catechism, revâcă în mintea ascultătorilor cele audite şi învăţate 
de ei ca prunti, prin acesta propunerea devine mai interesantă şi 
mai ușoră de înţeles. 

Chiar și. cei ce nu saă bucurat în pruncie de iustrucțiunea, 
religi6să cuvenită, pricep mai uşor cuvintările catechetice, de cât 
predicile proprii. Din acesta causă e consult ca oratorul sacru să 
țină mai des cuvintări catechetice suplinind prin ele lipsa instru- 
cțiunii religidse din ședla poporală. 

  

:) N. N. Schleininger, das kirchliche Predigtamt. p. 578 VI,
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În întroducere este consult să se aducă tema cuvintării în le- gătură cu evangelia cetită la servițiul divin, dacă acesta nu Sar put€, alâgă-se un text, care conţine doctrina sacră luată de temă, apoi punându-se în fruntea cuvîntării se începe cu esplicarea, lui. Pote să și lipsâscă textul în cuvîntărea catechetică, şi. atunci în câteva cuvinte relevăm momentuositatea doctrinei, despre care voim să cuvîntăm şi apoi trecem la pertractare. Dacă se ține o serie de cuvintări catechetice, la cea dintâiă se face o întroducere ge- nerală, sră la cele următâre întroducerea -o formeză o scurtă re- capitulare a cuvintărilor precedenţi arătând nexul, dintre ele şi dintre cea de acum. 
Proposițiunea o formâză anunțarea adevărului, care-l propunem, 6ră partițiunea — dacă se face — reflectarea la punctele de ve- dere, din cară se tractâză adevărul respectiv. | Pertractarea se reduce la câteva întrebări, cari formeză punctele principale ale obiectului, ce se tracteză. . La întrebările acestea. formulate în terminii din Catechism respunde oratorul tot eu atari termini ilustrând, amplificând şi probând ceea ce afirmă, (Spre es. tema despre iertarea nedreptă- tilor, ce ni se fac, Sar pute pertracta așa: În ce stă iertarea? în depunerea. ori cărui sentiment de ură ori resbunare și uitarea in- juriei. Cine să ierte? fiecare? Cui? celui ce i-a causaţ nedreptate. Ce se ierte+ nedreptatea, ce i sa făcut? Cum se ierte? din inimă? Când? fără amânare? De câte ori? ori de câte ori i sa fă-ut ne- dreptate. Aici fiecare respuns se ilustreză și motivâză cu taţiuni din s. Scriptură, din rațiune şi esperinţă.) 

În loc de a reduce materia la anumite. întrebări, ea se pote considera și tracta după - insuşirile doctrinei, ce ne am ales-o de temă. Așa credinţa nâstră trebue să fie: a) mai pre sus de tote, b) universală, c) firmă saă tare, şi d) împreunată eu fapte bune. Sati părerea de răi pentru păcate are să întrunescă următârele condițiuni: a) să, fie din inimă, 6ră nu numai dela gură, b) să fie universală sati să se estindă Chiar Iă tote păcatele făcute Şi c) să fie supranaturală saă din motive religidse mai pre sus de fire. Aceste însuşiri ale credinței, respective recerințe ale contriţiunii se, desvltă şi tracteză ca tot atâtea părți ale predicei, urmând regu- lele espuse în Homiletica generală. 
În epilog se recapitulză cele propuse și se inculcă obser- varea, lor,
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Stilul cuvintărilor catechetice e simplu şi natural, de parte 
înse de stilul cel sec al obicinuit în manualele de şcolă. Propunerea 
preste tot are să fie liniştită și în ton familiar. 

După ce în colecţiunile de cuvintări sacre publicate în limba 
română nu se prea află cuvintări catechetice, lăsăm să urmeze aici 
un esemplu din predicile catechetice ale predicatorului germân 
Zollner. 

„Noi serbăm azi prima duminecă din advent (pestul Crăciunului 
numit în biserica latină adventus). Cuvintul advent este latinesc 
și în limba n6stră însemnsză venire, sosire. Biserica înse înțelege 
sub advent acel timp cam de 4 săptămâni, în care se pregătesce 
în fie-care an la marea sărbătâre a nascerii Domnului nostru Isus 
Christos. Ziua, în care s'a născut Isus Christos a fost primul săă 
advent, prima sa venire în lumea acâsta,; judecata ultimă, când: va 
veni de noi în chip vădut la capetul lumii, va fi al doilea advent, 
venirea lui a dâua. De acestă duplă venire ne aduce aminte bise- 
rica pre timpul sântului advent, şi pre lângă acâsta are de scop, 
ca noi să facem pocăință adevărată, ca să serbăm cu demnitate sântă 
şi marea zi a nascerii lui Isus Christos și Gre-când în ziua cea 
mai de pre urmă să aflăm graţie la judecata lui. Premergătoriul 
Domnului, S$. loan, care a pregătit pre Iudei spre primirea Mântui- 
toriului, le-a predicat pocăința și i-a botezat în riul Iordanului. Et 
în parte tot aceea-și voiii face, ce a făcut acest bărbat sânt, vorbind 
în acest sacru timp al adventului despre sântele sacramente în 
genere şi despre s. Botez în specie. Al doilea (în ediţiunile 
nostre al treilea) cap din catechismul nostru tracteză despre ss. 
sacramente. Înse înainte de a vorbi despre ss. sacramente, trebue 
să ve împărtăşesc învățătura despre grație. Graţia se distinge în 
grația ajutătore şi graţia sânţitâre, care se numesce şi grația în- 
dreptătore. Aici voiii tracta despre grația ajutătâre, şi ve voi 
răspunde la următârele patru întrebări: 

1. În ce constă graţia ajutătore? 2. În cât ne este necesară 
graţia ajutătore? 3. Împărțesce Dumnezei graţie tuturor Gmenilor? 
4. Ce are să facă omul, ca graţia să-i servâscă spre mântuire. 

Prima întrebare: În ce constă grația ajutătore 2 
Răspuns: Graţia ajutătâre constă în aceea, că Dumnezeă ne 

lumin6ză mintea şi ne mișcă voia, spre a încunjura răul, spre a voi 
şi îndeplini binele. Mintea şi voinţa aparțin naturii nstre omenesti; 
ele sunt daruri, prin cari ne deosebim de cătră animale. Mintea 
ne lumineză, cât cundscem diferite lucruri; voința ne face capaci 
de a îndeplini ori întrelăsa diverse lucrări. Acestă lumină naturală 
a minții şi acestă putere naturală a voinței, să nu o socotiți, Iu- 
biților, de graţie ajutătâre; graţia acesta e în deosebi un dar suprana- 
tural dat nemijlocit de Dumnezeiă, care ne face apți spre cunoscințe 
şi lucrări, ce trec preste puterile n6stre naturali. O asemenare ve 
va lămuri lucrul. Noi avem ochi, cu cari vedem diverse obiecte
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până la o anumită depărtare; dacă obiectele sun şi mai de parte, 
nu le mai putem ved6. Aşa se află pre bolta, ceriului o mulţime 
de stele, pre cari cu ochii liberi nu le vedem. Privind cu un ochian 
(telescop) bun le vom ved6. Asemenea avem mâni, cu cari putem 
ridica şi purta o anumită greutate. Dacă înse greutatea, trece 
preste puterile nâstre, nici pre lângă cea mai mare sforțare nu o 
vom pute mișca. Luând un lăstari (pâvghia), lucrul va succede; 
putem ridica și duce mai de parte povara. Vedeţi, ce e ochianul 
pentru ochiul nostru şi lăstariul pentru mânile n6stre, cam aceea 
e graţia pentr puterile nostre spirituali, pentru mintea şi voinţa 
nostră. Ea ne lumineză ca să cunâscem ceea ce numai cu lu- 
mina naturală a minţii nu am pute cunâsce; ea ne îndemnă şi ne 
întăresce, ca să voim și să îndeplinim aceea, spre ce nu e de ajuns 
puterea naturală a voinţei nâstre. Noi cu puterile naturali a minţii 
şi voinței nâstre nu suntem în stare a cunâsce, a voi şi a face 
ceea ce e necesari spre mântuirea de veci. Vine Dumnezeti și ne 
luminsză mintea (înțelesul) şi ne mişcă voia, spre a încunjura, răul 
şi spre a voi și face binele. De câte ori ne dă Dumnezeiă grația 
ajutătore, nu numai ne lumineză, ca să vedem ce e de făcut ori de 
încunjurat, ci influințeză și asupra voinţei nostre întărindu-ne, ca, 
ceea ce avem să facem ori să încunjurăm, să o şi putem aievea 
face ori încunjura. În acesta constă grația ajutătâre. 

A d6ua întrebare: În cât ne este necesariă grația ajutătore 2 
Răspuns: Graţia ajutătore ne este necesariă în cât: 1. fără 

de graţie nu putem începe, nici continua Şi sevârşi chiar nimic cu 
privire la mântuirea nâstră; 2. atât păcătoşii cât și drepţi spre a-şi. 
câștiga mântuirea, ati lipsă de graţie. 

1. Spre a put începe ceva cu privire la mântuire, înainte 
de tâte ar fi de lipsă, să concepem un cuget bun, să facem un 
propus bun şi preste tot să voim ceva bun supranatural. Dar apostolul 
zice: Nu că destui suntem noi a cugeta dela noi ceva ca dintru 
noi, ci îndestulirea nâstră este dela Dumnezei, 1) Și 6răși zice: 
„Dumnezeii este, carele lucrâză întru voi, şi ca să voiți și ca să 
sevârşiți după bunăvoința sa.“ 2) Din aceste cuvinte ale apostolului 
lămurit apare, că fără graţie noi absolut nimica nu putem face cu 
respect la mântuirea nâstră, chiar fiind că cu propriele puteri 
suntem necapaci a cugeta ori a voi ceva referitoriă la mântuirea 
nostră. Dacă delă noi nu suntem în stare a începe ceva referitoriii 
la mântuire urmeză, de sine, că fără de grație nică nu putem con- 
tinua. și sevârşi nimic, ce ne ar câştiga mântuirea; căci ce se con- 
tinuă și sevârşesce. trebue să se începă mai întâi. Cu totul alteum 
stă lucrul cu faptele bune numai naturali; aceste le pâte voi şi 
sevârşi omul cu puterile sale naturali, căci dâră el are voință l- 
bără. Aceste fapte provenitâre numai dela puterile naturali, deşi 

1 Cor. 8,5, 2) Eilip. 2, 13.
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sunt bune și laudabile, nu aă nici o putere mântuitâre pentru viaţa de veci. 

„9. În special aă lipsă de grație păcătoşii, spre a ajunge la adevărata pocăință şi îndreptare. P&cătosul, ca să se îndrepte, adecă să se curăță de păcatele sale şi să se sânţescă, trebue să începă a crede, a spera şi a iubi pre Dumnezei; să-i pară răi de păcate cu adevărat şi să aibă propusul de îndreptare. Cum le va face tâte acestea păcătosul numai cu puterile sale naturali, câtă vreme el de sine nu e în stare a concepe nici un cuget con- ducătoriă la mântuire? Dacă aşa-dară păcătosul se întârce aievea şi dobindesce grația sânţitâre, acesta nu e numai lucrarea lui, ci de-odată e şi lucrarea graţiei dumnezeesci. Dacă Dumnezeii nu lar lumina, escita şi întări din lăuntru pre păcătos, acesta nici când nu Sar întrce. Și drepţii, adecă aceia, cari nu sunt înținați cu nică un păcat greă, încă aă lipsă de ajutoriul graţiei, și înainte de tote spre a face fapte meritorie. Fapte meritorie sunt acele fapte bune, prin cari noi ne facem vrednici de a dobindi înmulţirea grației sânțitre și fericirea eternă. Graţia sânțitâre şi fericirea vecinică înse sunt bunuri supranaturali, şi aşu numai prin mijlâce supranaturali se pot dobindi. Acum fiind că și drepții cu puterile lor naturali numai fapte bune naturali pot face şi numai cu aju- toriul grației divine pot împlini lucrări supranaturali, este clar, că ei aă lipsă de graţie spre a sevârşi lucrări meritorie. — Mai de parte ne este necasariă graţia spre a învinge ispitele cel puţin cele mai îndelungate şi vehemenţi. Sânta Scriptură ne îndemnă adese ori, ca în ispite să recurgem la ajutoriul grației divine, spre a nu căde. Aceste îndemnări probâză destul de evident necesitatea graţiei; căci pentru ce am mai cere grația dumnezeâscă, ca să nu cădem, dacă noi am pute învinge ispitele cu propriele nâstre puteri? În deosebi avem lipsă de darul lui Dumnezei, ca să putem persevera (rămâne) în statul dreptății până în capet. Acesta &ră-şi e o în- vățătură de credință; căci părinții conciliului tridentin aă pronunțat anatemă asupra acelora, cari afirmă, că dreptul fără ajutoriul special al lui Dumnezeii ar pute persevera în dreptatea dobindită. Acesta este, Iubiţilor, pre scurt învățătura, catolică despre necesitatea gra- ției. Fără graţie noi nu putem începe, continua și sevirşi nici cel mai mic lucru spre mântuirea nâstră. Ajutoriul graţiei este ne- cesariti păcătoşilor ca şi dreptilor: păcătoşilor, ca 'să pâtă ajunge la credință, la pocăință şi îndreptare (Justificațiune): drepţilor, ca să potă face lucrări meritorie, învinge ispitele şi persevera până în capet în dreptate. Deci fiecare om, chiar şi cel mai sânt, trebue să se umilescă înaintea lui Dumnezeă şi să mărturisescă cu apostolul: „Prin grația sum, ceea ce sum.“ :) 

  

) 1 Cor, 15, 10.
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La a treia întrebare: Împărțesce Dumnezeă tuturor dmenilor grațiu sa? | 
Respuns: Dumnezeă tuturor Gmenilor împărțesce graţia sa: 1. păcătoşilor, 2. drepţilor, 3. şi necredincioşilor, le dă graţie de ajuns şpre a fi fericiţi e 
Eră a patra întrebare: Ce să facă omul spre a-i servi grația spre mântuire? 
Respuns: omul: 1. să nu se opună graţiei, ci 2. se conlucre fidel cu ea.1) Respunsurile la aceste două întrebări din urmă le desvâltă, ca și cele date la întrebărilor 1. şi 2., apoi încheie cuvintarea ast-feliă: „Aşa dară, Iubiţilor, nu despreţuiți grația, ce vi se dă spre mântuire, ci 'conluerați fidel cu aceea Și folosiţi-o spre mântuirea vostră.  Rugaţi-ve zilnic lui Dumnezei pentru graţie; că cu cât veți cere mai cu mare zel graţia lui, cu atât vi-o împărtăşesce în mai mare măsură. În deosebi rugați-ve ueîncetat pentru cea mai mare din tăte grațiile, pentru graţia perseveranței până în sfârşit. Acestă, graţie este eschisiv o grație a rugăciunii zel6se şi stator- nice.  Nime nu va remâns statornic în bine şi nu va muri fericit, dacă nu va ruga pre Dumnezeii des şi din inimă pentru acestă grație. Faceţi tot-de-una aceea. spre ce ve lumineză, îndemnă şi întăresce graţia. Dumnezeii Voesce, ca toți să fiți fericiţi, pentru aceea ve întinde mâna sa spre a ve conduce în ceri.  Apucaţi acestă mână iubitore și lăsaţi-ve conduși de ea, ca să ve. ajungeţi scopul vostru ultim. Amin.“ 2) 

Ş. 95. Parenesele şi alocuţiunile. 
|.  Parenesele (zo:ctreore- exhortatio) Sunt agrăiri scurte de cuprins moral. prin care 'credicioşilor Îi se propune cutare. do- ctrină, sacră Ori obligaţie ŞI TI S6 TEgă-a6Săiiot, ca EI 0 urmeze cu_tOtă_acurateța. "Ce privesce vbiectul pareneselor, € acelaşi ca şi în cuvîntările ocasionali, forma, înse e mai simplă şi tonul, în care se ţin, e mai confidențial de cât în predicile ocasionali. La cuvîntările acestea .pste să lipsâscă textul şi partițiunea, şi oratorul se începă numai de cât cu obiectul, despre care voesce a vorbi. Ocasiunile, când e mai consult a țin€ parenese de cât predici proprie, sunt multifarie. Aşa ar fi: anunţarea postului, a unei săr- bători mari, ori a cutării festivități mai alese; apoi când gras6ză epidemii, turburări ori alte nefericiri în comună ori în țară; cu ocasiunea administrării sacramentelor şi sacramentalelor şi a fun- 

  

1) cfr. Dr Isidor Marcu, Catechismul religiunii creştine, întoemit pentru clasele gimnasiale infericre, Blaş, 1894. Partea a treia, Ș.2. 2) Nic, Schleininger, Muster des Predigers pag. 679 —684, 
”
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cţiunilor sacre preste tot încă sunt potrivite parenesele. Pa ele 
chiar pentru actualitatea și tonul lor părințese şi familiar sunt 
ascultate mai cu mare interes de cât predicile comune. 

Esortațiunile pot fi adresate poporului în biserică şi în locul 
predicei comune; când oratorul, spre a nu țin€ pre credincioşi timp 
îndelungat în biserică (ori din alte motive), le spune, că se va 
mărgini la o scurtă, consideraţiune a unui ori altui moment din 
pericopa cetită la cu'tul divin. Se pot ține parenese și numai unei 
familii ori corporaţiuni, ba și persOne!or singuratice (spre es. unui 
morbos, unui păcătos împetrit, spre a-l îndupleca la pocăință etc). 

Ca parenesa să aibă efectul dorit, trebue ca ocasiunea, din 
care se ţine, să fie destul de importantă, căci atunci credincioșii 
sunt dispuși și chiar asteptă să li se adreseze câteria cuvinte pă- 
rințesci; mai de parte oratorul să cunâscă bine împrejurările, şi să 
mediteze de ajuns asupra celor ce are a zice. După 2—3 frase 
de întroducere oratorul întră în meritul lucrului. Ce privesce per- 
tractarea, ea trebue să fie scurtă şi mă&dudsă; în altele servesc de 
îndreptariii cele zise despre tractarea predicilor ocasionali în genere. 

Stilul în parenese e simplu; tonul e familiar; din propunere, 
cât se pote, să apară, că cuvîntarea este improvisată. 1) 

2. Alocuțiunile, ca şi pavanesele, sunt cuvintări scurte şi 
editicătre, ce se adresâză poporului cu anumite -ocasiuni mai săr- 
bătoresci și estra-ordinarie. 

Tema alocuţiunii e tot-de-una un adevăr religios potrivit 
împrejurărilor sărbătoresci, între cari se ține vorbirea. La feştivi- 
tăţile bisericesci tema se scâte de comun din caracterul particular 
al festivităţii respective. Aşa la instalarea în cutare oficii, se iea 
de temă importanța oficiului respectiv, la inaugurarea unei insti- 
tuţiuni pie ori umanitarie (orfanotrufiă, şcolă etc.) însemnătatea ei 
pentru binele credincioşilor.  Ocasiuni spre a ţin€ alceuțiuni sunt: 
administrarea cu mai mare solemnitate a sacramentelor (spre es. 
botezarea unui adult, prima cuminecare a pruncilor, cununii) şi a 
sacramentelor  (sfestanie,  înmormintare, etc.), ori la deschi- 
derea şedlelor şi a altor institute religidse, la terminarea cutărui 
lucru de interes mare pentru “ascultători ete. ŞI la festivitățile de 
caracter lumesc încă se pot ţine alocuţiuni sacre, când se caută 
ca temă un adevăr dogmatic ori moral, ce se pote aduce ușor în 

  

:) cfr, Popfiu, Amvonul, din 1868 p. 636 uzr,
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legătură cu festivitatea, așa ar fi: Providența divină, în mâna căreia 
sunt destinele popârălor; detorința de a iubi pre deaprâpele; de a 
promova binele public; de a aduce jertfe pre altariul patriei; saă 
armonia între doctrinele sacre și adevărata sciință. părtinirea din 
partea bisericei a sciinţei, artei și a tuturor instituțiunilor salutari ete. 

Elaborarea alocnțiunilor poftesce studiu şi agerime de spirit: 
Întroducerea de comun se face prin câteva cuvinte însuflețite, în 
care se accentuâză momentuositatea actului festiv, ce se îndepli- 
nesce; apoi aducându-se acest act în nex cu doctrina religidsă, ce 
voim a 0 reîmprospeta în mintea celor de faţă, trecem la per- 
tractare. Aici ca şi în parenese relevăm momentele mai caracte- 
ristice şi mai înălțătâre ale actului festiv, silindu-ne a le reduce, 
la virtutea respective doctrina creştinâscă luată ca temă a cuvîn- 
tării.  Espunerea în alocuţiuni are să fie vie și pregnantă, ca să 
escite în ascultători afecte corespundătâre,. 

Stilul alocuţiunilor e patetic, eră propunerea, emoţionată. Alc- 
cuţiunea încă să fie întocmită, cât să apară, ca improvisată. 

Cardinalul Giraud în alocuțiunea ținută (a an. 1846 în Lille) 
la inaugurarea unei căli ferate, după ce în corpul cuvintării re- 
fiecteză la înțelepciunea dumnezeescă, care creând universul a pus 
puteri admirabile în natură, 6ră omului i-a dat spirit luminat, cât 
să descopere şi pună în servițiul săii acele puteri, accentuză, 
că religiunea nu se sparie de invenţiuni, ci din contră aşteptă 
mult dela ele, şi cârcă a le sanctifica aplicându-le în serviţiul săi. 
În fine încheie prin un epilog plin de însuflețire agrăind astfeliă 
locomotivele, cari respiraii flacări şi aburi: „Sburaţi acum voi heroldi 
repedi, mergeţi sub scutul lui Dumnezeă şi sub ochii Provedinţei: 
divine şi transportați în tote părțile lumii 6meni, bunuri şi idei... 
Nici o pedecă să nu întrerumpă cursul vostru, nici o nefericire să 
nu lăţescă supărare în drumul vostru. Dela fulgerul, ce încunjură 
păreții vostri cei de fer, împrumutați numai celeritatea aripilor luj 
de foc. 'Treceţi preste munți, văli şi torenţi reslăţiţi-ve ramifica- 
țiunile v6stre dela o mare până la ceealaltă, ba, nu ve sfiiţi nici 
de marele abis, schimbaţi-ve forma și deschideți-ve, cale prin mare, 
spre a uni lumi; pre împrăştiaţii membri ai marii familie a neamului 
omenesc a-i uni prin interese, indigințe, iubire frățescă, prin tote 
farmecele culturei creștine; tuturor să le duceţi vestea de bucurie, 
care cu 18 secoli inainte de acesta a resunat preste l6gănul din
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Viflaim prin cuvintele: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeii. și pre pămînt pace între Gmeni bună învoire.* 

$, 96. Conferinţele religise. 

  

De cuvintările sacre se țin şi aș șa. numitele conferințe religi6se. Ele încă ai de obiect adevăruri de credință sali. morală ori cutare punct, al. disciplinei bisericesci, dară în ce, _privesce forma şi țonul, în_care se tin, s âpropic de envintăzile umesci mai mult de cât cele 'alalte specii dă zuvintăii sacre... GoiiterinteE Es” gradul de cultură Și Tidigăuitele ascultătorilor îmbracă forme diferite, pre cari noi le reducem la dcuă principale: la conferențele confidențiale şi la conferențele solemne. 

d Conferinţele con fidenţiale „Sunt diseusiuni, practice, în cară oratorul sacru” în- til Sisipli ŞI „clar. şi în un_ton familiar, ca şi în „conversațiunea comună, dilucideză, pentru ascultători anumite « cestiuni veleritâre la doctrina, de credință. ori. orală sa Ia disciplina bise- Ticescă. Conferenţâlă acestea de comun se țin în formă de dialog, 

   
   

mice! 

în care oratorul pune întrebări și răspunde la ele, ca Și cum ar conversa ori disputa amical cu o pers6nă de aceea-şi posițiune. 
Conferinţele confidențiale nu poftesc strict, ca în ele să se discute numai un singur obiect, ci ca, şi în conversare pot fi com- binate în aceea-şi conferință, și mai multe obiecte. Ele se țin mai ales cu ocasiunea, esercițielor spirituale, apoi tinerimii studidse, spre a-i da poveţe părinţesci, cum să se porte în diverse împreju- rări, şi cum să-şi împlinâscă detorinţele creştinesci. Mai de parte sunt potrivite conferințele în adunările reuniunilor pii şi preste tot când oratorul are de a vorbi cătră ascultători de aceea-şi clasă și de a le spune în ton familiar mai multe lucruri, cari nu sunt po- trivite cu mersul unei cuvintări sacre sistematice. Conferinţele chiar pentru forma lor de conversare și pentru tonul familiar sunt ascultate mai cu multă atențiune şi plăcere de cât predicile de Trend, şi nu o dată aă efect şi fruct mai mare şi de cât cele mai strălucite discursuri. 

Oratorul sacru, având în vedere condițiunea, gradul de cultură şi indigențele ascultătorilor, în csordiii va releva momentuositatea obiectului, actualitatea lui ori motivul ce îl îndemnă să țină con- ferința. În pertractare va desvolta materia şi respective va deslega cestiunile, despre care e vorbă, în o formă cât se pote de uşoră
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şi de-odată şi interesantă. ŞI fiind că în conterințe pot obveni ma multe lucruri, se va nisui oratorul să releveze principiul condu- cătoriii. în jurul căruia se pot grupa acele lucruri, punând un pond deosebit pre transiţiunile potrivite.  /ucheierea 0 formsză o seurtă recapitulare a celor zise împreunată cu o esortaţiune părințescă, Stilul e simplu și natural, — limba neforțată, tonul familiar, ca în conversarea decentă, când e vorbă despre lucruri importante. . 
2. Conferinţele solemne sunt acele discursuri sciențitice, despre adevărurile religiose, în Cari oratorul țintesce a împrăștia dubiele şi a nimici prejudețele, ce domneie cu Dre la cutare doctuină a Bisericei Ele nu sunt predici proprie dogmatice ori morali, ci sunt un felii de discusiuni sat disertațiuni teologice-filosofice despre religiune, cari ai de scop mai mult luminarea înțelesului și con- - vingerea, de cât escitarea inimei Şi înduplecarea voii ascultătorilor; sunt aceste conferinţe o sperie de apologie a religiunii creştine. 

În forma îndatinată azi S'aii_întrodus conferințele solemne mai întâiă_în Francia pre la începutul secolului a] Xă-lea..Întroducă- toriul lor pre amvon a fost celebrul archiepiscop_de_ Paris, Denys COEEE EFES OTET 703, ASA Dag el, ai „urinat alți oratori francezi Și străini, ca Lacordaire, Ravignan, Monsabre, Felix, assaglia, Kolb fe. eee me rii Senei ae Onlerințel6 solemne ai loc pre amvon numai ca escepțiune, anume în cetăţile mari, unde o mare parte a claselor numite culte numai aşa voesce să asculte instrucțiunea  religiosă sacră, dacă acsta, se presentă în o formă sciienţifică modernă, şi adevărurile religidse se tracteză după metodul obicinuit în tractarea, sciinţelor profane.  Însu-şi Frayssinous zice despre procedura întrodusă de dinsul: „Ce ne pste justitica și escusa este împrejurarea, că timpul nstru modern, se pare a pofti o nduă metodă de instrucţiune re- ligiosă: medicul caută să-și îndrepte medicamentele sale după indi- ginţele şi temperatura morbosului; morbul modern al spiritelor este înse de-așa, cât numai apucând o procedură n6uă, îl putem vindeca.“ :) Elaborarea acestor discursuri poftesce ca oratorul să aibă 0 cultură înaltă, agerime de spirit şi o cunoscință esactă de Gmeni şi de cestiunile mari, ce agită societatea şi în special clasa socială, pentru care se ţine conferința. Deci precum nu sunt conferințele pentru ori ce ascultători, aşa nu e în stare să le țină cu succes ori- ce predicătorii. 

    

:). Discours- Pouverture, T, 1,
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În plegerea temei oratorul să fie cu mare precauțiune, luând 
de obiect doctrinele religiâse, cu privire la cari domnesc în respectiva 
clasă de Gmeni dubie ori erori şi prejudeţe; saii se consideră cu- 
tare cestjune contemporană (cestiunea lucrătorilor, democratismul 
etc.) arătând, că aceea îşi pote afla o resolvire mulțămitâre numai 
pre basa principielor creştine. 

Când ascultătorii sunt necredincioşi, oratorul sacru purcede 
din principie corecte admise Şi de ei, apoi prin argumentaţiune 
puternică îi duce acolo, cât să admită şi recunâscă adevărătatea, 
doctrinei catolice.  Aducând probe nu numai din fântânile rovela- 
ținnii divine, ci şi din sciințele și artele profane arată, că doctrina, 
religiosă e în deplină consonanță cu postulatele rațiunii săn&tâse. 
Une-ori oratorul ţine conferinţe și la adresa credincioşilor culți cu 

„Scopui de a-i întări în credință prin aceea, că le arată cum se resolv 
obiecțiunile făcute de contrari şi le face evidentă armonia dintre 
credință și adevărata sciință. Stilul în conferințe să fie avântat şi 
elegant, cât să presente pre orator ca pre un bărbat de spirit şi cult. 

Secţiunea III, 

Istoria elocinţei sacre. 

$. 97. Întroducere. 

Obiectul saă materia elocieței sacre este doctrina descoperită 
de Domnul nostru Isus Christos şi profesată de s Biserică. Dela 
acesta nu se pâte abate nici când oratorul sacru. Ce privesce fo: ma 
de propunere saii modul de a face doctrina religiunii creştine 
accesibilă şi mântuitore pentru toți Omenii,. acesta varieză după îm- 
prejurările de timp şi de ice. Espunsrea diferitelor schimbări sati 
fase, prin care a trecut modul de predicare a adevărurilor sântei 
nostre religiuni, constitue istoria elocinței sacre. Ă 

Mântuitoriul în ce privesce modul de predicare s'a acomodat 
mult după datina vigentă atunci la ludei: anume la poporul judaic 
după stingerea profeților şi a școleior profetice, era datina, că în 
adunările de Sâmbăta aşa numiții cărturari să instrueze poporul 
în religiune. Ca substrat al instrucţiunii vreligi6se servia câte o 
bucată din S. Scriptură, care o cetia cel mai bătrân ori mai cu 
Vaqă cărturariă şi apoi o esplica, poporului. îindemnându-l se observe
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„ prescrisele legii și obiceiurile părințesci. ') Dacă era de față în si- nagogă şi vre-un cărturariă străin, era datina a-l distinge prin aceea că, îl învitaii să țină cuvintare asupra. pericopei biblice prescrise în ziua respectivă a se ceti la cultul divin. Poporul ascultă cu mare atenţiune pre cărturarul Străin, și dacă vorbea bine, îl și aplauda. ?) Aşa Mântuitoriul întrând Sâmbăta în sinagogă după obiceiul săă, cetind din S. Scriptură o esplică poporului. 3) 
Statul religios şi modul de cugetare al: Iudeilor, cătră cari îşi îndreptă mai vîrtos Mântuitoriul cuvintările sale, era întocmit, ca el in propunerea. doctrinei sale să se provoce la cărțile V. T. și la tradiţiunile jidovesci; dâna interpretaţiune corectă acelor cărți şi combătând tradițiunile şi obiceiurile contrarie legii dumnezeesci. Tot din acelea cărți îşi probă Domnul Christos misiunea sa divină și demnitatea de Mesia. 
Doctrina. sa, care se presentă ca un întreg în sine perfect, o propunea Domnul nostru Isus Christos cu atâta claritate și simpli- citate, precisiune şi putere convingătâre cât toţi se plecati înaintea adevărului propus de el şi admiraii înţelepciunea, ce ieșia din gura lui, „că-i învăţa pre ei ca cel ce are putere, 6ră nu ca cărturarii.“ 4) În- văţătura sa, ca şi misiunea sa dumnezesscă şi-o intăria Domnul Christos prin sânţenia vieţei şi prin minunile, cari le făcea. Așa Mântuitoriul este întemeiatoriul elocinței sacre creştine si esem- plariul cel mai strălucit al tuturor oraturilor sacri până la capetul vâcurilor. 

. 
Pre urmele Domnului Chrisos ati păşit învăţăceii și -apostolii s6I propovăduind misteriele împărăției lui Dumnezei. Obiectul pre- dicării lor, pre lângă doctrina Mântuitoriiilui a. fost şi viața, faptele şi minunile lui; patima, şi mortea, lui pentru răscumpărarea nâstră, glorisa lui înviere şi înălțarea la ceriă. Apostolii şi învăţăceii Domnului Christos se adresai în cuvintănile lor parte cătră judei spre a-i convinge, că Isus Christos este Mesia cel promis în V. T, 5 a cărui împărăție spirituală nu se restringe numai la poporul jidovesc, ci ea are să cuprindă în sine tote poporăle pămintului; parte cătră păgâni, pre cari îi învățaii, că numai un Dumnezei adevărat esistă, creatoriul, susținătoriul Şi guvernatoriul lumii întregi, îni acesta să 

  

  

) Fapt. ap. 16, 21, 17, 9-12; 2 Cor. 3, 15, 2) apt. ap. 19,15, 5) Mat, 13, 54; Mare, 6, 2; Luc. 4, 16 ur, *) Mare. 1, 22, >) Fapt. ap. 3, 13 urr,
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crâdă și în unul născut Fiul săi Isus Christos; 1) parte se adresat cătră creştini, pre cari îi instruaă în religiunea deja primită, îi în- demnâiă să viețuescă, după prescr'sele acestei religiuni, îi mângâiaiă şi ajutaă în nă&casuri și persecuţiuni şi îi întăriaă în credință. 
La început creştinii se adunaă la cultul divin cu judeii 2) pre încetul înse imulțându-se își țineau adunările lor creştinesei, în cari celebraă cultul divin şi li se propuneaă adevărurile re- ligiose. 
Modul de predicare al apostolilor, precum apare din „Faptele apostolilor“ şi din epistolele lor, a fost simplu și popular „nu întru cuvinte îndemnătăre a le înţelepciunii omenesci“, dar de odată şi 

energic şi pătrundătoriă, „întru arătarea duchului şi a puterii, « cum se esprimă s. Paul. 3) Ss. Apostoli ceea ce predica cu cuvintul, întăriau şi prin viaţa lor cea sântă şi prin semnele, cari urmat. 4) 
Bucurându-se apostolii de inspiraţiunea specială a Spiritului Sânt, cuvintările lor aă caracter proprii şi particular mai pre sus de totă elocința omenâscă. Deci ar fi o mare rătăcire a judeca cu- vintările Domnului Christos şi ale sânţilor apostoli după regulele artei oratorice omenesci. Şi adevărata istorie a elocinței sacre bisericesci se începe numai cu succesorii apostolilor, 
Noi aici nu vom espune istoria amănunţită a elocinţei sacre, ci vom releva numai momentele mai de frunte ale faselor, prin cari a trecut elocința sacră în decursul timpului, și de odată vom 

presenta trăsăturile caracteristice ale oratorilor mai distinși din 
fiecare periodă. 

În istoria elocinței sacre distingem 7 periode. 
Perioda 1, catechetică-apo'ogetică dela, începutul bisericei până la conciliul ecumenic 1. dela Nicea, (325). 
Perioda ÎI, patristică, dela Conciliul din Nicea până la Papa Gregoriu Marele (325—604.) 
Periodu III, de îvansiţiune, dela Gregorii Marele până în secolul al XII, 

| 
Perioda IV, scolastică, din secolul XII până în secolul al XVI; Perioda V, literară, secolul XVI ŞI XVIII. 
Perioda V1, de decadenţa, secol. XVIII. : 
Perioda VII, mai nouă, dela începutul secolului al XIX până 

în zilele ndstre. 

1) Fapt. ap. 17, 23 ur. 2F apt. ap. 3, | urr. 5) 1 Cor. 2,4, :) Mare. 16, 20.
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$. 9. Perioda 1. — catechetică-apologetică, 
Părinţii din secolii primi aă continuat propagarea și întărirea, creştinismului urmând în modul de predicare pre ss. apostoli. Ei ca şi apostolii esplicată şi aplica după” capacitatea şi lipsele po- porului stichurile saă pericopele din Sânta Scriptură cetite la cultul divin public. Despre acesta mărturisesce şi s. Iustin M. scriind, „Că. Dumineca toți locuitorii fie din cetăţi fie din sate se adună în un loc, şi se cetesc comentăriele apostolilor și scriptele profeților după cât admite timpul. După aceea cel mai mare ține cuvîntare şi îndemnă la imitarea unor lucruri atât de strălucite.“ Din co- mentăriele sânţilor părinţi se vede, că cărţile sântei Scripturi se ceteai și esplicai la cultul divin pre rind, după cum dispunea episcopul, şi numai mai târzii sati statorit pericopele, ce le avem acum, la diversele părţi ale cultului divin. | 

Din perioda I., care ţine până la conciliul ecumenic dela Nicea (325), avem puține cuvîntări sacre scrise, de 6re ce până la Origines !) oratorii sacri nu se îndatinaii a-și serie cuvîntările; de aici provine, că e grei a caracterisa modul de predicare practisat pre atunci. Părinţii apostolici preste tot vorbiaă în un stil simplu şi nemăestrit, dară vorbiată cu însu- fieţirea şi cu convincţiunea cea mai intimă despre adevărătatea celor propuse și triumful creștinismului, Pre timpul persecuţiunilor teribile, la cari era espuşi creştinii și mai ales clerul în acestă periodă, era ane- voie de a ţină cuvintări pregătite după tâte regule'e artei. Predi- cătorii de comun trebuiaii să se mărginescă în a instrua pre cre- dincioşi la o viață creștinescă, şi la statornicie în credința cea ade- vărată, mai de parte în a întroduce pre catechumeni în elementele religiunii şi ai pregăti la primirea s-lui Botez. Catechumenii Şi cei deja încreștinaţi, fie dintre judei, fie dintre păgâni, aduceat cn sine părerile și prejudețele religiunii lor de mai înainte; de aceste păreri și prejudețe eronate trebuiaă eliberaţi prin instrucţiunea în adevărurile religiose și dedaţi la o viaţă morală corespundătâre acestor adevăruri. Deci în cuvintările (rdadzeiir) obicinuite la cultul divin, Ja cari cuvintări luai parte și catechumenii, predicătorii trebuiaă să purcâdă aşa, pre cum un învățătorii purcede în in- struirea pruncilor, -adecă în formă simplă şi confidențială. Forma acesta de cuvîntare — deși nu era, concipiată în întrebări şi respunsuri — se pâte numi catechetică. 
  

1) Socrates H. E. VII. 4. 

2
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După ce religiunea creștină a străbătut şi în cercurile mai 
înalte şi culte ale societăţii, unde se afai bărbaţi cu cultură filo- 
sofică mai al6să, a căror dubie şi prejudeţe aveai să fie resolvite 
în formă sciinţifică, ca oratorii sacri să potă predica cu succes și 
acestor clase, s'aii înființat așa numitele şe6le catechetice, după 
norma șelelor filosofice grecesci. Cea mai însemnată încă din 
secolul al II-lea a fost şedla catechetică din Alesandria, care sub 
prefecț:i Panten, Flaviu Clemente şi mai ales sub Origenes a ajuns 
la renume fârte mare. 1) 

Cu instruarea catechumenilor şi a credincioșilor în religiuneu 
creştină trebuia împreunată și apărarea religiunii anume în contra 
judeilor şi a păgânilor, cari divulga tot feliul de calumnii despre 
creştini și religiunea creştină, ca ast fel să facă acestă religiune odi6să 
şi desprețuită de popor, 6ră pre creştini să-i presente ca pre ateisti 
şi Gmeni periculoși statului, şi pre acâstă cale să provâce auctori- 
tăţile publice la persecuțiuni contra, lor; mai de parte era de lipsă 
ca =covărurile religi6se să fie apărate şi în contra ereticilor, cari 
se încercai a le denatura. De aci pre lângă forma catechetică s'a 
întrodus în propunerea adevărurilor religidse şi forma apologetică. 
Aşa dară împrejurările din acestă periodă ai adus cu sine, ca cu- 
vintările sacre să aibă caracter catechetie şi apologetice. Adese-ori 
vin combinate acele forme, în cât adecă în tractatele catechetice 
aflăm şi apologie şi întors. 

Cuvîntările sacre le ținea de comun episcopii; în absența lor 
înse predica preoții, ba chiar şi diaconii. 2) 

$. 99. Oratorii sacri din perioda I. 

Monumente de elocinţa sacră din periodul I avem mai ales 
dela următorii. 

Le Slustia. Martirul născut pre la an. 103 în Sichar (Sichem 
în Palestina) din părinți păgâni, avend un talent rar, cultivat prin - Cc = Pine are cir RET aa, m > . studie filosofice. după ce, în deşert a cercat a everul în școlele și Sistemele filosofilor pre la an. 13% sa întors Ia Creştinistă 4 Tepatisat în 166. Atât în „Dialogul cu Trifon judeul“_cât şi în cele d6uă apolOgii 5. Iustin Martirul dă dovedi de spirit ager, de dialectică admirabilă şi de mare însufieţire pentru” adevărurile religiuni creştine. Stilul 3 ma cari a o PONUEU adeverurile religii ne. * 

*) Grama. Istoria un. a, bisericei. Blaş, 1881. p. 85 urr. 2) Constit, 
apost, II. 58. 
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aventat_une-ori e Cam vag şi aşa nu destul de lămuri, Apologia Tă imperatori s un model 
Ai dieta etapă = Fi 

îndreptată Xiră imperatori, senatul şi popor or d-espunere francă Și pătrund Store.a. credinţei. și. mo 
    

   

  

  

6 
atieora D earramer secera atei 

și a nedreptăţii persecutorilor. El zice: 
„Pre adevărații filosofi mintea îi învaţă, ca lăpădând preju- deţele stricăci6se şi învechite să venereze şi iubâscă numai adevărul; căci rațiunea sănătâsă nu demândă numai a nu urma pre cei ce comit şi propun nedreptatea, ci amicul adevărului cu spiritul şi cu inima trebue să dee preferință învățăturilor și lucrărilor drepte chiar și în pericolul vieței. Faima pietăţii vâstre, a filosofiei vostre, a dreptăţii şi echităţii vostre, precum și a zelului vostru pentru sciință sa lăţit în tâtă lumea; că re tâte aceste sunt adevărate, faptele vor dovedi, Dară noi nu pășim înaintea vâstră cu acestă, scriptă nici spre a secera dela voi aplause şi nici spre a ve linguşi, ci voim să ve rugăm, ca să judecați asupra nostră după dovedi cu esactitate cercate, şi să nu pro- nunțaţi sentență după păreri preconcepute ori pentru placul Omenilor, ori din iritare pătimaşe, care e contrară rațiunii, ori după veşti false, cari mai înainte s'a încuibat în inima vostră. Noi suntem convinși, că din partea nimănui nu avem să suferim ceva ră, dacă nu vom fi convincaţi pentru o faptă rea, ori judecaţi ca Omeni fără-de-lege. Voi puteți se ne ucideți, dară strica nu ne puteți. Ca nime înse să nu socotescă de nebună acestă afirma- țiune, ve rugăm, ca să cercetaţi crimele, cu cari suntem învinovă- țiă, şi de le veți dovedi, după cuvenință pedepsiţi-ne. Dacă înse nime nu ne pste învinovăţi şi dovedi, atunci rațiunea, sănătâsă nu voesce, ca pre basa veștilor false să se tortureze pe nedreptul cel innocent, ci ea pronunță judecată asupra vâstră, cari credeţi a isprăvi lucrul nu după o cumpănire mai matură, ci-l tractați şi în- 

După ce reprobă mai de parte faptul, că creştinii sunt persecutați şi numai pentru numele lor, arată, că ei nu sunţ ateisti, ci se închină Dumnezeului celui adevărat, pre când romanii ad6ră zeii fabricaţi de mână omenâscă, care e cea mai mare nebunie și superstiţiune; apoi arată viaţa morală a creștinilor, şi condamnă, viţiele contrarilor — espune cultul divin creștinese — şi încheie: 
„Dacă aceste vi se par a fi conforme raţiunii și adevărului, preţui-ţi-le, dacă înse vi se pare, că sunt numai nescari aiurări, despre- țuiţi-le ca pre atari, nu pronunţaţi înse ca inimici sentenţa de mârte asupra Gmenilor, cari nu sunţ culpabili. Noi înainte vi-o spunem, cumcă nu veţi scăpa de judecata venitâre a lui Dumnezeă câtă vreme 

21*
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perseveraţi în nedreptate. Noi înse vom striga; fie ce voesce Dumnezeu.“ | Pa 
Dialogul lui Iustin cu Trifon judeul e o catechesă şi polemie 

de odată; cum adecă poftea scopul. Cu multă fineță, și circumspec- 
țiune începe conversarea cu observaţiuni despre filosofie şi compa- rațiunea ei cu judaismul. Cu mare dialectică se delătură diticul- tăţile aduse de Trifon din profeţiele Vechiului Testament; Christos 
se presentă ca capul unui neam nou, 6ră creştinii ca adevăratul popor al lui Israil. La încheiere se dă espresiune dorinței, ca judei 
să se convingă odată, cumcă Isus e Messia, unsul Domnului.“ 

„.. Atenagora, filosof atenian din secolul al II-lea (a murit pre 
i Y oi a ă ă p. Y ea 

la, an. 180.), e autoriul uuei apologie adresată împăratului Marcus 
Aurelius şi Bului seu Emilius Commodus în favorul creştinilor; în = serata O agree eee 1 Pe STR mot gar) na pie Co 2 . x care după ce începe cu un esordii insinuatoriă, dicând "câ dipă ce se mea 2 TV secte Ps MED ne Ier ITEC o ape i a aa ast ere n imperiu se tolereză tote religiunile şi culturile. să nui îe persecutați 
creştinii, „numai pentru _ numele” de” crestin "Tar Se Ta pute iz ae iau pd Sie Siree ag sii reeme mon i REP: 
dovedi şi cel mai mie delict, zice'el” nu cerem iertare, ci din contră 
ca să ni se dicteze cele mai aspre pedepse. Dară dacă ne acusă 
numai pentru numele nostru, detorința, vâstră, o. bunilor și înțe- 
lepților domnitori, este a pune capet nedreptăţii, ca și noi să putem 
fi recunoscători faţă de voi, și noi să ne putem bucura, că mân- 
tuindu-ne de calumnii să gustăm beneficienţa vâstră, ca Și ori care 
cetățan al imperiului. Suntem acusați cu trei păcate, cu ateism, 
ospeţe thyestice şi incesturi oedipiene. Creștinii înse nu sunt 
ateisti, ei adoreză un singur Dumnezei, și lapădă politeismul, care 
după profeţi e o nebunie ete. Restârnă cu agerime de spirit, cu 

„ probe palpabile și în stil energic şi cele alalte învinuiri ridicate 
asupra, creștinilor. | 

| Clemente (Tit Flaviu) Alesandrinul, probabil din Atena de 
origine (+ 217) Setea de sciintă l'a împins să studieze diversele retin 
10so fit dări cats Tustin Martirul ne aflând, în, ele mulțărireă dorită, a întrat în șc6la catechetică din Alesandria ascultând pre 

reserile lui Panten. Încreştinăndu-se ȘI und sănțit preot, ajunge 
prefectul acestel "scă €, prin. Ce, ÎȘI câștisă si TăPiiare renume. er nare ora Store ma ac f meccelmăape a . , Scrierile lui de cuprins homiletic sunt /0o£ ZVOTOEZTIL0: 1006 PE DEE mai Ee e Met e. dart ere şi I Aipinet pi ata a a te SERE LI triada aere E e Liag cohortatio ad gentes, apologia în 15 capete 7a1da7wy0€ 
în 3 cărți scrise pentru instruirea catechumenilor,_orotwuar -IMIScEl- 
Janea, VIII “Cărții tare” fracteză filosofice adeverit religiose 
Zig 0 Owcouevoi 710V0103 Care avut s6 va mântui, o esplicare prac 
tică A s. Î â gi 19" ij je ir m ea nora rea n pe ae ep 
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Modul lui de scriere e bogat în imagini şi plin de viaţă, une-ori_ îns Căii OBscur și umflat, în prOpUiEre ar rămâne. strici Taro] jet ei. face. igtesiuni,...altenză- espunerea fradeză,.arudi iune „profundă. “ Origenes născut pre la an. 185 în Alesandria din părinţi creştini, a primit, de mie crescere crestinestă „a înveţat în scola catec Y devii. Panten si Cici iente,, a. ascultat și prelegerile neo latonicului Am j 

      

   

| moniu Șakkas; la 202 ajunge pre: 
fectul seolei dup, Alesandria, care prin prelegerile sale o ina fa cea „mai „Mare. Yad: dă Şi numea, ări 2.234, În urna torturilor suferite în persecuţiunea, lui Deciii. Origenes a trecut de 
cel mai erudit bărbat aj timpului săi, pentru aceea i sa daf nu mele de Agăiiaitiiil. —Seriâri[g lut de Cuprins teologie. SURE” ata de numsrâse, cât s. Ieronim zice, că viata unui om. abia e de ajuns Spr6aTE ceti. 6ră 5. Epifaniu le socotesce la 6000 volum? 7 
= —Ea-orator sacru Origenes a început a fracta s Scriptură, text 
de text şi apoi adaugea aplicări morali, prin ce creă homilia 
inferidră saă analitică. Mai înainte pericopele din s. Scriptură și 
respective din. evangelie serviaă mai mult de substrat la câte o 
vorbire liberă saă la o homilie superidră. El însuși și-a numit cu- vîntările sale homilii spre a arăta, că sunt vorbiri confidenţiali şi 
părinţesci adresate poporului, și nu cuvintări erudite (oratio). Origenes a fost unul dintre cei mai mari şi mai profundi cunoscă- 
tori ai stei Scripturi. În vorbirea lui domnesce naturalitate, viaţă, disposiţie plăcută și preste tot o tendenţă practică creştină. Nisuinţa 
de a fi popular îl face une-ori prea difus; 6ră predilecţia. sa pentru 
esplicarea alegorică a s. Scripturi nu arare-ori îi face stilul grei 
de înţeles. Dela el avem pre lângă scholiele (observaţiuni la unele 
locuri din Scriptură) sale, un numer considerabil de comentarie Şi homilii la diferite cărți ale s. Scripturi. Însemnate sunt din 
punct de vedere oratoric şi cele 8 cărți contra, lui Celsus. Fiind că 
Origenes are mai multe erori, opurile lui sunt a se ceti cu mare 
precauţiune. În vechime ziceai despre Origenes; „ubi bene, nemo 
melius; ubi male, nemo peius.“ 

     

3 
ş 
3 

Între oratorii sacri greci din acestă periodă mai merită - 
amintire: Clemente Romanul | 100), Taţian (1.170), $.lenațiu, 
Teofil episcopul..Anţiochiei (+ 181) Ă, Gregoriu Taumaturgul (4 270) 
episcopul, Neoces 

   

  

  
Paferei. + 311), 
ne e> srECREFTE TRE: 

rei, și $, Metodiu, episcopul Tirului (după alfii "al |
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II. Dintre scriitorii Zatimă din perioda acâsta amintim pre următorii: 
"Tertulian (Quintus Septimius Florens Tertullianus) născut pre la an. 160 în Cartagena, din părinţi păgâni. Între anii 190—196 Tertulian s'a încreștinat, ră la 201 a pășit ca ap&rătoriă al re- ligiunii creștine. Din pâna lui ai isvorit o mulțime de scripte, îndreptate în contra judeilor, păgânilor, ereticilor mai ales a gnosti- cilor și a altor rătăciţi şi inimici ai adevărului; durere, că în cele din urmă și el a rătăcit cădând în eresul lui Montan, în care a rămas până la mârte (f 240). Tertulian avea un spirit forte suscep- tibil, talent admirabil înavuţit cu numerâse și varie cunoscinţe; ca orator dispunea de artă dialectică, înse fantasia-i prea vie şi stilul laconic fac ca scrierile lui în multe locuri să fie grele de priceput. Opul lui principal Apologeticus (Liber Christanae religionis apologe- ticus) e un cap de operă de sciință şi elocință şi e cea mai valo- r6să între tote apologiele creştine. 
p 8. Ciprian (Thascius Caecilius) născut în Cartagena la înce- [ putul secolului al III-lea, a studiat retorica și întorcându-se la creștinism, în 248, fu ales episcop în cetatea sa natală, €ră sub împeratul Valerian fu încoronat cu martiriu la an. 258. Talentul săă oratoric şi-l-a cultivat în de ajuns prin artă: mersul cuvintă- rilor lui e regulat, esplicările ușore, argumentele convingătâre și ilustrate cu asemănări potrivite, şi cu deosebire e un adevărat măestru în arta de a tracta motivele homiletice; sentimentele _re- ligidse le scie esprima în o formă nobilă şi răpitâre. Stilul preste „tot e clar şi fuent, ici colo înse nici el n'a fost scutit de bombas- ticitatea pre atunci îndatinată. Din punct de vedere oratoric dintre variele lui scrieri mai însemnate sunt: Liber de lapsis; liber de mortalitate; lib. de opere et eleemosynis, lib. de unitate Ecelesiae, tractatus de oratione dominica; de bono patientiae, de zelo et livore, 
de exhortatione martyrii ad Fortunatum, de idolorum vanitate, 
testimonia adversus judaeos ad Quirinum, și lib. ad Demetrium. 

Minutius Feliz, de origine din Africa, coetan cu Tertulian. În opul săă întitulat „Octavianus“ tractâză în formă de dialog despre provedința divină. Arnobiu (Î 320) retor celebru sub Dioclețian, în stil energic combate superstițiunile păgânismului. 
“ Lactanţiă (Firmianus Lactantius) numit Cicero christianus, a fost magistru de retorică în Nicomedia, împăratul Constantin cel Mare l'a chiemat în Galia, concredându-i crescerea fiului săi Crisp (+ 325). În



„— 827 — 

ce privesce regularitatea, puritatea şi eleganța stilului, Lactanţi e 
dOră cel dintâiă seriitor în acestă epocă. Espunerea e clară şi 
precisă; e forte fericit în combateri, nu tot aşa în propunerea po- 
sitivă a doctrinei catolice. 

$. 100. Perioda II. — patristică. 
Perioda II se estinde dela conciliul ecumenic I din Nicea 

(325) până la mârtea lui Gregoriu Marele (604). 

În decursul celor dintâiii trei secoli ai bisericei a, succes pre- 
dicătorilor creştini nu numai să desvălescă absurditatea păgânismului, 
ci tot odată să împrăștie prejudeţele şi calumniele, de cari eraă pre- 
domniți păgânii faţă de religiunea creştină. Acest succes avu de urmare 
repedea propagare a creştinismului în tote clasele sociale ale popo- 
raţiunii, ma la convertirea împăratului Constantin Marele, imperiul 
roman stă uimit vădându-se de odată creştin. Biserica acum pă 
răsesce catacumbele și-și desvâltă cultul săă dumnezeese Şi cere- 
moniele sale în t6tă pompa şi maiestatea. Templele zeilor se 
închid și în locul lor se înalță biserică măreţe singurului Dumnezeă 
adevărat. Priumtul bisericii şi splendârea cultului săi dumnezeese 
mai putut rămâne fără efecte salutari asupra, elocinței sacre. 
Acum, când a fi creştin nu mai era o ruşine, ci o distingere, mulți 
bărbaţi de o cultură înaltă şi versați în arta elocinţei întrând în 
serviţiul Domnului, ascind amvonul şi vestesc cuvintul evangeliului 
cu cel mai strălucit succes, cât seceră aplause generali. (E drept, 
că datina de a aplauda pre oratori, întrodusă în biserică din teatrele 
păgâne, ss. Părinţi o reprobă.) 

Pre când în perioda primă predicătoriă creștini se nisuiai a 
propune şi apăra, religiunea, creștină în totalitatea sa, fiind creştinii 
preste tot una, abia și-a câştigat religiunea creştină drept de esis- 
tință şi îndată se iviră divergențe de păreri cu respect la diferite 
puncte ale doctrinei creştine și în deosebi cu respect la misteriul 
întrupării Fiului lui Dumnezeii. Pentru compunerea divergenţelor 
de păreri şi a certelor înfocate și periculose născute în urma 
acestor divergințe s'a convocat la 325 primul concilii ecumenic în 
Nicea. Spre a. esplica, apăra și confirma doctrinele enunțiate în 
acest sinod sai angajat o mulțime de bărbaţi talentaţi şi de o înaltă 
cultură teologică şi filosotică, a căror cuvintări formâză epoca, de aur în 
elocința sacră. De altă parte și gustul şi aşteptările credincioşilor încă
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sai prefăcut, şi acum nu-i maj mulțămiaă cuvintările cele simple, ci pofteaii vorbiri lucrate cu artă dialectică și după tote regulele retorice. În luptele cele dese și aprâpe continue cu ereticii Ariani, Pelagiani, Donatiști, Nestoriani, Eutichiani ete., elocinţa, creştină din periodul acesta îmbracă un caracter mai mult speculativ-dogmatic. 
Dară pre lângă cuvintările libere, lucrate după prescrisele artei oratorice (sermo, oratio, tractatus) şi în acest timp a înflorit predicarea simplă și la captul poporului de rind, cărui la cultul divin i se esplica s. Scriptură în o formă simplă și în ton familiar, care formă numită „homilia“ preste tot designă predicarea sânilor părinţi. 

În acestă periodă deja ni se presentă mai Propunțată deose- birea între predici şi homilii. Tot în acestă periodă întimpinăm un gen nou de cuvintări sacre, anume cuvintările panegirice saă de laudă. La cetăţi predica de regulă episcopii, dară s'a întrodus da- tina de a predica preoţii și în presenţa episcopului. 
Pre lângă aceea unii ss. Părinţi în scrierile lor, (cum € s. Ioan Chrisostom în opul despre Preoţie şi s. Augustin în opul de doctrina christiana) dati îndrumări practice referitâre la propunerea adevărurilor religi6se. 

$. 101. Oratori mai de îrunte în biserica orientală, 
S. Atanasii n. 290 373. Episcopul Alesandriei se caracte- ris6ză prin agerimea de spirit, cu care analiseză și preciseză I0c- mmm ze: EA e enim zuza Z ” trina Catolică ȘI face evidentă r&tăcirea, contrarilor. Prin o atare met ame > eo e aia Pt eee e pei = 7 eSpunere 2, doctrinei, catolice despre divinitatea Fiului în potriva Arianilor a luminat pre credinciosi şi a întors Îa adevăr mii de suflete, cari r&tăciseră, pentru aceea i şa dat numele de mare si e parinte al ortodoxiei. El cuceresee nu prin eleganța formelor, ci prin claritatea espunerii ȘI tăria argumentelor. am cas ea Dome Fenomen e i e e S. Efrem Sirul (3062370) n. în Nişibis în Mesopotamia, ca monach s'a retras aprâpe de Edessa, unde ducând iață aschetică, 

PF n, e i 2 mase îi De ms . cal ze Pi re Dia cai Race ai e SĂ şi a petrecut în studiu, în rugăciune. şi în .meditațiune mai ales despre . re 2 Ste rea ea cazare Dea: A aer Ariile PE na menirea = iltimă,. Când instrugză e simplu şi atrăgătoriă, când se adreseză la afecte, e înfocat, şi mai în tote vorbirile şi scrierile lui transpiră o trăsătură pronunțată poetică, care se manifestă prin sentimente vii şi profunde, prin alegorii și alte imagini avute. Dela el avem preți6se comentarie în s. Scriptură, cuvintări şi exorta- 
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țiuni morali, mai multe tractate asupra adevărurilor religi6se, în 
eosebi asupra judecății ultime, p SCUD, Si cuyintări anegirice la 

„Dascerea Domnului Nostru Isus. solda Uascerea,Preacuratei 
eciore. în landa, “celor 17 apostoli, a “celor 40 martiri dela Sebastia 

și a s. Vasil. Marele. o 
"8. Pasiliă Aarele născut. în Gesarea din Capadocia la an. 
329 _a_studiat_elocinta, si filosofia. în Constantinopol şi Atena, cât va, 
timp s'a distins ca, advocaţ: penţru virtuțile sale escelenți, contra * voii 
Sale, Tu ao de episcop al Cesariei din Capadocia,. Ș. Vasili o întrunit 
tote recerinţele unui orator mare: ingeniă escelent, fantasie vie şi 
bogată, cultură înaltă, idei mărețe, dialectică admirabilă, şi dicțiune 
elegantă, cât se asemănă cu Demosten. Cuvintările lui se caracte- 
ris6ză prin precisiune, energie şi armonie admirabilă între idei şi 
formă, s. Efrem în un stil poetic îl numesce: Cartea cea curată a 
înțelepciunii ceresci, care a primit din ceriă semne şi impresiuni 
dumnezeesci; agrul cel mănos al împărăției ceresci, care a produs 
cele mai frumâse fructe ale dreptăţii; valea, care e împodobită cu 
yariele flori ale cununei spirituali, a cărei odor suflă şi mirâsă 
spre ceri. $, Vaşihii a repausat la an. 379. 

Dintre num&râsele lui scrieri din” "punet de vedere oratoric 
mai mai însemnate sunt cele ndue homilii despre hexaemeron,„panegi- 
xicul e celor 40 martiri dela Sebastia, 3.şi. panegiricul ju Gordiu i apoi 
ciivîntărie e „Cuprins, moraj al, în deosebi cele îndreptate în conțra 
pâcatelor capitale; 6ră dintre homiliă. „cele „despre psalmi. i 
8. Curi Terusalimitănal n. 315 + 386, episcop, ca prefect al 
școlii catechefăce din Terusalim a ținut 18 catechese cătră cate- 
chumeni şi 5 catechese "mistagogice cătră_ cei de curând botezați. 
n catechâse în un stii simplu, familiar. şi „ușor de priceput espune 

şi esplică artielii de credință. 
Dela s. Ciril ler. avem şi mai multe homilii, din tote tran- 

spiră o credință vie Şi „Suayitate, Și apare aplicarea de tot potrivită 
a sânter SEDIU. o 
——B_Gregoriu Naziansenul, n. 329 + 390 numit teologul, a fost 
episcop în Nazianz Și iârtăr Zi i EFOTEpIsCOG în. Coiista opol; 
din causa diâcil Îtăților, ce i s6 “puneai la cale de cătră contraţi, 
renunțând” ia demnitatea arehiepiseo Opescă sa retras în Siigurătăte 

CUL „Si Gerezezie Naz. ca orator se caractăriseză 
pia. sublimitatea ideilor, vivacitatea şi varietatea imaginilor, prin 
puritatea limbei și prin o dicţiune elegantă şi poetică; el este 

mie cei 

      

       

  

   

  

  

  

     



— 330 — 

Isocrate al creştinilor; _în general înse vorbirile lui nu poşed dig- 
Nitatea stului Vasiliu nici puterea convingătâre'a stului Chrisostom, 
ca scăderi i se aduc lipsa de precisiune în plan, limba, prea maes- 
trită şi usul escesiv al antiteselor. | 

Dela_s. Gregoriu_Naz. avem oraţiuni dogmatice şi morali, 
cuvintări festive la Nascerea şi Botezul Domnului, la Pasci şi la en nem SCOT 08 ȘI BOTEZUL air ee dn “Rosalis” cuvintări funebrali la mârtea 'S- Vasiliu Marele, a tatălui mr arabi ere tr e nzzeza săi Giesoriu, a fratelui săi Cesariii ȘI, a, surorei sale Gorgonia; 
aceste se consideră de “cele mai bune cuvintări 416 lui, mai are 
SI VOT "A polGgctice "E fangestăre Vorbiroa Să de ze e 
“Constantinopol ținută în presența a [02 150 episcopl” REP ia sai 0 FE Ea at DEEA EERO a nea e S. Joan Chrisostom născut la an. 344 în Antiochia sa pre- 
gătit pentru cariera de advocat âvend” de! magistru "pre celebrul 
retor păgâni Tibârii: nemultămit cu sgomotul iorului sa retras în 
deşert, de unde din Causa sănătății sale în 381 fu silit a se reîntârce 
în Antiochia. Episcopul Flavian (în 586) Ia chirotonit de preot şi Pa 
conştituit de predicătoriii. După 11 ani, câștigându-și renume de 
orator, împăratul Aicâdii Pa chiemat de archiepiscop în Constantinopol 
(la an. 397). Aică a continuat Ioan predicarea cuvîntului dumnezeese cu 
zel şi energie. În urma intrigilor dela curte și a insistenței împărătesei 
Eudoxia, o femeie poftitre de domnie, s. loan a fost în două rînduri 
esilat (în Pont 403 şi 404). Obosit de greutăţile esilului şi-a dat sufletul! 
la an. 407 în Comano. S. loan Chrisostom e cel maj mare orator 
al timpului săi şi un model strălucit de elocinţă apostolică pentru 
tâte timpurile. Pentru elocința răpitore i s'a dat numele de Chrisostom 
“adecă Gură-de-aur; 6ră afluenţa poporului la predicele lui era 
estra-ordinară, avea uneori şi câte 100.000 de ascultători. 1) 

  

  

  

În s. Ioan Chrisostom pre lângă o cultură înaltă teologică şi 
filosofică, aflăm o iubire fragedă și îngrijire fără păreche de binele şi 

“sârtea credincioșilor, pre cari acum îi instruâză părinţesce, acum îi 
mustră pentru indolenţa lor întru împlinirea detorinţelor, acum le 
aruncă în față scăderile, acum îi compătimesce şi mângăe, acum îi 
laudă și îmbărbăteză şi acâstea le face tot de una în un ton, din care 
transpiră iubirea şi grigea părințescă de binele lor sufletesc și temporal. 
S. Chrisostom dovedesce o deosebită, cunoscință de $. Scriptură 

!) Socrates, H. Ecel. VI, Sozomen, H. Eccl. VIII, 5. Nicephor H 
Ecel. XIII, 7.
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pre care o aplică potrivit, asemenea e un escelent cunoscător 
de 6meni. În el elocinţa, sacră și-a ajuns apogeul în biseriea orientală. 

Stilul s-tului Chrisostom pre langă snblimitatea ideilor şi pre 
lângă tot avântul sentimentelor şi abundanța în imagini, e clar Și. 
ușor de priceput e poporal.  Homiliele lui la aparenţă fără artă 
multă, ni se presentă ca o efusiune a sentimentului şi un sbor 
liber al fantasiei orientale, care pare a nu voi să scie de frinele 
artei, ci voesce să plutâscă cu totul libără. Credinţa lui şi con- 
vincţiunea firmă dă tărie argumentelor. În tote se manifestă ni- 
suinţa și tendenţa practică de a efeptui nu numai emoţionarea, ci 
şi instruirea și sanctificarea ascultătorilor si. Defectele dicțiunii 
lui sunt cele ce obvin de comun la improvisaţiuni, anume stil difus, 
esordie prea lungi și neproporţionate cu corpul cuvintării, repețiri, 
în câte un loc esagerări în espresiuni, digresiuni şi amestecarea 
de obiecte străine; aceste din urmă le face, fiind că aşa ceva, pre- 
tindeai lipsele ascultătorilor. 

Dinize, scrierile, lui din, punct de vedere homiletic, mai per- fecte sunţ cuvîntarile ținute în Antiochia, când avea timp_să se aa DER PE PEPI aaA er - e apere: Zane teren SECT urmeze sz sote priit AER li Stag oi ae 

stii a semanrea , 
De eparțon PI&sând, În Gonstantinopol,. cra. prea. ocupat. cu alte, afa- ceri. În perioda antiochiana cad și cele 21 (proprie 20) homilie ea Pre more ca E CPT 0 a Pai 5 SEST E E Dre ta - , = apărea be Riga iai si despe statue, cari sunt un cap d& operă “în elocință amvonului. 1) 
Între homiliele Ta. cărțile 5 Scripturi mai succese sunt homiliele Ja 
evangelia după. ș, Mateiu. $, Ch re lângă_homilii, are şi 

     

       

  

. pot mate Tome Pagere e cate rea a, MALMulte, Oraţiuni şi Cuvintări panegiric ea deosebită 

  

atențiune merită cele 7 cuvintâri despre laudele stului Paul. Mai tare oputi dogmatice, înorale și polraieE (CEE Tia sdiţiunsa opuși or, tului „loan, Ghrisostom”EȘtE” a fut Monfloucon Canis 17185=1736.în.15, vol. grecesee şi latitesce) 
În biserica orientală Sai mai distins ca oratori sacri : 

Fusebiu  Pamphilus (1.340) „EPISCORUL,. din Cesarea Palestinei 
“şi părintele istoriei bisericesci, Ș. „Bhifaniu, (1.403) „episcopul de 
Salans retail Ai esandrinul (1.444); Ș; Aid, monachul; S. Isidor 
din Pelusiu (4 440); S. Asteniu episcopul din Amaşia, în „Ponţ,. (în 
secolul al V-lea); Proclu. archiepiscopul Constantinopolei (1,447); 
Vasiliu, euiscopul.. dim Seleucia (în secolul al V-lea):.4$.. doan. Clima 
Sati cel ce a făcut scara (r 605). 

   

      

  

    

1) v. mai sus p. 138.
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$. 102. Oratorii sacri din occident în perioda a II. 

S._Ambrosiu_născut la an. 334 în Trier, unde tatăl săă era pe, : De er ee sa e em prefect preste Galia, EI Sa bucurat de o crescere al€să și a ajuns “proconsul, în Liguria. Devenind pre atunci vacant scaunul episcopese 
AT Aa al cunoscend şi admirând talentul și virtuțile esce- 
lenți a le lui Ambrosiu, deşi nu era încă botezat, Pa proclamat de 
episcop al Milanului. După o păstorire de 23 de ani avută în 
merite a adormit în Domnul la an. 397. Cuvîntările lui se ca- 
racteris&ză prin suavitate şi uncțiune, din acesta causă Chateaubriand 
Dumesce pre s. Ambrosiu Fenelonul părinților latini. Cu suavitatea 
înse, unde a ceruţ trebuința, a împreunat s. Ambrosiu şi energie, 
dovadă este cuvintarea, prin care a interdis împăratului 'Peodosiu 
Marele întrarea în biserica din Milan înainte de a fi făcut penitență 
pentru măcelul din 'Tesaloniea. ai 

S. Ambrosiu are tractate asupra sântei scripturi, opuri dog- 
matice, morale și polemice, cuviîntări de laudă şi funebrale (la 
mortea, fratelui săi Satir, la mortea împăraţilor Valentinian şi 
Teodosiu Marele) şi mai multe epistole. 

8, deronim, (fusebiu Hieronymus) născut între anii 332—4 
în „Str njele--Dalunaţigi,. în..tinerete apetit Ja. Roma ocupând postul de secretar al ponțiticelui Damas, După mârtea 
acesti! pontifice leronim s'a retras în o mănăstire din Viflaim, unde 
sa ocupat mai ales cu studiul sântei scripturi, a murit în an. 420. 
Din punct de vedere oratoric sunt însemnate opurile lui apologe- 
tice şi polemice. Stilul e clar Și plin de viaţă, deşi limba nn are 
puritatea clasică. 

Smdudustin„Sa, născut la an. 354 în Tagaste în Africa din 
tată păgân şi mamă creștină ($, Monica), 'Tinereta i-a fost fârte 
agitată. A fost magistru de retorică în Cartagena, Roma și Milan. 
În Milan avu fevicirea de a asculta cuvintările stului Ambrosiu, 
cari bai reîntors pre calea cea dreptă. După încreştinare sa dus 
€răşi în Africa, Valeri episcopul din Hippo Pa chirotonit de preot 
şi mai târzii de episcop coajutor, 6ră la an. 395 ajunge episcop 
al acestei cetăţi, a murit la an. 430. S&. Augustin ne-a lăsat o 
mulţime de opuri de cuprins dogmatic, moral, polemic, esegetic 
şi homiletic. În 4 cârță „De doctrina christiana“ dă inviaţiuni 
homiletice; 6ră opul „De catechizandis rudibus* este o catechetică,
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Stilul acestui bărbat genial varisză după cuprinsul scrierilor 
sale.  Preste tot se constată în opurile lui originalitate, agerime 
de spirit şi o judecată profundă. În cuvîntări, cari ai fost cele 
mai multe improvisate, deși e stilul simplu şi fluent, totuşi se observă, 
scăderile comune în improvisaţiuni, anume repeţirile. dese, meste- 
carea mai multor obiecte în aceea-și cuvîntare, digresiuni prea mari 
şi stilul cam negles. Alteum el pondul principal nu la pus pre 
eleganța dicţiunii, ci pre claritatea aceleia; predicând pescarilor 
din Hippo, s'a dimis la modul lor de cugetare și vorbire, fiind de 
principiul: „melius reprehendant nos grammatici, quam ut non 
intelligant populi.“ 

S. Leo Marele, născut în Roma, din familie fruntașe, la an. 
440 ajunge pontifie „Xoman. „Ca orator sacru se caracteriseză prin 
ET de a imprima cuvintărilor sale timbrul actualități, 
prin claritatea şi demnitatea espunerii, care se potrivesce bine po- 
siției lui de cap al bisericei, mai în colo prin tractarea seridsă, şi 
calmă a materiei, ce-i formâză obiectul cuvîntărilor.  Cuvîntările 
stului Leo de comun sunt scurte. Ca scăderi i se atribue usul 
prea des al antiteselor şi pre alocurea stilul difus, care greşslă 
altcum era generală pre atunci. S. Leo a murit la 461; dela el 
avem 96 de cuvîntări, dintre cari mai bune suut cuvintările fest.ve 
dela Nascerea si Arătarea Domnului, despre Înălțarea Domnului, 
despre Pogorirea Spiritului Sânt, apoi cele despre ss. apostoli. 

Salvianu născut pre la finea secolului al.1Y-Jea în, Galia, a, fos 
căsătorit, dară în conțelegere cu soția sa s'a dedicat vioței mo- 
nachăle "Calitățile TuT principale ca Orator Sacru cant” claritatea, 
precistinea şi energia în Stil” Îimba alesă, „sonoră și flucută: în ideile 
lit fuse don:isc6” 6 aitiziită-- monotonie TnguTnAU Se pet 
rilox „morali de pre timpul săi şi. xeprobându-le;. din causa acesta pi . a e PE aur îi LET a 2 1 sa dat numirea de Ieremia timpului său. A murit la adânci b&- 
trânețe (490—95) în” Marsilia Opurile ui principali sunt: "Ad 
ecclesiam catholicam” TV" Ta VEISIIS AVATifisTu peace io 
energic și cam aspru combate pofta de bani, pre care o presentă, 
ca isvorul tuturor relelor timpului săă, de odată recomandă faptele 
îndurării creştinesci. „De providentia (seu de gubernatione Dei 
praesentique iudicio) ad Salonium“ 1. VIII serisă cu scopul de a 
îmbărbăta pre credincioşi în mijlocul năvălirii popârelor barbare 
şi a numărâselor calamități, ce vineaii asupra lor, şi de odată a-i 
indupleca la penitinţă și la îndreptarea vieţei, punându-și tâtă încre- 
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derea în provedința dumnezeescă. Studiul scrierilor lui Salvian e de mare folos oratorului saeru şi în zilele nostre. 
8. Gregoriu Marele, născut pre la an. 540 din o familie de senator, primind, o_crescere alâsă la an. 570 împăratul Taztztiza   ea ET i Se cat aie — aces Rp ea o PUP EP mai ct ine papa PA DE AED Per iii. îl numesce de pretor în Roma; acest oficiu Ta purtat cu onore 
  în acele timpuri critice, când imperiul era necontenit atăcat de cătră Longobardi şi alți barbari. În 573, sa retras în o mănăstire 

Ia n Ani 974..când papa Benedict Ta chieniat de diacon tă Rona, CEră Dăba Pelagiu II Va trimis de apocrisiariă la curtea împsrătescă, din Constantinopol._“La an. 590 fu ales, de, papa, cate dignitate” în 
impui 40sg, critice a pirtato. eu glorie până, la. mortea, Să în- tinplată în an. 604. Gloriosul pontificat al lui Gregorin Marele fOrin&ză încheiarea primei peridde. Pentru oratorul sacru Gregoriu Marele servesce mai mult ca isvor de cât ca model. Dicţiunea. lui e simplă, puţin variată și fără avânt şi splendâre esternă; el voesce a fi tot de una clar, precis şi determinat, şi spre ajungerea acestui scop nu se înfiGră de barbarisme şi espresiuni ordinarie. Cultura antică romană era în decadenţă pre timpul lui, şi gusturile stricate; deși aceste rele ai influințat şi asupra scrierilor lui, totuși stilul lui are destulă uncţiune şi une ori e chiar avut în imagini frumâse. 

Din punct de vedere al elocinței sacre mai merită atenţiune Siaadeaulin episcop în Nola (ţ 431); 8. Petru Chrisologul. „episcop 

  

    

în Ravena ($ 452); 8. Vincențiu Lirintnul (+ 450) şi S. Mazim Stop "de Tun 7150). Dai 

$. 103. Perioda III. — de transiţiune, 
Perioda III sai de transiţiune dela 604 până în secolul al XII-lea. Ea cuprinde timpul migrațiunii popdrelor şi al formaţiunii limbelor moderne. Caracteristica acestei periode este stagnațiunea sciinţelor preste tot, şi în deosebi a elocinţei sacre. După ce imperiul roman de vest era stins, 6ră cel de ost atăcat de barbari, cari năvaliaă din tâte părţile, nu e mirare, că sciințele şi artele aă întrat în un stadiu de stagnaţiune. 
Predicătorii cuvîntului dumnezeesc din acele timpuri de ferbere generală şi de nesiguranţă nu ai putut umbla după eleganța dicțiunii din limbile clasice, ci, ca să potă îmblândi şi civilisa po- porele barbare, s'au scoborit la modul lor de a simţi și cugeta servindu-se în predicare de limbile inculte şi sărace ale respecti-
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velor popsre. Cuvintul Domnului nici propus în formele cele simple 
na remas fără de fruct, dovadă neperitâre ne este însaşi conver- 
siunea popbrălor germanice şi slavice precum a Magiarilor ete., cari 
Saii încreștinat în decursul acestei peridde. 1) 

Predicătorii cu fârte puţine escepţiuni n'a produs opuzi origi- 
nali de elocinţa sacră, ci saă mulțămit cu coiectarea, traducerea 
şi prelucrarea cuvîntărilor sacre deja esistente. “ Aceste colecțiuni se 
numiaă: „homiliaria“ și „postilliaria“ (dela: post illa verba Evangelii). 

Oratorii sacri mai însemnați sunt: 
IL. În Orient: „Antioch (7, 630) monach din laura S$. Sava 

(ângă Lerusalim) i-a lăsat, 130-_de cuvintări sacre de” cuprins. mreana 

    

  

  

  

moral, scrise în un stil uşor și pățrundătorii, S$. Sofroni episcopul mirii iei a. per pent d sora femeia Pay PIERE er meri amonte men ta, Ierusalimului (+ 638) e unul dintre cei mai re numiți predicători 
ai_ti i sti; a escelat în combaterea energică a ereticilor mo- as orar Poni op create, ae e i ra Pitis 2.7 mei o noteleță; stilul săă e clar şi destul, de, plăcu S. Anastasiu Sineitul, 

  

  (î_680)_monach în muntele Sinai şi un diligent adunătorii a 
scrierilor  sânților — părinți, Ş..doan, Damascen (numit. ș 
Manzur, „ONrysorroaş) 1 1754 (după alţii + 780), monach în 

Sava. În scrierile sale s. loan Damaseen se ocupă 
cu întregă teologia ŞI cu filosofia; el a făcut mai întâiă grâua în- 
cercare de a aplica filosofia aristotelică în tractarea sciințelor 
teologice. Se caracterisâză, prin erudiţiune profundă, agerime de 
spirit. şi corectitatea espresiunii. EI a apărat cu energie cultul 
ic6nelor în contra iconoclastilor. Aşa şi &. Tarusiu, archiepiscopul Constantinopolului (î- 804). $. 'Ttodor “Studitul (î 826)_monach 
în mănăstirea, Studa (de lângă Constantinopol). În cuvintările şi 
Scrierile lui mai mult, de cuprins moral dovedesce multă erudiţiune 
și zel pentru mărirea lui Dumnezeă. EI are un stil clar și băr- 
hătesc. În secolul al IX-lea mai merita amintire ca, oratori sacri: Georgiu, mitropolitul Nicomediei Josif, archiepiscopul "Tesalonicului ((zate-u-sv- Teodor Studitul) și Leon, archiepiscopul din, Tanromena, IL. În Occident mai însemnați oratori sacri, dela cari avem 
scrieri, sunt: S. Iidelons,axchiepiscopul de Toledo (+ 669): 8. Beda Venerabilul din Nortumbria, un_monach tărte pi. și. versat în toți ramii sciinței, are un stil, simplu şi neaventat. dară forte clar şi 
Natural Posea daia Cardinal „(el 013 )eâ cuvintărie lui stilul, | 
e cam difus; $. Anselm archiepiscop de Canterbury cu. sciința, pro- 
fundă a întrunit și darul de a”propune în o Torină simplă Şi Ușoră 

       

  

  

     

  

     

    

  

3 
- 1) Dr Alesandru Grama, Istoria universală a, bisericei, Blaş, 1881 $ 74—77..
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şi cele mai profunde misterie ale credinței; Hugo a s. Victore 
monach al mănăstirei de acela-și nume în Francia (3 1141), teolog 
mistic, are un stil sublim și de odată plin de graţie şi suavitate. 
Cel mai mare orator în acâsta periodă e S. Bernard abatele mă- 
năstirei Cisterciensilor din Clairvaux în Francia, (f 1153). Ele un 
scriitor fârte fecund şi părintele misticilor din evul mediu. Pentru 
erudiţiunea şi sânțenia, vieţei sale se bucura de mare vadă înaintea 
pontificilor şi a domnitorilor lumesti; cuvintările lui pline de spirit 
aveaii o putere fermecătâre asupra ascultătorilor așa, cât era 
aprope imposibil să resiste cineva față de ele. Pentru acâsta 
e'ocință răpitâre i s'a dat numele de doctor mellifiuus. Prin elocința 
sa admirabilă a pus :a cale espediţiunile cruciate. Mabillon zice 
despre modul de vorbire al s. Bernard: „Stilus praessus, oratio 
vivax, dictio propria, cogitatus sublimes, affectus pii, lepores sponte 
nascentes, totus sermo unum Deum ac coelestia spirans“. 

$. 104. Perioda IV. — scolastică, 
După ce sa aşedat furtuna migrațiunii poporălor, care a 

schimbat fața Europei şi a şters cultura. veche romană, restabilindu-se 
liniştea, sciințele reînvie şi cu ele si elocința sacră îmbracă o formă 
n6uă, forma scolastică, carea a dominat în toți ramii sciinţelor sacre şi 
profane în decurs de trei secoli (see. XII—XV). Anume capetele luminate 
din acestă periodă aă aplicat dialectica aristotelică în tractarea 
sciințelor, care metod pentru elocinta sacră nu-l putem numi chiar 

„favorabil.  Scolastica având în vedere luminarea, înţelesului cu 
privire la adevăr, ce e drept, a revărsat multă lumină în sciință 
şi a crescut bărbaţi erudiţi, aplicată la elocința, sacră înse, i-a lipsit 
puterea de a încăldi şi emoţiona inima şi prin acesta a da cuvin- 
tărilor sacre farmec şi energie. Causa, este, că formele cele rigide 
scolastice și subtilităţile multor scolastică Grecum încatenaă spiritul, 
nu permiteaii avânt fantasiei şi nici efusiunea sentimentului, care 
în elocință mișcă înduplecă şi răpesce cu sine -pre ascultători. 
Metodul scolastie a întrodus în cuvintări o disposiţiune sistematică 
cu împărțiri și subimpărțiri pronunțate. “Formelor prea seci a le 
metodului scolastic le-a dat cu timpul viață mistica creștină, care 
adresându-se mai vîrtos la fantasie şi la afecte a împrumutat cu- 
vîntărilor sacre graţie şi suavitate. 

Cătră capetul acestei periode reinvie sciințele clasice şi 
primesc un puternic avinţ prin buna primire, de care saă bu-
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curat învățații greci, refugiați dinaintea 'Turcilor în ţările oceiden- 
tale ale Europei. Prin renascerea (Renaissance) sciinţelor şi elocinţa 
sacră se eliberă de rigiditatea formelor scolastice și îmbracă o 
formă mai uș6ră, mai elegantă şi mai plăcută. 

Ce privesce cuprinsul cuvintărilor sacre în perioda. acesta 
mulți oratori s'aă abătut dela obiceiul sânților părinți, în cât 
amestecati în cuvintările sacre lucruri profane, ba unii tractaiă 
cestiuni filosofice şi păreri de a le lui Aristotel pre amvon; alţii 
mai târzii întru atât sa îndulcit de studiele clasice, cât citat la- 
tinesce și grecesce din Homer, Virgil, ca şi din Vechiul ori Noul 
Testament, şi acomodaii numirile mitologice păgâne la misteriele 
religiunii creştine. 

Stilul preste tot e burlesc, preserat cu glume şi anecdote 
incompatibile cu demnitatea cuvîntului dumnezeese. Mai de parte 
se serviaă de cuvinte și frase frivole, cazi nu odată degeneraă în 
espresiuni prea ordinarie şi de jos, ba chiar şi în trivialităţi. Ca 
să fim judecători drepți înse, nu e iertat să perdem din vedere, 
că aşa era spiritul acelor timpuri, Gmenii nu erai așa susceptibili, 
nici gusturile așa rafinate ca în zilele nostre. 

Cuvîntul Domnului nici încătușat în formele scolastice şi nici 
încărcat cu amestecul de lucruri străine n'a rămas lipsit de fruct. 
Dovadă este combaterea cu succes a eresielor din acâstă periodă. 
Apoi n'aii fost toți predicătorii afectaţi și îrivoli, ci şi în acâsta 
periodă aflăm un număr considerabil de bărbaţi pii, cari ati pro- 
pagat cuvintul Domnului în spirit apostolic. așa, ai fost: $. Dominic 
(î_1221);_8: Francisc de Assisi (Î,.1226); 8. Antoniu de Padua 
(1287): 8 Vincențiu de, Ferrara. 1319):F. Bermazdia de Siena (1444); Laurentiu Iustiniani (1.1455); Joan, Capistran, (i. 1455) 
Şi alții, cari prin viața lar, care a fost o predică vie a, credinței creştine, 
și prin darul graiului pus în servițiul cuviatului din a tatore | 
pocăință și la calea adevărului și a virtuţii sute de mii de creştini. 

  

Dintre oratorii acestei periode în deosebi merită a fi amintiţi: 

Ș..,Joma de Aguino (12271274) din ordul predicatorilor 
(dominicani) cel mai profund teolog și cel at -erudit=bărbat”al înc ee PRET IE DEL aaa a ae tt i oneeră pepe sea eee Phone orase „am SS imesera iza ipexoneyei- timpului să, din care causă i s'a dat numirea de „doctor angelicus“: 
sa, destins "Ca Drator "pri "prSeISIu Isa ȘI chiaritatea espunerii, re ee, , 2 R g a rapi Nita Sa N EPA T50ete mason ae 

. Ă ! 22 
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precum și prin potrivita aplicare a Sântei Scripturi. Deşi preste 
tot sa ocupat cu cestiuni metafisice, totuşi în predicare sa sciut 
scobori la modul de cugetare şi pricepere al poporului de rând. 
Dela el avem numai schițe de predici, cari mai mult se caracte- 
ris6ză. prin precisiunea, şi tractarea, sistematică, de cât prin forme 
oratorice elegante. $, Bongueulut:a. 1122121274) autorul mai multor 
opuri, pentru promovarea, piețăţii, cari îl făcură vrednic de nuTele: 
„doctor.  seraphicus, ca, orator sacru se caracteriseză prin uncțiunea 
și Suâvitatea cerescă a cuvintăriloa sale, cari isvorei! ca ŞI flacări 
din inima lui şi ai avut efecte estra-ordinarie. Berthold de a 
gensturg e cel mai celebru „prdicator al Germânilor în secolul 
Xlil-lea.  Cuvintănile lui se disting “prin “claritate şi ŞI zac a 
prin ilustrarea potrivită a adevărurilor religi6se prin imagini din 
natura, ce ne încunjură și din viaţa zilnică a ascultătorilor; prin 
ane "isa, conceptelor religioso-morale, mai de parte prin un stii dialogic 
plin de viaţă, abundant în antitese și în tot ce pâte emoţiona pre 
astultători. Scăderile îi sunt: dis posițiunea şi esecutarea cuvintărilor 
une-ori sunt de tot neobicinuite şi curi6se; în espresiuni e vulgar, 

| Şi prin repeţirea aceleia-şi idei ȘI aplicaţiuni practice e monoton. 
Joan 1 auleriatli Strasbure e cel mai ai „mare, psicholog între teologii 
mistică, în opurile sale doved dovedesce_o m Mare ARlicare.Spre,.Viața con- 
templativă, de aci se esplică, că în ee, prevaleză elementul mIStIC. 
Proptinerea ui Tauler e plăcută, plină de căldură, dară de odată 
energică și hotărită, el încă iubesce forma de propunere dialogică. 
Enea Silviu Picolomini mai târzii papa Pit Il a fost unul dintre 
cel mai_renumiti bărbaţi, ai timpului săi, poet, jurisconsult, isto- 
Xiogral, şi orator celebru. Prin precisiunea, avintul şi puterea con- 
Bela ear fi” a" secerat multe aplause în conciliul dela 

„Basel. El a repausat la an. 1464. $. Toma de Vilanova onach 
augustinian în Spania, predicator de curte Îa Carol al V-lea și mai 
târziă archiepiscop de Valencia, ne-a lăsat'un curs de cuvintări 
sacre, ținute în o limbă latină frumosă și corectă, aranjate siste- 
matice și pline de suavitate şi uncţiune. Cu deosebire se distinge 
prin întrebuințarea potrivită a sântei scripturi, prin aplicări morali 
corespundătore și prin escitarea afectelor. Călugării, anee Mihail 
Menot (+ 1518); Olipier Măillard (1592) și Ja ulin (4 Rrecum 
ȘI „Bermânul„„(ăgiler de Kaiseralepa Ji 1519) de_ asemenea ş'at 
distins ca oratori de spirit, dară au primit în cuvîntările lor Și 

A Pia AD rap paresiy defectele acelor fimpat anume umor Si satiră, dea ind” 

"u
l 

    

 



— 339 — 

$. 105. Perioda V. — literară, 

În secolul al- XVI-lea literatura, preste tot a luat un avint 
îmbucurătoriă. Ce privesce sciințele teologice în urma reformațiunii 
la începutul acestei periode erai tractate aprâpe esclusiv în formă 
polemică, și pre terenul polemic fu abăţută şi elocinţa sacră. Pă- 
rinţii coniliului tridentin înse prin dispuseţiunile lor salutari au 
readus elocința la calea sa naturală de a propune cuvintul 
dumnezeese. 

Oratorii sacri ai reţinut sistemul întrodus de scolastici în 
disposiţiunea cuvintării sacre, dară în ce privesce însa-şi tractarea 
prin aplicarea rațională” a regulelor oratorice, ai sciut împrumuta, 
propunerii lor nu numai claritate, ci de odată şi viață, uncțiune 
şi energie. Ei nu sai ocupat cu subtilități scolastice, nici nu saă 
mărginit numai la simpla instrucţiune, ci propunând doctrina ca- 
tolică, în tâtă puritatea, în același timp s'aii adresat la inima şi 
voința ascultătorilor presentând doctrina în o formă plăcută şi 
validitându-o prin aplicără practice corăspundătâre. Fiind acei 
bărbaţi de o cultură înaltă Şi cu gust bun, stilul lor este cuvenincios, 
elegant și fermecătoriii şi preste tot străin de frivolitatea din pe- 
rioda precedentă. Fi mai ales în Francia unesc în cuvintările lor 
corectitatea limbei, grația şi unţiunea sânților părinți cu sistemul 
raţional al teologilor scolastică, prin ce aă împrimat elocinței sacre 
timbrul clasicismului, cu dreptul i se dă acestei periode numirea 
de literară. 

Cei mai celebri oratori în perioda, acesta, sunt: 
În Francia: Bossuet (Iacob Benienus), episcop de Meaux (născut în 1627. mort la an; 17045 Dent LuzâlOc tes „ÎexmecăLore a fost chiemat în 1762 ca predicătoriă la curtea regală, din Paris. 

       

Bosstiet "SE căracterisăză “pipi OHSnalitate în concepțiune, şi în 
formă, prin avînt admirabil în idei şi sentimente, şi prin desteri- 
tatea de a presenta în o tormă plăcută şi interesantă până şi 
lucruri neînsemnate. Stilul lui este sublim, elegant și abundant în 
imagini, dară une-ori e de tot simplu, familiar și naiv aprâpe de 
negligință. De la Harpe zice despre Bossuet, că puterea elocinţei 
lui așa perfect influința spiritul, inima şi sentimentul ascultătorilor, 
cât aceştia lăsând din vedere pre orator, se simţaă cu totul ocupați 
de obiectul discursului, apoi învinşi de cătră acela se lasă a fi 
îndreptaţi după voinţa lui. | 

. i 22%
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Ca. scădere i se aduce înainte, că e mai mult orator de cât 
predicătoriă. EI cunâsce bine inima omenâscă ŞI se pricepe in 
mod admirabil să o estite, dară când e vorbă de mişcarea voinței 
priu aplicări practice, lasă mult de dorit; e mai mult pompos de 
cât practic. Cele mai perfecte opere ale lui din punct de vedere 
oratoric sunt discursurile funebrale. Predicele sunt de tot neasemenea, 
fiind că nu le-a prelucrat, ci sunt numai concepte aruncate, une-ori 
numai fragmente, dară și din acestea se vede geniul lui sublim. 

Bourdaloue (Louis de) născut la an. 1632, a repausat la 13 
Maiu_1704, o lună după Bossuet. După „ce își câștigase renume 
ca, predicătorii An provincie, Ja..1669_ fu, chienaţ Zar Su dE3SE at lui Bossuet la curtea regală, unde a predicat în anii: 1670. 1672,_1674, 
1675, 1630-1684, 1686, 1689 și 1695.Ludovie "al XIV-lea zicea, 
că mai bucuros ascultă pre Bourdaloue repeţind aceea-și predică, 
de cât pre alţii spunând predici nduă. El nu are talentul şi avîntul 
oratoric în aceea măsură ca Bossuet, dară se distinge prin pro- 
funditatea nesecată a logicei sale. EI cu cea mai mare uşurătate 
concepe câte 2—3 planuri referitâre la același obiect şi fără a se 
repeti ține despre el 2—3 cuvintări, cât ascultătoriul Și respective 
cetitoriul stă la îndoslă, căreia să-i de preferinţă. 

  

Bourdaloue ca un teolog consumat şi mare cunoscătorii de 
Gmeni şi-a pus de ţintă în cuvîntările sale de a întări mai întâi 
credința, ca fundament a tâtă religiositatea şi apoi a reconstrui pre 
ea edificiul moral sdruncinat al timpului săi; de aici provine că 
instruirea lui tot de una află aplicare pre terenul moral; pre calea 
acâsta a desvoltat sistemul de predici dogmatice-morali. În desvol- 
tarea temei Bourdaloue urmeză o logică rigor6să, argumentele sunt 
concise, motivele grave şi progresâză cu putere crescândă; în espu- 
nere el contopesce simplicitatea espresiunii cu sublimitatea ideii 
acomodându-o după priceperea ascultătorilor. E mare măestru în 
întrebuinţarea sântei Scripturi. ” 

Limba lui Bourdaloue poșede claritate, precisiune precum și 
demnitate şi un ritm bărbătesc. Stilul lui e sentenţios, cuvintele şi 
frasele bine alese. EI captivâză pre încet, dară sigur. Propunerea 
lui însuflețită, căldura ce-i virifica acţiunea, vâcea plină de armonie, 
tote erati eloquente, ce i-a lipsit, ca să fie perfect, a fost avîntul 
fantasiei și focul sentimentelor. Se pricepea de minune la tac- 
tica instruirii, nu tot aşa înse Şi la a emoţionării. Pentru
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procedura sa consequent, sistematică sa recomândă ca model pentru 
oratorii tineri. , N 

„Flechier_(|_1110)_episcop de_Niemes se distinge rin discur- 
surile sale panegirice Şi funebrale; pre. Jânsă acestea. LATE, predică 
de advent, de misiuni şi pentru sărbătorile sânţilor. Ideile îi sunt 
Tiobile, deși nu tot de una sublime, stilul este elegant, înse une-ori 
e prea bombastic şi difus. | 

Fenelon (+ 1715) archiepiscop de _Chaimbrai, un Dărbaţ, forte 
piu şi erudit: "ET Seepetipat ti deosebi și cu "arta oratorică publi- 
Carele ENE TIT elocintă (Dialoeues sur Teloănerice), ST distins prin agerime de spirit şi fantasie vie, precum și prin 
suavitatea stilului săă. Fenelon arare-ori îşi scriea cuvîntarea, dară 
când- o scria, se presenta ca un cap de operă; el predicând des, 
prin esercițiu îndelungat şi-a câștigat desteritatea de a țin€ discursuri 
escelente și fără multă preparare, ba şi de a improvisa atari 
discursuri; 

Masaillon (loan Pabtist), episcop de Clairmont (+ 1749), con- 
siderând, că după înălțarea” lui Ta dienitatea episcopescă (la an. Ș e z_ . ” d . * 7 EI iz . 1 Oră 0C Dal ADL$pe „esclusiv cu „afacerile, diecesei şi că cele 
mai de valdre lucrări pre terenul elocintei sacre dafăii di anii 
dE” mai înainte, pâte & clasificat în. perioda. hterari “deși a trăit 
păzi în al 5 deceniu a] Sec VI ee memo 
"> Unii critici v 
dacă vom considera înse calitățile lui oratorice, ne vom put& con- 
vinge, că el e orator de rangul prim. 'Tendenţa lui ca și a lui 
Bourdaloue este îndreptarea moravurilor decădute; în scopul acesta, 
vorbesce poporului ca şi un misionarii, 6ră corupțiunea dela curte 
o combate cu resoluţiunea unui profet. Cu o admirabilă agerime 
resolve şi respinge el obiecţiunile şi scusele, ce se aduc, de cătră . 
cei ce calcă legea morală. Massillon le arată, isvorul, le urmăresce 
tote fasele acelor scuse neîntemeiate şi nu le lasă, până ce nu le 
descopere şi răstârnă deplin. Cu deosebire se distinge el prin arta 
de a escita afectele. Prin potrivita escitare a afectelor începând 
dela cele mai fragede până la cele mai vehemenți se face domn 
deplin asupra tuturor pornirilor inimei ascultătorilor. Audisio. îl şi 
numesce pre Massillon predicătoriul inimei, pre când pre Bourdaloue 
îl numesce predicătoriul minţii, 6ră pre Bossuet al fantasiei. 

Ce privesce stilul, aici Massillon e un adevărat măestru. Limba 
lui e plăcută atrăgătore, nobilă, plină de viață și armonie. De aici 
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provine, că cuvintările lui aă o uncţiune şi suavitate deosebită. 
Nime nu se pricepe mai bine de cât el la amplificări, descrieri Şi 
depingeri frumâse, precum şi preste tot la întrebuințarea figurilor 
oratorice.  Massillon cu tot talentul săă oratoric, are şi scăderi, 
anume nu aprofundeză nici nu precisâză tot de una, de ajuns ma- 
teria, ee o tractăză, une-ori în cestiunile morale este prea rigoros, 
ba se: află în cuvintările lui Şi incorectităţi din punct de vedere 
dogmatic şi moral. Causa acestor scăderi este, că el n'a avut 
cultură teologică şi filosofică destul de temeinică. 

În fvancia mai merită amintire ca oratori sacri: S. Francise de Sales 43-1622);-uLejeune..( 1672); Giroust (16855 î 1678); Senault (j 1612); Tezier (Î 1687); Gheminais (4 1689); = Pe E Teza ste ntre pa, o ea aia e ia a ui o adi a mi-a 0 OROOD SA S Gtaiuiiafii, Mâscaron (| 1103 ;. De da R 1735). INF ză tara mii 

n [talia cel mai distins orator sacru este: Paul Se meri (. i 33 PRI od pna a n ta 7 > 

    
     

  

  

  

    

   
    

. . > e (i a pe me Ea 1694). numit, şi. Cicero italian. Cuvintă sale poporali și de YI Ciudei cinic PA Di eat tarie pie. misiuni se caracteris6ză prin Simplicitaţe şi naturalitate în dispo- aa mei PRAI en mbiesencaaniata.   sițiune, prin claritaţe în argumentatiunj,.. vivacifa În d 
prin usul potrivit a] imaginilor, asemenărilor şi contrastelor, și prin 
trăsături dramatice marcate. Frumseţa limbei dă cuvintărilor lui 
un farmec deosebit, 6ră sânțenia vieţei sale şi zelul pentru mân- 
tuirea, sufletelor, ce se manifesta din tâtă purtarea sa, le împru- 
mutai o putere estra-ordinară. Ca defecte i se ascriă întrebuin- 
țarea de espresiuni vulgari, narațiuni curi6se, asemănări de rînd şi 
stil difus; să nu uităm înse, că Segneri a predicat pentru poporul 
de rînd, și de aci'aă să-3e esplice scăderile, ce i se impută din punct 
de vedere al artei oratorice. 

În Spania: utila (+ 1569 restauratorul elocinței în 
Spania, un orator profund şi simpatic; , iubesce conceptiunea mistică, 

     
2 sila” este ziiapiu si atrăgătoriă; cuvintările lui principali su despre misteriul_întrupării Dosinulut Christos. Tudovic. e Granuda (1385) a cultivaţ, cu mare Ze] Elottaț Sacric” Se” stia e ca im- provisator escelent. EI scie” contopi în discurs o aieTari teoretic CUCET PTatUE "ASE" fistEi0i3 "3; emoţionsză de odată. Are mare 

merit pentru elocința sacră şi prin opul săă: Rhetoricae ecclesiasticae 
sive de ratione concionandi libri III, publicat în an. 1576. 

   
      

Oratorul cel mai mare al Portugaliei este: oniu Vieira 
59 născut în Lisabona.„(la,2p+a+1608). de prunc sa us cu părinții săi în Brasilia, devenind apostolul acestei țări. De dou&zeri
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de ori a navigat între mayi_ pericole în Europa în interesul indi- 
genilor din America de sud, Vieira se caracteriseză prin origina- 
Ntatea dispostitunii şi prin perspicuitatea propunerii; stilul lui e 
avîntat şi plin de foc; iubesce întorseturile oratorice surprindătâre 
şi paradoxele, prin ce deşteptă şi ține neîntrerupt încordată aten- 
țiunea ascultătorilor. 

La Germâni cei mai renumiți oratori sacri sunt: Petru Canisiu 
(+_1598) a combătut cu zel neobosit şi cu succes multămitor__pre 
ereticii protestanți instruând poporul în credința catolică; cuvintele 
ae că fulgerul sdrobitoriă pentru eresii "El şi-a câştigat 
nume neperitoriii prin compunerea catechismnlui religiunii creștine. 
Abraham d. „Sancta i Clar. (pxaprie Ulrich Megerle) monach augus- 
tinian un bărbat forte talentat, și „OTIZinal, cunoscând Die 

tuf" NT impul săi, combătea Scăderile fară reservă 
ori cruţare. Fiind predicătoriii la. curtea împărătescă din Viena 
era, ascultat de cătră popor cu mare plăcere. Din punct de vedere 
oratoric pre dreptul i se reprobă amestecarea în predică. de lucruri 
bizare şi nedemne de cuvintul Domnului, glume şi episode de jos, 
și un limbagiă vulgar şi de multe ori chiar trivial. 

: Petru Piomdny păscut la an. 1570 în Oradea- 
menta cereti Za RI SEE mare din părinti protestanți; în 1586 a trecut Ta Diserica catolică 

el mai: 7195, apărătorii al ei. La, an. 1616 ajunge archi archie- 
piscop_ de, Ștrigo i fârziui și cardinal, Scrierile Îi apologe- 
tice și polemice sunt numărâse, pre lângă acestea are și predici 
pentru Dumineci şi sărbători. Pâzmâny a fost înzestrat cu talent 
ager, cunoscințe vaste, dialectică puternică; stilul lui e avintat şi 
energic, înse une-ori folosesce asemănări ordinarie şi e cam dur în 
espresiuni. Pâzmâny este considerat d toriul limbei literare 

IS a oaie mg ce e la magiari, a repausat în 1637. 

  

     

   

  

   

   

  

distinși "ai fost ŞI 'Jesaiţii: 
“Georgi LkOrro şi Georgi u Kâldi aceștia au tradus n mai întâi 

s. „Scriptură pre limba magiară, | 
SR: 

  

în limba română ati apărut în perioda acâsta mai multe tra- 
duceri, de none, „Sau „Cazan _asa sunt „gazaniile „diăconului    

  

  
» 

cuvîntări hiserizesta traduse de Melchisedec, egumenul mănăstirii 
Câmpu-lung 1642. Cazania dela Govora 1642, Cazania dela mă- 
năstirea Deal, 1644. Chiriacodrom saă Cazania, tipărită la Alba- 
Iulia în 1699, şi Cartea românescă de învățături sai Cazania Mi-
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tropolitului Varlaam, Iași, 1643. 1) Pre la sfârşitul acestei periode 
Și începuțul, periodei a VI. a, dat mat multe scrieri de cuprins Homiletie Antim Ivergnul, călugăr în mănăstirea Snagovului şi mai e 28 A a eta ne E, 

tărzili episcop d 2) 

$. 106. Perioda VI. — de decadenţă. 

    

Elocinţa sacră în secolul al XVIIl-lea a cădut repede dela 
nivoul înalt, la care se aviîntase în secolul precedent. Causa de- 
cadenței este a se căuta mai ales în împrejurarea, că literatura 
profană prin doctrinele filosofice a lui Locke ($ 1704), a lui Cant 
(f 1802) şi mai ales ale enciclopediştilor francesi apucase o direc- 
țiune anticreştinsscă şi inimică a ori ce religiune positivă; cu atât 
mai vîrtos, că aderenţii acestei direcțiuni aflaă patroni și între ca- 
petele încoronate, cum a fost Frideric Marele (1740—1786) regele 
Borusiei și împăratul Iosif II. De curentul acest nefericit n'a 
rămas neatinşi nici teologii și acesta a adus cu sine abaterea dela 
spiritul apostolic în propunerea cuvîntului divin. Mulţi predicători, 
ca să trecă de spirite luminate şi să câştige plăcerea publicului, în 
loc de predici țineaă un feliă de disertațiuni academice, în care se 
încercaă a resolvi pre cale filosofică tâte cestiunile religidse, lăsând 
la o parte ce e supranatural şi positiv în religiunea creştină. 
Alţii omiteaii cu totul din cuvintările sacre adevărurile dogmatice, 
ca pre unele, cari poporul nu le pote pricepe, și tâtă predicarea 
lor consta în lamentaţiuni și moralisări întemeiate numai pre mo- 
tive naturali. Atari cuvintări lipsite de spiritul apostolic, care să 
le de graţie și viață, ori şi cât de frumose și artistice ar f fost, 
în ce privesce limba și stilul, totuși nu avea farmec şi uncțiune, 
erai sarbede şi sterile. 

E grei a ficsa timpul, când începe decadența, părerea gene- rală este, că începutul ei coincide cu aparițiunea cuvîntărilor lui Massillon întitulate: „Petit Carâme“, cari cuvintări, după Audisio, pOrtă în sine urmele decadenței. 

ȘI în acestă periodă de decadență aflăm oratori buni, 
anume: 

  

1 v. Aron Densusianu, Istoria, literaturei române. Jaşi, 1885 p. 128 urr. :) N. lorga, Istoria, Literaturei române în secl. al XVIII. Bucuresci 1901 vol. Î, p. 414 urr.
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În Francia: Neuville, jesuit (n. 1693, ț 1774), e un spirit 
fecund şi are o fantasie vie; se pricepe bine la aranjarea materiei 
şi la folosirea sântei Scripturi şi a sânţilor părinți. Ca defect i se 
impută stilul prea cercat şi prea înflorit. Grifet, jesuit (n. 1698, 
ț 1775 în Bruxelles), în cuvîntările lui domnesce ordine şi claritate, 
lipsesce înse căldura şi suavitatea. Brydain, jesuit (n. 1701, + 1767) 
se caracteris6ză prin precisiunea ŞI energia, cu care propune ade- 
vărurile religi6se, precum şi prin cutezanța, cu care combate scă- 
derile nu numai a poporului de rînd. ci şi a le celor mari. Ze 
Chapelain, jesuit (n. 1716, + 1779) sa distins ca predicătoriă în 
Paris şi Versailles; Maria 'Teresia: l-a chiemat de predicătoriii Ia, 
capela aulică din Viena, dară din cause sanitarie n'a putut r&mân6 
timp mai îndelungat în acest post. În cuvintările lui stilul e clar, 
argumentațiunea stringentă, 6ră perorațiunea adeseori patetică. 
Lenfant, (n. 176, ț 1793) a predicat cu mult succes înaintea re- 
gelui polon Stanislau, a împăratului Iosif II şi a regelui frances 
Imdovie XVI; cetite înse cuvintările lui fac puțină impresiune. 
Maury, archiepiscop de Paris şi cardinal (n. 1746, 1817) încă în 
adunarea legislativă din 1789 şi-a câştigat renume de orator distins. 
FI a fost înzestrat cu talent ager, cunoscinţe vaste și desteritate 
de a se reculege curând şi a-şi esprima precis și corect ideile sale, cu 
tote acestea fiind că cuvintările nu-i sunt scutite de vinarea după 
gloria deşârtă de a trece de bărbat de stat luminat, el nu se ri- 
dică la nivoul oratorilor de rangul prim. Are meritul de a fi com- 
bătut scăderile observate la oratorii contemporani. În scopul acesta 
a publicat opul de .elocinţa: „Principes. de I'6loquence de la 
chaire et de barreau“, în 1782. Cel mai de valdre orator din 
perioda, acâsta este: De Boulogne, episcop de Trojes (n. 1747, ţ 
1825). EI încă înainte de revoluțiunea francesă a escelat, ca apă- 
rător devotat şi curagios al bisericei în contra atacurilor puse la 
cale de cătră enciclopedişti. Cuvintările sale sunt lucrate cu multă 
grije şi diligință; în ele sunt idei mărețe, imagini pline de viaţă 
şi 0 dicţiune elegantă, precum și spirit eclesiastic pronunţat Și 
hotărit. 

În Germania: Francisc Hunolt, jesuit sa distins ca con- 
ționator la catedrala din Trier. EI este avut în idei alese, are 
principii corecte, propunerea e simplă, dară mădudsă; în argumen- 
tare aplică forte potrivit s. Scriptură şi istoria bisericâscă. Mai 
însemnate îi sunt predicele morali. Ignata Wurz, (n. 1731, $-1874)
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profesor de elocinţa sacră la universitatea din Viena, şi-a câştigat renume nu numai prin predici, ci și prin opul săă: „Anleitung zur geistlichen Deredsamkeit“ apărută la Viena în -1765 în 2 vol, Jean-Jean, (n. 1727, + 1790).  Disposiţiunea în cuvîntările lui este marcată şi corectă, espunerea clară şi precisă, tractarea practică și Succâsă; 6ră avintul cu care vorbesce e răpitoriă. Iosif Ludovic Colma, (n. 1160, ț 1818) episcop în Mainz cuvîntările lui sunt ținute în stil simplu și natural, din el înse transpiră spiritul apo- stolic și interesul cel mai vit față de binele credincioşilor, și acesta le face plăcute. Dan Aloisiu Schneider, (n. 1752, 4 1818) cuvin- tările acestui bărbat erudit sunt clare și pline de foc. 
În Talia: Tornielli din Cameri, (n. 1693, ș 1752) a fost un orator sacru plin de foc şi de odată şi profund, a escelat în arta de a escita afectele. EI a murit pre amvon pre când binecuvînta 

poporul, după ce terminase o cuvîntare avîntată despre iubirea lui Dumnezeii. Trento din Padua, (n. 1713, + 1303) s'a, distins prin cuvintările de misiuni, stilul e cam difus. Turehi din Padua, (n. 1713, T 1803) predicile lui aă caracterul de apologii a religiunii faţă de filosofia falsă a timpului sei, stilulul e avîntat. Leonardo da Porto Maurizio (n. 1676, + 1751) în cuvîntările lui penitențiale dovedesce o 
profundă cunoscință de 6meni, fantasie forte vie; ele sunt avute în imagini şi asămănări. Stilul lui e difus, dară patetic şi răpitoriii. Santul Alfonso, (n. 1696, + 1787) acest bărbat piă şi teolog erudit 
pre lângă numărsele sale opuri de cuprins teologic-moral şi aschetie 
are şi predici concipiate în stil uşor şi după priceperea poporului. 

La magiari cei mai însemnați predicători ai fost: Matiz 
Bird, episcopul Vespremului și loan Moindr, canonic de Scepuş. 

La noi românii şi în acestă periodă opurile de elocinţa sacră sunt aprope esclusiv traduceri de cuvîntări de pre limba grecă Şi “Slavă. Între traducerile aceste se află şi homiliele celor mai celebri sânți părinți din Biserica orientală, precum a s. Vasiliu Marele, 
a Ss. Gregoriu Nazianzenul, a s. loan Chrisostom şi a altora, :) 

  

:) -Cuvintările sacre apărute în limba, română se află indicate în „Ana- lele bibliografice române“ de Demstriu larcu, Bucuresci, 1865; în » Conspect asupră literaturei române şi scriitorilor ei de Vasile Gr. Popii, Bucuresci, 1875—6, preeum şi în „Istoria, limbei şi Jiteraturei“ de Aron Densusianu, Iași 1885; „Istoria, literaturei româng în secolul a] XVIII-lea“ de N, orga, Bu- curesci, 1901 vol. 1. p. 417 urr. şi vol, IL. p. 363 urr.
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În biserica unită dela Atanasiu I încâce fiind episcopii toţi 
bărbaţi de o cultură superidră, înzestrați cu talent şi cu zel apos- 
tolic n'aii întrelăsat de a instrua poporul în 'veligiune prin cuvin- 
tări sacre corăspundătâre. La acâsta îi îndemna nu numai oficiul, 
ci și împrejurările agitate, între cari se afla biserica nâstră, pre 
atunci în mijlocul atâtor heterodoesi. Aceştia nu cruțaă. nimica, 
spre a amăgi poporul şi a-l face se defecționeze dela s. Unire. 
Pre lângă episcopi aă propagat cuvîntul Domnului cu mare zel 
părinții basiliţi. 1) 

Dintre aceștia în deosebi amintim Pre, Maniu, Samuil, Crin 
din Sad (n. 1745, ţ 1806). EI după absolvarea teologiei în Viena, 
a fost prefect la seminariul gr. cat. dela S. Barbara de acolo; re- 
întorcându-se la Blaş episcopul Rednic la pus predicătorii al bise- 
ricei catedrale. La 1782 a publicat, „PrOpOvedaniele“ sale ca să vină 
îi aiutoriul, preoților,, Tot el a tradus homilile, ș, Vasili” Marele, precum şi ale ss. Gregoriu teologul, Ciril Alesandrinul, Efrem, Şizul, 
AreStasiu-“Stiaitil,_ ANAF Criteriu] i -câtera,_cuvintări, dea sânțulvi loan Climax şi loan Damascen, La an. 1802 Samnil Clain 
sa aşedat în Duda ca revisor al cărţilor românesti, ce se tipăriaă 
în tipografia regâscă. Aici încă a, pregătit spre publicare un volum 
de conţiuni, dară Pa prevenit mârtea întîmplată în 13 Maiă 1806. 2) 

$. 107. Perioda VII. — mai nduă. 

După marea revoluţiune francesă clerul, reculegându-se, a 
început o reacțiune sănătâsă în contra spiritului necreştinese, ce se 
virise până şi în propunerea cuvîntului dumnezeesc.  Oratorii sacri 
urmând îndemnurile date de Maury, de boulogne şi alți bărbaţi 
luminaţi și cu principie corecte, s'aii reîntors la sânta Scriptură şi 
la Trădiţiune, ca la isvârăle genuine şi curate ale elocinţei sacre. 
Reţenându-se sistemul din perioda literară, adevărurile sucre se . 
propun în spirit evangelie, servind ca îndreptariti învățătura infa- 
libilă a bisericei. Cu tote acestea în elocința anai nuă nu aflăm 
în măsură de ajuns spiritul practie şi acel farmec, cari făcea atât 
de interesante şi cu fruct vorbirile sânților părinţi. Elocinţa 
din periodul acesta o putem cualifica de corectă şi sistematică din 
  

') v. Ardelean, Istoria Diecesei române greco-cat. a Oradei mari. Partea, 
II. Blaş, 1588. p. 65. 2) v. Dr Alesandru Grama, Istoria, bisericei românssei 
unite cu Roma, Blaș, 1884, p. 202 uwir.; N. lorga o, c. vpl. ÎL. p. 162—177,



— 348 — 

punct de vedere al formei, dară nu destul de pătrunsă de spiritul apostolic și de aici provine, că-i lipsesce graţia şi uncțiunea „cuvenită, 

Oratorii mai celebri din perioda a VII sunt: 
În Francia: Mac Carthy (n. 1769, $ 1833), acest monaci, piti se caracteriseză prin originalitatea sa, prin esacta cunâscere a in- digințelor timpului, prin axgumentațiunea, concisă şi prin espunerea sa, strălucită. Legris Duval (n. 1765, + 1819) folosesce în cuvîntări espresiuni teologice corecte, și vorbesce cu multă suavitate. Frays- sinous archiepiscop de Paris (n. 1765, ț 1841) şi-a început cariera de orator cu conferințele ținute la 1803 în biserica S. Sulpice din Paris, unde poliţia lui Napoleon l-a constrîns se întrerumpă cursul propunerilor, care l-a reînceput în 1814 şi închiat în 1822. EI este întroducătoriul conferenţelor religi6se solemne pre amvon. 2) Audi- toriul lui la început îl forma o câtă numărâsă de tineri aleşi şi inte- ligenţi, cari se adunati în jurul amvonului spre a asculta, cum esplică şi deslegă el o mulţime de dubie Și prejudeţe cu privire la religiune. În cuvîntările lui Frayssinous domnesce o logică strictă, mersul cuvintării e natural, moderat și impunătorii, limba corectă şi stil demn. Gugyon, jesuit (n. 1785, + 1815) s'a distins ea improvisator, el vorbia precis şi tot de una cu dulceță. Giraud, archiepiscop de Cambrai (n. 1791, + 1850) atât ca scriitorii, cât şi ca orator e de model, stilul săă prin puterea ideilor, demnitatea sentimentelor şi eleganța espresiunii e sublim. El se prepara cu diligența pentru fiecare predică, vorbia cu convingerea şi farmecul, ce isvoresce din abun- danța inimei. August Xavier de Ravignan (n. 1795, + 1858) a fost mai întâiă militar, apoi a pășit pre cariera jnridică ajungând procuror la tribunalul de 1 Instanță în Paris; simțind în sine vo- caţiune spre statul preoţesc la 1822 a intrat în seminariul din Issy şi. mai târziă în ordul jesuiţilor. Ca bărbat erudit şi de o cultură teologică înaltă la 1836 a fost chiemat să țină în biserica dela Notre-Dame conferențe religidse pentru elita societății pari- siane. EI triumfeză asupra minţii şi inimei ascultătorilor prin su- blimitatea ideilor, energia argumentațiunii şi prin farmecul espu- nerii, care acum e gravă şi seri6să, acum viuă și amestecată cu an feliă de umor. Feliz Dupanloup, episcop de Orleans (n. 1803, 1878) a funcţionat ea Superior al seminariului s. Nicolai din 

1) v. mai aus p. 317.
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Paris, a ţinut la Sorbona, prelegeri din elocinţă, şi-a câştigat mare 
renume ca publicist și literat, până când la 1849 fu înălțat la 
demnitatea episcopescă. El se caracterisâză pin bogăția şi suhli- 
mitatea ideilor, prin agerimea de spirit, care pătrunde Și exhauri6ză 
deplin materia, ce o tracteză, prin avînt oratoric de sentiment viii 
şi prin stil elegant şi fluent, dar cam difus. Henrie Lacordaire 
(n. 1802, ș 1861) bărbat de o înaltă cultură filosofică şi teologică 
Şi cu vederi largi, la început a studiat drepturile s'a făcut advocat, 
dară la 1824 lăsând advocatura s'a dedicat pre cariera preoțâscă, 
în curînd și-a câștigat, mare renume ca publicist, la 1836 a întrat 
în ordul Dominicanilor. Ca orator sacru sa distins Lacordaire prin 
conferențele sale; în 1835 a păşit ca predicătoriă la Notre-Dame 
din Paris. Cunoscinţele sale vaste, agerimea de a descoperi și re- 
leva ce se presentă ca noi si interesant în materia cuviîntării, 
fantasia vie şi cutezanța de a spune cu francheță, şi eleganţă ceea 
ce cugetă şi simte, apoi desteritatea în vorbiri, .stătura, privirea, 
ținuta, şi gesticulaţiunea tote sunt eloquente și pline de farmee şi 
fac din el unul dintre cei mai celebri oratori a secolului al XIX-lea. 
Celestin Iosif Fdliz călugăr jesuit, a păşit ca conferenţiariă 
în Paris la 1852, profunditatea, avintul puternic și limba frumâsă, 
în care a scris și vorbit fac din conferenţele lui o preţidsă apologie 

„a religiunii creştine. În aceste conferențe analis6ză cu agerime 
de spirit şi- cunoscință de causă tot, cu ce se laudă progresul se- 
colului al XIX-lea, readucându-le tote la adevărata lor valdre. 

În Italia: Billardi (i: 1833) se caracteriseză prin aprofundarea 
Și tractarea temeinică a, doctrinei şi prin stil bărbătesc şi plin de 
energie.  Iouchim Ventura de Ruulica din Ord. Theatinilor, născut 
în Palermo la 1792, filosof, publicist, politie şi orator celebru, acti- 
vitatea sa homiletica a început'o în Neapol, a continuato în Roma, ŞI în 
alte cetăţi din Italia; 6ră dela 1859 în Paris pretutindenea fiind ascultat 
cu interes și plăcere. Nisuinţele papei Piu IX de a face reforme 
l-ai adus pre Ventura pre arena politică, păşind ca democrat 
creştin. La 1847 ținând o cuvîntare panegirică asupra lui Daniil 
O"Connel! preamăresce democrația; după erumperea mișcărilor din 
1848 păşesce Ventura ca cel mai eloquent apărătorii a] libertății, 
ca orafor sacru se caracteris6ză prin originalitate în alegerea şi 
tractarea temei, argumentuţiune puternică şi plină de foc, espunere 
viuă și dramatică, în care acum 6să la iv6lă seriositatea, acum amă- 
răciunea, acum satira şi ironia ardătore; stilul e ușor şi poporal
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6ră vocea îi era puternică. 'Tâte acestea calități ai făcut din el un orator sărbătorit atât în Roma, cât şi în Paris (unde a repausat în 1861). Ca conferențiari sai mai distins Finetti și Passaglia. În Germunin : Diepenbroch, episcopul de Rreslaii (n. 1798, 4 1853) cu profunditatea concepțiunii întrunesce şi o espunere chiară și plină de grație şi de viață. loan Em. V th, de nascere judeă botezându-se ca adul, şi studiând teologia a întrat în ordul Bene- dictinilor din Viena; are numerbse homilii, în cari dovedesce vaste cunostinta a istoriei și a naturei, e avut în imagini şi asămănări, ca orator a fost sărbătorit în Viena; cetite înse cuvintările Ini nu produc impresiune, ele sunt concipiate în un stil prea difus. Henric Fărster, episcop în Breslaă din punct de vedere al formei are cele mai bune predici între oratorii ge+mâni; în cuvintările lui domnesce sistem și precisiune, logică strictă, limbă uşoră, şi plăcută; pentru oratorii tineri pot servi ca, modele. “Teissel, archiepiscop de Calonia, loan Nickel, Bifel, Anton Pussy, L. 'Teod. Laurunt, Melcher, Masi, episc de Mainz Ketteler (n. 1311, 1877), Scherer, Klinkowstrăm, Kolb. În Anglia, în mijlocul continuelor persecuţiuni ale bisericei catolice preoții ai instruat pre credincioși, dară până pre la ju- mătatea secolului al XIX-lea numerul predicilor tipărite nu e mare. „Ca oratori distinși amintim pre 1. H. Newman, convertiţ şi. publicist renumit, Priderie Wilh. Puber, şi cardinalul Wiseman. 
În Belgiu, e renumit Dechamp, pentruinte resantele sale con- ferențe și cuvintările panegirice. | În Ungaria, amintim pre Iosif Majer și Ioan Horvdth episcopi în Alba-regală, Lonovics, episcop în 'Timişâra, Emeric Szabd, episcop în Szombathely şi Dan Zâdori. 
În secolul al XIX-lea literatura homiletica a fost cultivată şi la noi în măsură cu mult mai mare de cât cea teologică . preste tot. Prestaţiunile pre terenul acesta, deși nu sunt clasice, dară se pot dice mulțămitâre. Între cultivătorii literaturei homiletice din acesta, periodă, locul, prim T ocupă Pe Auior (n. 1760), El după -a0solvarea, studielor.. filosolice..şi. teologică „la... Roma find "monach     pi . . 

a = meat 4 ha - eo A 0 ema tre seste a. funeţionat. ca, profesor, Ia. seslele, din las până Ti 1754, când dimis din mănăstire a niers ca. paroch şi protopop la Reghin, unde sa ocupat „Cu piedicătul, dp.) 309.5 dus. ca. rExisor al căr- - ata E tera i iat Poti mintea ţilor Lomânesci la tip Sarata Legsscă. di Buda. unde a repausat în 7521. Spre a veni în..ajutoriul p reoțimii, ca 1 Sail CIan a , publicat , Propovedanie la îngropăciunea Omenilor morți?, Buda, 1809 . DLR ina ziare 
zona Pagtmatef 
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și „Predici saă învățături la tâte Duminecile şi sărbătorile“ Buda; 1STi TOTI "Duda:va-- compus-si*e bidachriita- FTEs: ilor€, Cuvîntările sunt sisteiiătic Tacrate, Tractarea IEI TEI Cu cu- noscinţă de causă și aplicarea potrivită a s. Scripturi, stilul e simplu şi clar, 6ră limba destul de corectă și mădudsă. Cuvin- tările lui şi în zilele nostre presta mare ajutoriii preoților din 
cura animarum. 

    

Tot pre timpul lui Petru Maior s'ată distins ca, oratori sacri e epi- scopul Samuil Vulcan (- 1839) dela Oradea-mare şi canonici de de acolo Corelli (î 1848), Radnoti si Simeon Bran (1 18171 precum. şi canonicii din Dlas Demetria Vaida (4; 1818), Demetriii Cuian sem. ($-_1821) şi Teodor Pop, (n, 1782, 11535) Vasilie, tona A(R1$03) - = ei olt. Ca, „la Beiuş de, aici la 1843 a, trecut ca re- 
afla zopescă di | „liuda, unde 

lun ări poporul i în credinţă a DUBicat 
cartea î ată „Catichetica ractică Sail il arătarea Cum să se propună învățătui le catichetice- a credinței creștinesci la virsta cea tinără“ dela el avem şi 7 7 predici de postiir via x9la 1554 a fost numit 

tânionie la Oradea -mare, Ta T858”de orimuk preposit capitular la Lugoș, unde a murit în 1859. Bigismund, Pops Ca a profesor, în „Beiuș a “Publicat la an. 18142 un. volum de cuvîntări sacre întitulat: „Predici pre sărbători şi Dumineci” “Testul „de. bine lucrate "Aki Aagy, canonic.la Lagos (Î.1$79), a publicat predicele i E TE | Der Se Mele ( 1991). | a: 

    

  

     

  

    

  

       

              

  

   

  

lăsat. E cuvintări “săcre,. “cari 'se ai pier ării iza 7 
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. 

ai caiac „prin “tendența. lor pre SI | prin i Iolosirea isi aseme- Sasa sii Aa 

nări potrivite; dintre” acestea $ Sati aii publicat mai multe fii” " Amvonule 
de_lusţin, Popfiu, 

Între > predicătorii nostri cel mai” di ins_ este Iustin Popfiu (n. 184, + 1883). Ea studiat "teologia n Budapesta Şi Viena, ă TaCTIo at“ ca profesor de religvine, de Timbă și literatura română 
Ti Gimnasiul romano-cat, “din O adea-mare, vice- rector si spiritual “Seminariul L junimii române SI reco- catolice din. Orade, Eră mai târziă ca paroch _şi protopop ÎN slueta- Mare, "Activitaloa literară Șia, începuto încă de pre când era teolog în Viena, Scriind prin ziare mai ales poesii. La 1868 a redigeat pâmvonul, f6ie bisericâscă 

Pac peer PA IP EEE n DEEE aaa sie urgae 

  

  

    

  

Dv, Iustin Popfiu, Amvonul 1868, 1. p. 299 urr. 

„i X) Cel Predre fe fortul zoacaec ceas, Rodi, 
Pieta Îl Laza l VI 794 4. ma_ ad 
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pentru elaborate din sfera elocintei sacre“. În acâsta fâie şi-a 
publicat predicele parte sub numele proprii parte sub pseudonimul 
„Mariu Bihorânul“. Tot în „Amye ul“ a publicat și o serie de 
articoli interesanți din Retorica sacră. O_parte din cuvintările DT e publicate în _„Amvon“_ împreună, Cu alte. predici remase de 
manuscript S'aii edat în un volum. sub, titlul . „Predici_pentru Du- Sfinti" ton | horia Tâgz ei, e 5 : Diez urcă Inel, „toi. |. (Gherla, 1895, Popfiu ca orator sacru şe caracte- 

e . . . - N s . . TISEză rin „ASerime de spirit ȘI fantasie Me, prin asul potrivit al 
sântei Scripturi, prin ilustrarea, doctrinei cu imagini Şi asemenări 
împrumutate din istorie ŞI „Cercul „de. Cunoscănțe 41.72 Scultătorilor; 
modul lui de scriere e plăcut și „avintat, stilul e. inflorit ȘI ătide cere frebiiinta patetic, dar rii tai PS isa ecăestt aa 

    

  

  

cam difus şi astfel nu are energii: au aia air ES cette ce ea ce ar pute se o aibă, când argumentele _ mai concentrate şi stilul mai_concis. “Limba din cuvintările Îi 6 mai st literară 
de cât poporălă “acesta se motiv6ză cu împrejurarea adusă de el în precuvintarea Amvonului, că adecă scopul cnvîntărilor publicate este de a servi clerului ca material şi îndreptariă la elaborarea de cuvîntări sacre. În „Amvonul“ lui Poptiu s'aii publicat şi predici străine și încă unele fârte bune; spre a încuraja clerul la elabo- rărea și publicarea de cuvintări sacre el în repețite rînduri a escris și premie. Gavril Pop, canonic în Blaş, loan, Papiu canonic în Gherla. și it Bud) vicarial Maramur&şului, incă ai publicat predici 
populari practice, cari servesc de mare_ ajutor clerului "aplicat în păstorirea Sufietglor, cest din urmă a edat „Viaţa Sânţilor? ŞI Ca- techese pentru pruncii scolari“, cari opuri incă presteze DIN SELVIȚIU pansa n faina tree, sii Stea iza păstorilor sufietesăi întră” propunerea cuvîntului dumnezeesc; Pasiliu 
Budescu (+ 1900) preot în Er-Adony a publicat o serie de cuvîntări Sacre în rev 50 Să, Prccie tonul popor E” Tar Cei Isi dre- cosa_ Oradei mari a tradus şi publică te volu medin cuyințările marelui „ orator es Massillon.. Numărâse predici sai pubiicat în ziarele j şi revistele nostre bisericesei şi în deosebi în „Preotul român“ apărut ş în Gherla sub redacţiunea lui Nicolaă F. Negruţiă (+ 1890). Consig- narea cuvîntărilor sacre mai vechi în limba română se pote vedt în opurile de Istoria limbei şi literaturei române, precum și în „Analele bibliografice române“ de Dimitrie Iarcu, Bucuresci, 1565 şi în „Con- spect asupra literaturei române şi literaților ei“ de Vasile Gr. Popu, Bucuresci, 1875—46. 
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CATECHETICA. 

N Întroducere. 
“Biserica are chiemarea de a conduce la cunostința adevărului şi sanctiticarea vieţei Şi prin acâsta la mântuire nu numai pre Gmenii adulţi, ci şi pre prunci. Chiemarea acâsta faţă de prunci şi-o îm- plinesce biserica prin instrucțiunea Și educaţinnea lor religioso- morală, care vine înainte sub numele de catechisaţiune sati instrucţiune catechetică. Numirea şi-o are instrucţiunea acesta de la verbul Srecesc zeruyeiv = a instruă a întroduce pe cineva în elementul unci sciințe ori arte; cu timpul însemnarea cuvîntului s'a restrins la întroducerea pruncilor şi a celor neinițiați încă. în elementele _reli- giunii creştine. Însa-și propunerea elementelor religiunii creştine se numesce şi catechesă (zazijzuoe), persona care propune se zice catechet, €ră ascultătorii catechumeni. 

În secolii primi ai creștinismului catechumenii de comun eraă Omeni adulţi, anume: judei şi păgâni, cari. dorind a fi primiti în sinul bisericei creștine prin s. Botez. se preparaă spre acâsta prin învățarea adevărurilor de credință şi prin exertiţie de pietate. Azi la noi catechumenii de regulă sunt pruncii creștini şi numai rar persone adulte; spre es. când ar fi să se boteze un judeă ori mo- hamedan, saă când Sar reintârce în sînul bisericei catolice cineva de la cutare eresie. 
S. Biserică, care prin s Botez a renăscut şi a primit pre prunci în sînul s&ă, prin catechisaţiune îi cresce cât să devină cetățeni adevăraţi ai împărăției lui Dumnezeă şi membri desăvârşiți ai tru- pului lui Christos. De aici resultă, că instrucţiunea catechetică nu se mărginesce la simpla instruire saă întroducere în elementele credinţei creştine, ci ea este o adevărată educaţiune spirituală a pruncilor creştini, cu scopul ca acestia împreună cu etatea să crâscă Şi să se întărâscă şi în adevăr şi virtute, până ce vor ajunge la 

. 
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maturitate și în privința religioso-morală 1). Catechetul aşa dară nu 
e numai un simplu instructor saă magistru de religiune, ci părintele 
şi educătoriul sufletesc al catechumenilor. 

$. 2. Momentuositatea instrucţiunii catechetice. 

Instrucţiunea catechetică e de cel mai mare moment atât 
pentru binele spiritual şi temporal al catechumenilor, cât și pentru 
viaţa religioso-morală a comunităţilor creştine preste tot. 

1. Instrucţiunea catechetică e de mare moment pentru prunci: 
a) Fiind spiritul pruncilor forte susceptibil pentru adevărurile _re- 
ligi6se, acestea de timpurii prind rădăcini adânci în sufletul lor şi 
le servesc ca îndreptariii pentru întregă viaţa. b) De alta parte 
pruncii încă din frageda etate se dedaiă la o viață religi6să şi vred- 
nică de creştini, apoi la ce se deda cineva în pruncie de comun 
remâne și în anii de mai târzii 2). Atari individi, chiar decă ar ave 
nefericirea să se abată cu timpul de la adevăr şi virtute, instrucţiunea 
catechetică, primită în pruncie, din când în când le va causa mustrări 
de consciință, şi 6re-cum îi va neliniști şi provocă: să se întârcă 
6ră la Dumnezeii, și tot aceea-și instrucţiune le va servi şi ca rază 
de lumină, cu ajutoriul căreia vor află calea de a eşi din întune- 
recul rătăcirii, în care ai cădut. c) Mai departe instrucţiunea cate- 
chetică deșteptând şi cultivând în inima catechumenilor sentimente 
pii, prin acesta paraliseză mișcările disordinate ale sensualităţii şi 
înfr&nă aplicările rele. Din contră acolo, unde lipsesce instrucţiunea, 
catechetică, pruncii cresc nedisciplinaţi, moravurile degenereză Şi se 
însălbătăcese; tinerii din frageda etate devin sclavi ai patimilor, 
cari îi împing în abisul peririi, şi numai cu ajutoriul unor graţii 
divine extra-ordinarie se pot mântui atari individi. 

2. Instrucţiunea catechetică a tinerimii are o infiuintă salutară 
nespus de mare asupra comunităţilor crestinesci. Pruncii sunt 
sucrescența generaţiunilor venit6re; cei ce azi sunt prunci de şcslă, 
preste 1-—-2 decenie vor fi adulţi și vor funda familii; spiritul, în 
cari au fost educați ei, îl vor transplanta și în familiile lor și prin 
acesta, vor contribui la propagarea credinţei şi moralității în comu- 
nitatea creştină, din care fac parte. Dară cei instruați şi bine 
disciplinaţi prin catechisațiuni și ca prunci prin viața şi purtarea lor 
morală influințeză în mod salutar asupra părinţilor şi asupra celor 
alalți membrii ai familiei lor dându-le esemplu bun şi editicătoriil. 

') Efes. 4, 13. 2) Pild. 22, 6.
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Acest moment important înțălegându-l s. Francisc Xaveriu se silia, ca prin instrucțiune catechatică temeinică să facă din pruncii pă- gânilor, între cari petrecea ca misionarii, tot atâți apostoli ai creştinismului în mijlocul familiilor păgâne. 
În fine mai observăm, că prin instrucțiunea catechetică fun- dată se prepară tinerimea la ascultarea cu fruct a predicilor şi la dâmna primire a sântelor sacramente. 

$. 3. Obligaţiunea de a catechisa, 
În secolii primi ai bisericei, când credința era mai vie, in- struirea religidsă a pruncilor creştini era concredută părinţilor şi patrinilor. În Constituţiunile apostolilor espres se zice: „Părinților întru aceea învăţaţi pre fii vostri în Domnul, şi-i cresceți în disei- plină şi în poruncile Domnului "): 6ră s. Ioan Chrisostom în opul săă „contra inimicilor vieţei monachale“ tracteză cu de-amănuntul despre acestă detorință a părinţilor creştini 2). Despre nănași scrie s. Augustin: „Pabinii trebue să-i îndemne (pre prunci) ca să păstreze castitatea, să iubescă dreptatea şi deprindă iubirea; înainte de tote să-i înveţe simbolul și rugăciunea Domnului, încă, Şi decalogul şi cari sunt elementele religiunii creştine“ 3), Pre lângă instrucţiunea domestică și privată a pruncilor în elementele religiunii, n'a lipsit nici instruirea acelora şi din partea ministrilor bisericesci. Cu deosebire se ocupati de instruirea religi6să a pruncilor monachii (S. Vasiliu, Regule mai pe larg tractate, Întrebarea AV; s. Ioan Chrisostom |. €.). După organisarea parochiilor detorința de a întroduce pe prunci în elementele religiunii în deosebi s'a impus parochilor +). 

Obligaţiunea păstorilor sufletesci de a instrua pruncii în ele- mentele credinţei se întemeisză atât pre legea naturală, cât şi pre legea positivă divină şi bisericescă. 
1. În virtutea legii naturali păstoriul sufletesc e detoriă să-și împlinescă oficiul de învățătorii față de toți credincioşii concreduţi Srigii lui şi prin urmare şi față de pruncii creștini, cu atât mai vârtos, că după cum am vădut în Ş-lă precedent instrucţiunea ca- techetică e de fârte mare moment pentru religiositatea poporului.: 2. Domnul nostru Isus Christos nu numai a demandat a se predica evangelia la toți Gmenii, prin urmare şi pruncilor), ci 9 Constit. ap. IV, cai, :) Opp. ed. Paris. 1728. t. 1. col. 350 ur, 5) [ Aug. Sermo de tempore. :) Cfr. Amberger, Pastoral Theologie. IV. p. 270 urr. 3) Mat. 28, 19; Mare, 16, 16, 
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însu-și a adunat cu plăcere pruncii în jurul săii şi şi-a arătat grigea 
deosebită faţă de ei?). 

3. Ce privesce legislaţiunea bisericâscă, Conciliul tridentin 
dispune următârele: „Episcopi saltem Dominicis et aliis diebus 
festivis pueros în singulis parochiis fidei rudimenta et obedientiam 
erga Deum et parentes diligenter ab iis, ad qnos spectabit, doceri 
curabunt, et si opus sit, etiam per censnras eeclesiasticas com- 
pellent, non obstantibus privilegiis et consuetudinibus *). 

În Provincia metropolitană gr-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş 
conciliul provincia; I, după ce arată necesitatea instrucţiunii reli- 
gi6se a pruncilor, dispune: „În urmă parochul, ca înv&țătoriul reli- 
giunii și catechet în ședlele elementarie este detoriă în înțelesul 
statutelor diecesane a propune şcolarilor doctrina religiunii;* 2) 
6ră mai în jos dispune să se catechiseze tinerimea şi în şedlele de 
repetițiune *). 

Sinodul arehidiecesan din 1869 zice: „Sub decursul anului 
şcolastie elementar preotul va catechisa amăsurat planului de în- 
văţămînt“ 5). În sensul planului de învăţămînt şi a Regulumentului 
pentru organisarea șe6lelor poporale gr.-cat elementare din Archi- 
diecesa de Alba-lulia în consonanţă cu dispuseţiunile articlilor de 
lege XXXVIII din 1865 şi XXVIII din 1876 parochii şi adminis- 
tratorii parochiali „ca eatecheți a detorinţa de a propune religiunea 
în şeolele poporali elementarie câte 2 re pe săptămână. De ase- 
menea sunt, obligați parochii a catechisa şi pruncii, cari frecuentâză 
alte şeole (nu cea parochială) de pre teritoriul parochiei sale, de nu 
cumva la acelea sunt catecheți anume constituiți (vedi cereulariul 
archiepiscopesc din 8 Martiă 1892 Nr, 932 şi din 4 Febr. 1902 
Nro 354). Catechisaţiunea în şedlele străine se impune păstoriului 
sufietese şi din motivul, că în acestea de comun întrâgă instrucţiunea 
este în un spirit străin de biserică, spiritul acesta se paraliseză 
prin instrucțiunea catechetică fundată; căci la cas contrariă cei 
eşiți din respectivele școle în tâtă viața lor vor rămâne răi şi in- 
diferenţi față de biserică, fiind gata a o părăsi ori când. 

Detorinţa de a catechisa este impusă anume preoților, ca una 
care aparţine oficiului pastoral didactic, Ja deprinderea căruia se 
recere şi misiune. Din acestea se vede, că păcătuese grei acei păstori 
sufletesci, cari-și negleg detorința de a catechisa în pers6nă. Docenţii 
0) Mat, 18, 2, urr.; Mare, 10, 16. 2) Sess. XXIV, e. 4. de ref 2) Fie. 
IX, e. V. Tit. IX, e. VIL 3) Can. 92.
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poporală, prin cari se substitue mulță preoți, nu ai nici misiunea, nică auctoritatea de lipsă spre a propune cuvintul Domnului în șe6lă prin catechisaţiune; ci docenţii cel mult pot face repeţiri cu pruncii din materia deja propusă pruncilor de cătră însu-şi cate- chetul. Cum să se facă înstrucţiunea religi6să a pruncilor se arată în catechotică. 

Cu privire la, cualităţile şi virtuțile catechetului ai valdre cele espuse despre persâna, pastorală în genere (Partea generală $. 12-—24) și cele zise în deosebi despre recerințele oratorului sacru (Homi- etică $. 6 şi 36); aici mai adaugem numai, câ fie-care catechet trebue să intru nâscă în sine şi însuşirile unui bun pedagog. 

$. 4. Noţiunea, şi împărţirea Catecheticei, 
Catechetica este aceea parte a didacticei pastorală, care tra- ctsză despre principiile. şi regulile, după cari este de a se purcede la. instruirea religi6să a pruncilor şi a pers6nelor neîntroduse în elementele religiunii creștine. 
Aceste reguli şi principii parte sunt identice cu cele tractate în Homiletică, parte sunt comune cu ale Didacticei preste tot. Are înse și Catechetica anumite principie proprie ale sale Şi noi mai ales de acestea ne vom ocupa. 
Studiul Catecheticei, încât ne arată cum se purcedem siste- matice la propunerea doctrinelor religiose, e de mare moment; căci prin procedura sistematică recomandată de Catechetică catechetul este uşurat, în lucrarea sa, 6ră pruncii vor cuprinde maj UŞor şi mai curând ceea ce li-se propune. 

În Catechetică distingem două părți principali: una generală, Care tracteză despre principiele şi regulile de urmat în catechese preste tot, şi alta, s pecială, care se ocupă de singuraticii rami ai instrucţiunii catechetice. 
Catechetica generală o reducem la patru capete, tractând în cap I. despre materia catechetică, în cap II. despre pertractarea materiei catethetice în cap III despre metodul instructiunii cate- chetice, şi în cap IV. despre propunerea catechetică. 

În partea specială vom tracta în cap I. despre singuraticii rami aj instrucţiunii catechetice în sens strîns, 6ră în cap II. despre educațiunea catechetică.
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Cele mai multe dintre opurile de Teologia pastorală și Homi- 
letică amintite mai sus (p. 13 şi 84) se ocupă şi cu Catechetica. Pre 
lângă acelea mai recomandăm catecheţilor ca ajutdrie și următorele; 

S. Augustin, De Catechizandis rudibus. 
Augustin Gruber. 'Teoretisch praktisches Handhuch der Ka- 

techetik, ed. II. Regensburg 1870. 
Franz Schmid. Wissenschaftliche Katechetik, Wien, 184. 
Dr. 1. B. Hirscher. Beitrige zur Homiletik und Katechetik, 

Tiibingen 1852. 

Dr. Ans. Ricker. Theorie der Katechetik, ed. Il. Wien 1887. 
G. Damroth. Watechetik oder Metodik der Religion, Dan- 

zig, 1891; 

Dr. Fridolin Noser. Katechetik fir Priesterseminarien, und 
Lehrerbildungstannstalten ed. II. Freiburg im Breisgau 1895. 

| În limba română avem: Catechetica, practică de_Jeodor Aron 
(prelucrată după Weinkopf), Duda 1843. Bas A (id, Manual E x 

pe iai rai pa E za iai catechetie, prelucrat, după, A, rit doara, 888 Catechese, pentru. pruncii. scolari, Gherla 1 ggf. 

Partea |]. 

Catechetica generală. 
CAP 1. 

Despre materia, catechetică. 
$. 5. Alegerea materiei catechetice. 

Materia instrucţiunii catechetice, ca şi a celei homiletice, o 
formeză adevărurile religi6se descoperite de Dumnezei şi propuse 
de s. Biserică spre mântuirea Gmenilor 1), 

Că în ce măsură să propunem singuraticele doctrine sacre, 
avem să ne îndreptăm după capacitatea şi indigințele religi6se ale 
catechumenilor. În privinţa acesta unii, urmând pe Rousseau, sunt 
de părere, că numai despre aceea să le vorbim pruncilor, ce pricep 
ei deplin, şi despre nici o doctrină revelată să nu propunem înainte 
de a fi convinşi, cumcă 0 vor pricepe pruncii; asemenea să nu le 
propunem despre detorințe creştinesci, pe cari ei nu le-ar put împlini. 
Noi înse susținem, că acest principiii pedagogic nu pâte fi în tot locul 

:) v. Homil. Ş. 11. 
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aplicat la instrucţiunea catechetică; de 6re ce aici nu se tracteză de mijlocirea unei -simple sciinţe naturali, ci e vorbă de mijlocirea credinței supranaturali; credința acâsta cu ajutoriul graţiei dumne- zeesci este cu putință, chiar şi când catechumenii nu pricep deplin lucrul, ce li-se propune 1). Apoi „în revelaţiunea divină“, precum cu dreptul observa Gruber, „nici cea mai luminată minte omenâscă nu pricepe deplin multe învățături, cu tote acestea, primindu-le cu cre- dinţă, ne încăldesc inima şi ne sanctifică voia.“ 2) E bine să propunem pruncilor unele doctrine religidse, și dâcă vedem că nu le vor pute cuprinde deplin, şi din motivul, căci vădând eserciţiele de pietate ale adulţilor, pre cum și obiceiurile și datinele pii, le imitsză şi le deprind în parte, și ei; acum dacă nu li-le propune și esplică după priceperea, lor, își formeză înşi-şi adese ori concepte eronate despre lucrurile religi6se şi se dedaă la un mecanism gol. Cunoscinţele, ce şi le pot câştiga pruncii despre atari lucruri (spre es. indulgințe), deși sunt imperfecte, totuşi sunt adevărate şi nu conţin nici o falsitate. Alţi catecheţi răși cred, că purced corect omițând din in- strucţiunea, religise a pruncilor tractatul despre virtutea caștității, despre sacramentul căsătoriei și în deosebi despre preceptele al şeselea şi al-nduslea al decalogului, ca şi cum tractarea despre aceste materie ar fi pericul6să pentru educaţiunea religi6să a pruncilor. Cestiunea e în adevăr delicată, cu tâte acestea noi credem, că se află în mare rătăcire aceia, tari negleg de a mijloci şi pruncilor concepte corecte despre natura castităţii. Pruncii mai mărişori parte împinși de stimulii naturali, parte amăgiţi prin vorbele şi esemplele rele ale altora, uşor. cad în păcate contra castităţii fie prin cugete și pofte, fie prin cuvinte şi prin diverse fapte necurate, fără ca să-i mustre consciința nici înainte şi nici după comiterea păcatului. Firesce că în urma simțului natural de pudiciţie ei se geneză și feresc de. părinți şi superiori, nu se ruşineză înse a le repeți acelea-şi lucruri înaintea, lui Dumnezei; și ae6sta din simplul motiv, că nime nu le-a spus cumcă acelea ar fi păcate“ 3), 

  

1) Ps. 8, 31, Inţelepţ. lui Solomon 10, 21 ur. 2) Gruber o. e. 5) „Eu so- cotesc,“ zice los, ungmann, „de orbire în adevăr condamnabilă, dacă preoţii ori părinţii cred, că tinerimea, concredută lor mai secur va rămână nevinovată, dacă nu-i vorbesc nimica despre atari păcate, ca şi cum întunerecul nesciinței ar pute scuti de păcatele, cară înainte de tâte iubesc întunerecul, aii lipsă de întunerec şi în acâsta, prosperâză mai abundant.“ (Theorie der Geistlichen Beredsamkeit, Freiburg in Breisgau, 1878, vol. II. p. 833.
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[ste adevărat, că atunci când propune catechetul despre atari lucruri, trebue să fie cu deosebită atențiune în alegerea cu- vintelor şi a frasclor, prin cari se esprimă; e consult ca nu numai să-și scrie, ci une ori chiar să le cetescă catechumenilor prelegerea. Între altele să se propună mai detaiat doctrinele controverse între catolici și acatolicii, cu cari locuim împreună, pentu ca ca- techumenii să pâtă distinge bine adevărul de falsitate și prin acesta să fie întrarmați în contra eventualelor ispite și amagiri de a-şi părăsi religiunea; de odaţă să deşteptăm în catechumeni o "mândrie sântă, căci aă fericirea de a fi născuți şi crescuţi în sinul bisericei celei adevărate şi singure mântuitâre. 
Din instracțiunea catechetică înse trebue eschis, tot ce nu servesce spre sanctificarea şi perfecțiunea morală a pruncilor. În sperie nu pot forma obiectul catechesei: 
a) lucrurile profane, cari în sine considerate nu se ţin de religiune, ne putem înse servi de ele spre a ilustra şi face mai uşor de priceput. doctrina religidsă: 
b) tot ce e dubiă, încert, esagerat și cu atât mai vârtos ce e fals, aşa spre es. ar fi fals a susțină, că tote religiunile sunt bune, sati că cultul divin estern, nu ar ave nici o valdre, ori a zice, că e de ajuns a ne ruga cu mintea și cu inima, ca şi cum rugăciunea orala ar fi superfluă. 

c) cesţiunile teologice subtile, cunâscerea cărora nu e nece- sară spre mântuire; spre es. pentru ce nu a rescumpărat Domnul Christos și pe ângerii căduți? De asemenea nici acelea chestiuni controverse nn ai loc în catechesă, asupra cărora biserica nu s'a pronunțat. 

d) În tine trebue eschis din instrucţiunea catechetică tot ce ar fi stricăcios ori periculos pentru credința ori moralitatea cate- chumenilor, aşa ar fi espunerea amănunţită a doctrinelor eretice. descrierea în detaiă a unor păcate şi chiar şi enararea mai multor istorii din Vechiul Testament. 
În alegerea materiei catechetice servesc catechetului de normă, Catechismul diecesan, de la care nu-i este permis a se abate. 

$. 6. Planul de învețămâînt, 
Materia cuprinsă în Istoria biblică şi Catechism trebue să se propună în ordine sistematică, așa cât să se presente catechumenilor în legătură naturală, ca părţi ale aceluia-şi întreg şi deodată să le
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promoveze desvoltarea armonică a facultăţilor sufletesci. Ordinea acesta o statoresce planul de învățămînt dat de auctoritatea su- premă diecesani. Planul de învățămînt servind catechetului ca în- dreptariu, îi presteză mare usurare în propunerea materiei catechetice. Un plan de învăţămint obligătoriă pentru întrâgă diecesa este şi necesar, de dre ce numai esistând atare plan pâte fi uniformă in- strucțiunea în tâte şcslele poporali; pruncii nu întimpină greutăți, când sunt siliţi a trece de la o scâlă la alta. 6ră auctoritățile în- credințate cu inspecţiunea învățămîntului religios, sciind ce «e prescris pentru fie care clasă, îşi pot împlinii mai sigur chiemarea lor. —- La elaborarea planului de învățămînt sunt a se Jua în considera- țiune momentele următdre: 
1. În fie care clasă ori despărțămînt doctrina religiunii să se propună ca un întreg, așa cât materia preserisă pentru singu- raticile cursuri să ni se presente ca tut atâtea cercuri concentrice, a căror conținut e acela-i. numai periferia tot cresce. Pe calea acâsta tie care grad de etate Primesce instrucțiune roligiosă completă, care corespunde capacității sale. ȘI fiind-că aceea-şi materie se pertractâză mai de multe ori, se imprimă mai adânc în mintea pruncilor. Ce su propus numai în traseturi generale în un curg, se desvoltă şi propune în detail în cursurile ulteridre; conceptele, imperfecte la început, se chiaritică în clasele superidre, când şi mintea pruncilor e mai matură. 

2. La compunerea planului să se țină scmă de capacitatea intelectuală a catechumenilor, sub care înțelegem suma precuno- scințelor. şi gradul de desvoltare. şi cultură Spirituală, la care aă ajuns catechumenii, De unde catechetul din materia, catechetică numai la aceea se pote estinde, ce sunt în stare a cuprinde de ajuns elevii. Procedura acâsta 0 poftesce natura Inerului Şi-i află funda- mentul şi în modul, în care sa făcut revelaţiunea dumnezesscă.  Dum- nezei nu s'a descoperit pe sine şi voia sa de odată, ci succesive în decursul timpului, mai întâi prin patriarchi şi profeți, şi în urmă întru Fiul săi ') Mântuitoriul încă nu a înv&ţat de odată tote pre apostolii săi, ci pe rând zicendu-le: „Încă multe am a zice vâuă, ci acum nu le puteți purta“) De acesta procedură s'a servit şi s. Paul scrind: — „ȘI ei fraţilor nu am putut grăi vouă ca celor duhovnicesci, ci ea celor trupesci. ca unor prunci în Christos: cu lapte, vam hrănit pre voi, Sră nu cu bucate, că nu puteaţi“ 2). DE. 1,1, :) Ioan 16, 12, )1 Cor. 3. 1,u. 

 



— 362 — 

3. La susceperea materiei catechetice în planul de învăţămînt să fim cu consideraţiune şi la indigenţele catechumenilor, anume atât la cele actuali, cât şi la cele din viaţa lor de mai târzii; căci şcOlă e o pregătire pentru viaţa praciică. Deci vom da mai mare estensiune doctrinelor, prin cari se satisface acelor indigențe. Spre scopul acesta trebue să ținem cont de raporturile locali. 
4. Mai departe e hotăritor în facerea planului timpul prescris pentru frecuentarea, şedlei, numărul 6relor de religiune și numărul claselor, Dacă prelegerile regulate ţin timp mai îndelungat,spr. es. 8—10 luni, şi numărul Grelor e mai mare (3 [a săptămână), şi în fie care clasă se ţin separat prelegerile, se pote percurge mai multă materie şi din religiune, la din contră mai puțină. —— | 5. În fine observăm, că de și planul are să conțină întregă materia necesară la instrucțiunea. religiosă în șc6la poporală, totuşi să nu perdem din vedere, că pruncii pe lângă religiune ai să mai înveţe și alte obiecte, deci să nu-i prea îngreunăm. Acolo, unde împrejurările locali ori temporal pretind, se pot face une ori şi abateri de la planul de învățămînt. 

Planul de învățămînt pentru şe6lele poporale gr. cat. din Archidiecesa de Alba-Iulia publicat la 1899 în a III-a ediţiune cu respect la „Materia de propus“ din religiune cuprinde următrele: 

a) În ședla de tâte dilele. 
Clasa I. (Anul prim). Se propun numai „cu cuvintul: facerea semnului sântei Cruci, rugăciunile „Tatăl nostru,“ „Născătâre de Dumnedeă“ și „Împărate ceresc.“ Istorire despre facerea lumii, despre protopărinți, despre nascerea şi întîmplările mai însemnate din viața Domnului nostru Isus Christos. 
Clasa II. (Anul al doilea). Se repeţese rugăciunile din anul 1 adăugând rugăciunile „Presânta Treime“ şi „Speranţa mea este Tatăl“ apoi rugăciunile de înaintea prânzului, de după prând, de sculat şi de culcat. Simbolul credinței, cele dece precepte ale lui Dumnezeii şi cele 5 precepte ale s. Biserice. Istoridre mai îns&mnate din cele de întâiă trei peridde ale Testamentului vechii și ale Testamentului noi, şi unele întîmplări mai însemnate şi din alte peridde, în cât acele sunt de lipsă spre ilustrarea, și înțelegerea rugăciunilor învăţate. 
Clasa IIL (Anul al treilea). Repeţirea celor propuse în anul I şi al II, apoi Catechismul Cap 1. despre credință. Din Istoria biblică întîmplările mai însemnate din periddele 4—7 ale Testa- mentului celui vechiă în Sem. I; iar în Sem. II. cele din periddele 4—7 ale Testamentului celui noi. —
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Clasa IV. (Anul al patrălea). Repeţirea celor propuse în anul al Ill-lea din Catechism Cap. II. despre precepte, şi din Cap III. materia relativă la sântele Sacramente ale penitinței şi eucha- 

Clasa V. (Anul al cincilea). Repeţirea materiei pertractate în anul al IV-lea. Din Catechism Cap III despre mijlâcele graţiei. Din istoria biblica celea din urmă 4 peridde ale ambelor 'Testa- mente, şi esplicarea însemnătăţii sărbătorilor de preste an. Clasa VI. (Anul al şeselea). Repeţirea materiei pertractate în “anul al V. Câteva evenimente mai însemnate din istoria, bise- ricei n6stre. 

b) În școla de repetițiune. 
Anul VII, VIII şi IX. Repeţirea Catechismului cu întrebări din istoria biblică. Esplicarea insemnătăţii ceremonielor mai de frunte ale sântei biserice pre cum şi a Evangelielor şi Epistolelor de Dumineci şi Sărbători de preste an. 

CAP 1 

Pertractarea materiei catechetice, 
$. 7. Despre Studiarea materiei. 

Ca instrueţiunea catechetică să conducă la Scop, doctrinele religi6se trebue desvoltate și ast-fe] pertractate, cât de odată cu cultura materială să promoveze și cultura formală a catechumenilor. Ei prin instrucţiune să-și câştige vepresentațiuni chiare şi concepte corecte despre doctrinele religidse; să, se convingă de adevărătatea acestora; adevărurile religidse să străbată la inima lor și să le misce voia spre o viață morală corespundătâre; cu un cuvint ma- teriă catechetică ast-fel trebue pertractată cât să ocnpe şi cultive mintea, inima şi voința, catechumenilor. . Spre ajungerea acestui Scop catechetul, pre lângă aceea că, trebue să fie înzestrat în de ajuns cii cunoscinţe teologice şi pe- dagogice, trehue să se prepare anume la fie-care lecţiune sati ca- techesă; căci numai aşa 0 va pute întocmi după capacitatea, şi lipsele ascultătorilor şi după scopul special, ce-l urmăresce prin respectiva catechesă. 
În elaborarea singuraticelor lecţiuni sai catechese, catechetul inainte de tote să-și pună următdrele întrebări: 
a) Care este obiectul principal al catechesei sai tema, ce are să o dăsvâlte şi pertracteze ?
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b) Ore este el în chiar cu tot ce ocură în bucata din Cate- chism ori Istoria biblică, despre care are să prelegă ? — Dacă ar afla, că nu e deplin în chiar cu ceva, să nu se mulțămsscă, eu aceea, că prin cuvinte sai frase vagi şi nedeterminate ÎŞI va aco- peri nesciința înaintea catechumenilor, ci să consulteze isvâre mai abundante pentru clariticarea lucrului, să cetescă opuri de specia- litate ori chiar să întrebe de persone competente în materia res- pectivă. Dacă împrejmările nu i-ar permite a recurge la aceste mijloce, atunci mai bine să nu zică nimica cu privire la lucrul, cu Care nu-i în clar, ca să nu se espună la pericolul de a rătăcii şi de a duce în erdre pre ascultătorii săi. 
€) Mai încolo va cerca, că 6re pre ce cale va comunica cate- chumenilor doctrina sacră, cum le va înijloci intuiţiuni şi concepte adequate despre ea, cum le-o va face usdră de înțeles, şi plăcută şi cum o va aplica mai potrivit la viaţa. catechumenilor? 
d) În tine catechetul când se prepară la catechesă, trebue să cugete şi la cuvintele și frasele, cu cari va esprima doctrina înaiutea, catechumenilor săraci în trase şi cuvinte, căci, dacă le va lăsa tote pe momentul prelegerii, ușor pâte perde din vedere chiar ceea ce ar fi mai conducător la scop. Este consult, că catecheții mai ales cei tineri să-şi descrie şi memorisze întregă caterhesa înainte de a o propune publice; căci o catechesă bună reclamă la început tot atâta lucru Şi ostenâlă ca şi o predică bună. 

3. 8. Instruirea catechetică, 

Cuvintul „instruire“ 4] luăm aici în sens maj strîns, în cât adecă prin espnnerea doctrinei sacre ne adresim în deosebi la in- telectul şi judecata catechunenilor. Ca şi în Homiletică aşa şi în Cate- chetică chiemarea păstoriului sufletesc este înainte de tote a invâța şi a instrua, cât ascultătorii să cunâscă şi pricepă doctrina religiosă. 
Instruirea catechetică are să fie: 
a) Corectă, adecă tot ce propune catechetul să fie precis şi în deplina consonanță cu doctrina bisericei. Acesta o pretinde nu numai reverința detorită adevărurilor religiose, ci şi binele şi feri- cirea, catechumenilor, cari privesc în catechet pre vestitoriul auto- risat al cuvintului divin şi cari la cas contrar pot fi împinși pre căi rătăcite.
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h) Instruirea are să fie temeinică, de dre ce ea servesce de basă a întregei instrucțiuni religidse, pre lângă aceea catechesa tractâză despre cuvintul lui Dumnezei, ceea ce e un motiv destul de ponderos, pentru ca, tot ce propune catechetul să fie serios, cert Şi să se pâtă proba mai pe sus de ori ce îndoslă. Să nu se amă- gâscă nici un chatechet, zicând întru sine: „propun pruncilor, cari primese necondiţionat tot ce le spun,“ de dre ce şi pruncii aă dreptul de a primi 0 instrucțiune catechetică fundată; apoi cine garanteză catechetului, că între elevi: săi pu se vor afla şi de aceia, cari să-i observe superticialitatea, dacă nu îndată, cel puţin mai târziă, şi atunci reflectând asupra, celor audite în anii de catechesă şi ne-a- flându-le destul de temeinice, să se clătine în credinţă. Noi credem că uşurătatea, cu care tractâză unii catecheţi doctrinele religi6se in șe6lă, incă este o causă, pentru care mulți tineri, după ce ajung la maturitate, devin indiferenți în lucrurile relividse, dacă nu chiar necredincioşi formali. 
e) O altă recerință esenţială a instruirii catechetice este cla- ritatea aşa, cât fie-care catechumen să scie şi să pricepi. ce propune catechetul. Ce privesce gradul de claritate a vepresentațiuniior, ce şi le formeză catechumenii despre materia. ce li-se propune, e de ajuns dacă ei în anul prim de şcâlă sunt în clar cu notele esențiali ale obiectului şi-l pot distinge chiar Şi de obiectele, cu cari semănă; mai târzii, progresând, ceea ce cunosc în general, espli- cându-li-se, vor cunâsce și în detaiă. 

Ca materia catechetică să o facem accesibilă şi uşâră de înțeles pentru spiritul pruncilor, acum purcedem pre cale analitică, acum pre cale sintetică. În specie: În anii primi de sedlă, când pruncii al puţine noțiuni, de comun purcedem pre cale sintetică, anume de la simplu la cempus, de li special la general, de la casuri con- crete la adevăruri abstracte, de la intuițiuni la concepte; mai întâiii arătăm ce este fie care Sacrament în spetie, apoi cercăm notele comune şi statorim definiţiunea sacramentului. Acolo, unde cate- chumenii sunt în anumită măsură introduşi în materie, purcedem pre cale analitică, de la general la special, - - de Ja întreg la părți, de !a nbstract descindem la concret, de la concepte la intuițiuni; aşa mai întâiă dam difiniţiunea, Sacramentului, apoi analisându-o îi arătăm părţile constitutive: semn sensibil — grație invisibila — instituirea, dumnezeâscă; saă purcedând de la noţiunea umilinţei, - 0 cercăm în tote manifestaţiunile spiritului omenese Și în lucrările
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celui umilit, o ilustrăm și sensibilizăm prin esemple și acte con- crete de umilință. 

$. 9. Convingerea, 

Scopul instrucţiunii catechetice nu se mărginesce la mijlocirea representațiunilor chiare şi a conceptelor corecte despre doctrina religidsă, ci de odată instrucțiunea catechetică tintesce şi la con- vingerea, catechumenilor despre adevărătatea şi originea divina a doctrinei. ce formeză obiectul catechesei. 
Primul mijloc pentru producerea acestei convingeri este însa-şi espunerea chiară și temeinică a doctrinei respective; de 6re ce pruncii de comun primesc cu credință și cu inima deschisă adevă- rurile religidse, pre cari le aud din gura catechetului. Pre lângă acesta înse de comun se poltesce, ca catechetul să şi probeze, ceea ce propune, pentru ca ast-fe] covingerea catechumenilor să fie mai firmă şi durabilă pre întrega lor viață; ei ori și când să-şi scie da s6mă despre raţiunile credinţei lor. Probaţiunea are infuința sa- lutară și asupra escitării sentimentelor religidse în catechumeni şi îi înduplecă la viaţă morală. 

Cele espuse în Homiletică despre probe preste tot aă valâre ŞI aici. 

A.) Ce privesce tractarea probelor catechetice însemnăm ur- mătârele : 

I. În anii primi de șc6lă mai mult se mărginesce catechetul la esplicări, tot aşa şi cânde vorbă. despre doctrine. cari nu ai lipsă de probaţiune spre es. necesitatea iubirii de sine. 
'2. În alegerea şi combinarea probelor să fim cu luare a minte la capacitatea catecumenilor. 
3. În argumentare să progresăm pre încet, dară sigur şi încă numai în măsura recerută de gradul de desvoltare al pruncilor. Argumente mai aprofundate se aduc în şela de repetițiune şi apoi în predică. 
4. Argumentele ast-fel să fie întocmite, cât să se întregescă şi întărâscă unul pre altul şi convingând de odată să misce inima și determine voia catechumenilor. pentru adevăr şi virtute. 
DB) Cu respect la isvorele de probaţiune observăm: 

1. Probele principali în instrucțiunea catechetică sunt cele din auctoritatea divină. Ele se scot din s. Scriptură şi 'Tradiţiune.



— 367 — 

Din s. Scriptură se aleg locurile, cari probeză direct şi ne- mijlocit doctrina, ce o propunem. Locurile alese se citeză din cuvînt în cuvint atrăgându-se în deosebi atențiunea catechumenilor asupra cuvintelor, în cari zace puterea argumentului. Apoi le spunem, cine, cu ce ocasiune şi între ce împrejurări a zis cuvintele citate din s. Scriptură; prin acesta cresce puterea şi claritatea probei. Așa nu e de ajuns numai a Spune, că Mântuitoriul a zis, că închi- nătorii cei adevăraţi ai lui Dumnezet se pot închina în tot locul... ci avem să arătăm, că între ce împrejurări a zis Domnul Christos cătră muerea samaritană cuvintele citate. 
Locurile mai grele se repeţesc, ca să şi le imprime pruncii bine în memorie, sră acelea, cari nu esprimă doctrina direct, ci mijlocit, se eplică mai pe larg, arătând cum se cuprinde în ele cutare doctrină. Spre es. în cuvintele: „Tu eşti Petru şi pe acâsta pstră voii zidi biserica mea, şi porţile izdului nu vor învinge pre ea“ se esprimă atât infabilitatea bisericei, cât şi a s. Petru Și a urmă- torilor Iui legitimi ca capi ai bisericei. 
Ca să ne convingem, că Gre pruncii înțeles'aii locul adus, e consult să-i provocăm, ca să repețescă cu propriele cuvinte locul şi să arete nexul dintre acest loc şi obiectul, pre care voim a-l proba. 2. Probele din auctoritatea omenâscă încă sunt de mare mo- ment în instrucţiunea catechetică, de dre ce pruncii fiind debili şi nedesvoltați sunt de tot aplicaţi a primi de bun, ce le zic alții şi a recundsce auctoritatea altora. Catechetul să se provâce numâi la auctoritatea acelor pers6ne. a căror fidedignitate e mai pre sus de tâtă îndosla. Înaintea pruncilor aii mare auctoritate părinţii, şi mai marii bisericesci. 

La argumentele din auctoritatea omenescă se redue Şi pro- bele din esperință. Mai cu efect sunt cele scâse din esperinţa catechumenilor. Fiind eperiența catechumenilor de comun fârte restrinsă, catechetul le aduce casuri și din esperința străină şi mai ales întîmplari din s. Scriptura, şi Tradiţiune.  Casurile comune și de tâte zilele sunt de preterit celor rari şi estra-ordinari 1). 3. Probe din rațiune încă trebue aduse în instrucţiunea ca- techetică, numai cât să fie ușdre, căci pruncii nu sunt deprinși în judecată. Mai acomodate sunt pentru prunci argumentele, cari se scot din natura lucrului sai din însu-și conceptul subiectului spre es. Dumnezeii e prea adevărat, deci nu pote minţi?) Ca pruncii 
—————— 

1) Cfr Schmid. o. e. 170-—], 2) v, Gruber o. e, p. 601—21. 
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să înţălegă argumentul, esplicăm singuraticii termini, cari o- 
cură în el, 

Formele de argumentațiune sunt acelea-și ca și în Homiletică. 

Ş. 10. Refrângerea, 
Nu numai în predică, ci şi în catechesă avem une ori să delăturăm și refrângem dubie, erori şi prejudeţe spre a mij!oei con- vingere deplină despre adevărătatea doctrinei, ce o propunem; mai departe avem să combatem învățături false şi să-i împedecăm pre prunci de urmarea esemplelor rete. 
Ce privesee procedura de urmat în refrângere, şi aici ai valdre cele espuse în Homiletică ($. 61), la cari mai agaugem următorele: 1. Pruncii de tot mici se instrusză numai simplamente, că în statul lor cum pot duce o viață plăcută lui Dumnezeu şi cum atrag asupra-și neplăcerea lui Dumnezeă prin cutare mod de viaţă contrar celor propuse. 
2. Pe cei mai înaintați în etate şi în instrucţiune îi facem atenţi mai ales la doctrinele false dominante, punend laţă de acestea adevărurile eterne descoperite de Dumnezeă, fără de a le face cu- nostute doctrinele false mai puțin divulgate. 
3. Cei ce păşese din şeolă Şi întră în viața publică trebue să scie hotărit, că vor vede şi audi multe Iucruri rele. Înainte de tâte înse să li se propună doctrina sacră în splendorea şi frumseţa sa, numai după aceea să atingem doctrina centrară aludând la urițiunea şi aho- minabilitatea ci. Asemenea şi în ce privesce păzirea tinerilor de esemplele rele, mai întâiă espunem doctrina moraă, mijlocim în- sufiețirea pentru virtute ŞI disgust faţă de vițiă, apui aducem înainte datina rea ori vițiul, de care voim a-i feri. 

4. Catechetul să fie cu luare aminte, ca nu cumva prin modul săi de vorbire să provâce dubie cu privire la doctrina religidsă. ce sar put6 întîmpla. dacă ar grăi fără, reverința cuvenită despre ea, ori când ar face obiecțiuni neoportune, spre es. „cum se pote. că Dumnezei este :în tot locui de față, căci noi nu l-am vădut nicăiri 2: 

Ş. 11. Escitarvea înimei, 
Ca instrucțiunea religidsă să aibă resultatul dorit, nu e de ajuns numai a propune clar şi la înţeles doctrina religidsă şi a convinge pe catechumeni despre adevăvitatea ei, ci de odată ast-fel trebue întocmită propunerea, cât să fie ascultată şi primită cu
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plăcere şi să deştepte în inima catechumenilor sentimente pii; să-i însuflețâscă pentru bunul moral Şi să le însufie disgust şi groză taţă de rtul moral, — având religiunea chiemarea de a cultiva nu numai mintea, ci şi inima pruncilor. Cultivarea acâsta cu atât e mai necesară. cu cât pruncii fiind conduși în acţiunile lor mai mult de simț, de cât de judecata matură, dacă nu li se cultivă: inima şi nobiliteză sentimentele, uşor cad jertfă poftelor disordinate şi patimelor orbe: ale sensualităţii. 
Ce privesce mijlăcele spre ajungerea acestui Scop, însă-și pro- punerea chiară a doctrinelor sacre, dacă se face cu însuflețirea re- cerută, mișcă inima pruncilor şi” escită în ea sentimente religispa: Mai de parte o influința forte Salutară şi editicătore pentru elevi are esemplul şi preste tot purtarea catechetului, Dacă 'Pruncii nu numai din cuvintele, ci și din faptele şi purtarea cate- chetului în şedlă, biserică, în viața publică Şi privată se conving, cum catechetul este om cn frica Ini Dumnezeă, creștin piu şi preot bun, ceea ce predică cu cuvîntul, dovedesce cu fapta, atunci ei cu- rend se vor entusiasma pentru adevăr. şi sentimentele nobile, cari le observă în catechet, se vor deştepta şi în peptul lor. Deci, dacă oratorul sacru are să fie in model de virtute, ') cu atât mai vârtos se trecere acesta de la catechet; el are să fie blând, pacient şi îndelung răbdător față de Slăbițiunile şi fragilitatea pruncilor, să fie afabil şi să manifesteze vo iubire părintescă faţă de toţi. În deosebi catechetul va escita în catechumeni: credință vie, sperare şi iubire față cu Dumnezeii, ca față de creatoriul nostru, conservatoriul, vescumpărătoriul şi cel maj mare bineiăcătorii a] nostru și al lumei întregi. Din sentimentul iubirii se va nasce şi sentimentul de mulțămită şi recunoscință, de frica reverenţială şi de încredere, pre cum şi adorațiune faţă de Dumnezei. Spre a escita sentimentele acestea prin narațiuni biblice vom arăta lucrările înțelepţiunii, atotputinței, bunătăţii şi dreptăţii dum- nezeesci; cră spre a nutri iubirea ne vom sili a espune ast-fel fie-care doctrina, Teligi6să, cât să se presente ca un eflucs al bu- nătăţii şi îngrijirii dumnezeesei față “de noi Gmenii. Cu cât se va escita în mai mare grad în pruncii sentimentul de iubire ȘI gra- titudine față de Dumnezeii. cu atât ei vor deveni mai pii, mai buni şi mai aplicaţi de a împlini voia lui Dumnezei, chiar şi când spre acesta sar vecere din parte-ie sacrificie cât de mari. 1)  Homil, $. 36, 

  

24
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În legătură cu sentimentul de iubire faţă cu Dumnezeii se escită 
şi cultivă în chatechumeni sentimentul de iubire față cu de-apr6- 
pele, căci toţi sunt fii aceluia-şi părinte ceresc ca Şi noi, şi prin urmare 
sunt frații nostri; de aici se nasce sentimentul simpatetie. care ne 
mişcă ca să ne împărtăşim din durerea (compătimire) şi din bu- 
curia altora. 

Iubirea de sine se deșteptă de la sine în catechumeni, chiemarea 
catechetului este să-i dee o direcțiune sănătosă. ca să nu degenereze 
în egoism şi iubire de sine disordinată. Spre acest scop espunem în 
colori vii înalta demnitate a omului ca corona japturilor, creat după 
tipul şi asemenarea lui Dumnezeii. cu suflet nemuritor şi înzestrat 
cu înțeles și voia liberă; mai departe înalta demnitate a creștinului 
santificat prin Botez şi destinat de erede al împărăției ceresci şi 
coerede al lui Isus Christos. Prin acesta deşteptăm în prunci ura 
şi disgust faţă de faptele de jos. şi-i înpintinăm la o viață conform 
înaltei lor demnități ca Gmeni ŞI ca, creștini. 

La nobilitarea inimei şi nutrirea sentimentului religios con- 
tribue nespus de mult escitarea şi desvoltarea sentimentului 
estetic, care sentiment se escită prin aceea că arătăm pruncilor 
in ce stă stă adevărata, frumseţă, nu numai fiisica, ci şi morală-ideală, 
şi-i ducem acolo, cât să admire ce e moralminte bun şi frumos, şi să 
se îngrețoșeze și înfiâre de ce e răă și de jos; să se entusiasmeze 
pentru virtute, să urâscă, vițiul şi să se îngrozâscă de el. 

Pentru a escita și întări în catechumeni sentimentele religi6se 
sunt fârte acomodate esemplele scse mai ales din istoria biblică, 
la enararea, cărora catechetul seste la ivelă sentimentele, de cari 
a fost predomnită cutare persână şi atrage în deosebi atențiunea 
pruncilor asupra acelora; spre es. sentimentul de ohediență al lui 
Avram, de încredere al lui Iacob, de compătimire al lui Iosif faţă 
cu fraţii săi, cari aă mers în Egipt după bucate ete. 

Ce privesce regulile de observat în escitarea și moderarea 
sentimentelor și afectelor şi ăici se pot aplica cele espuse în Ilo- 
miletica ($. 44—-45). Aici adaugem, că în escitarea afectelor trebue 
să fim cu atențiune la gradul de cultura. religi6so-morală şi chiar 
la individualitatea catechumenilor, aşa cei mai înaintați în instruc- 
țiunea religi6să sunt şi mai dispuși pentru sentimente pii, fetitele 
de la fire sunt mai simtitore de cât băeţii.
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Ş. 12, Mișcarea voii, 

Scopul instrucţiunii religidse e santiticarea omului. Spre ajun- gerea acestui scop nu e de ajuns. ca catechumenii nu mai să cu- nOscă şi să iubescă adevărul. ci trebue să-și îndrepteze viața după el, să-şi conformeze voia cu voința dumnezeescă. Pruneii să cun6scă legea morală ca legea lui Dumnezei, şi să simţă tot mai mult de- torința de a împlini cu totă ocasiunea acestă lege. Catechetul spre a mişca voia pruncilor spre observarea legii morale va purcede ast-fel: l. Va destepta în prunci acele sentimente şi afecte, cari in- fluințeză direct asupra voii şi constituese motorui principal în acţiunile nostre; acestea sunt: sentimentul de iubire şi recunoscința față cu Dumnezeă. părintele şi binefăcătoriul nostru cel mai mare; apoi sentimentul de frică, căci Dumnezei.. ea atotputernic şi prea- drept. ne va trage la răspundere. dacă îi căleam voia. Frica, pre cum e sciut, pote fi reverinţială, servilă şi serviliter servilă; noi ne vom sili a escita în prunci mai vârtos frica reverenţială. care o nutresc fii față cu părintele lor, din care motiv se tem a-i călca voia. În tot casul motivul iubirii este mai nobil de cât a] fricei; dară la 6menii sensuali nu odată cest din urmă duce mai secur la scop. 

2. Preceptele morali să le presente catechetul tot de una ca decrete ale voinței dumnezeesci, careia noi trebue să ne plecăm Şi să o împlinim necondiționat. căci Dumnezeii e Domnul nostru Suprem şi absolut, El are dreptul de a ne porunci, 6ră noi avem stricta detorință de a asculta. De odată înse să le aducă aminte pruncilor, că Dumnezei ca preaînțelept și preabun numai ce servesce în adevăr spre binele nostru ne demândă, respective ne opresce ceea ce ne ar servi spre stricățiune. Şi noi, dacă am fi destul de ]u- minați și înţelepţi, ne-am impune înşi-ne de bună voie ceea ce prescrie legea dumnezescă. 
3. Pre pruncii mai mărişori, în câț e cu putinţă, să-i convingă catechetul despre raționabilitatea şi necesitatea preceptelor dumne- zeesci arătând prin producerea de esemple acomodate, că ce influință salutară are implinirea preceptelor dumnezeesci şi biseri- cesci asupra prosperității publice şi în deosebi asupra fericirii n6stre. Ele tote corespund naturei și indigințelor nstre.. ele ne arată calea adevărată spre mântuire, ca să nu rătăcim cu privire la ceea ce avem să facem respective să omitem; mai încolo ele 

24%
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sunt necesari spre a conserva ordul bun şi siguranța, publică în 
societate, căci ce ar fi de no, dacă nu ar îi oprite desfrâul, uciderile. 
furtul, clevetirile, înşelățiunea, etc.; ce ar fi de societatea omenescă. dacă fii și supușii nu ar fi detori să asculte de părinți şi de mai mari, 6ră acestia să nu mai porte grije de binele şi fericirea su- puşilor? Fără precepte 6menii, împinși de poftele cele disordinate, Sar sfârtica unul pre altul ca şi ferele sălbatice. Atragem aten- țiunea pruncilor asupra faptului. că natura întrâgă se supune fără împotrivire şi necondiţionat; voii dumnezeesci, şi numai omul să-i denege ascultarea ? 

4. Mai departe să le arete pruncilor, că Dumnezeă a pus sancțiune legilor sale, anume remunerațiune pentru cei ce le observă şi pedepse pentru cei ce le calcă. Acâsta să li-o dovedâscă nu numai cu argumente din $. Scriptură şi 'Tradiţiune, ci și cu pro- Vocarea Ja vocea consciinţei lor. Consciinţa nâstră e liniştită şi ne umple inima de mângăere şi satisfacțiune, când observăm legea lui Dumnezei, făcând fapte bune și împlinindu-ue, cum se cuvine, detorințele statului nostru: din contra, dacă facem. fapte rele ori ne neglegem detorințele. consciința ne mustră și umpie de irică şi ruşine. Să aducă esemple, din care să fie evidentă re- munerarea binelui şi pedepsirea răului; cum e narațiunea despre avutul desmerdat şi Lazar cel sărac. 
Ca esemple despre urmările bune şi plăcute ale ascultării, ne servesc patriarehii Avram şi Iosif, profetul Samuil cete.: era despre urmările triste ale neascultării Ofni ȘI Fines. Ca prancii să nu împli- nescă numai mechanice legea dumnezăescă, trebue să le deprindem judecata, anume enarând cutare cas din biblie le arătăm, cum se referesce la legea divină actul estern și cum intențiunea internă; apoi le spunem, că Dumnezei în judecarea faptelor nâstre nu caută numai la lucrarea esternă, ci tot de una caută şi la intențiunea, cu care am făcut-o, şi după acâsta ne judecă. Văduva din Ș. Evangelie a aruncat numai doi bănuţi, și totuși înainte lui Dumnezeii darul ci a fost mai mult prețuit, de cât al celor ce ai aruncat sume mai mari în vis- teria, bisericei. 1) 
5. Să le arete catechetul elevilor săi, că ei nu numai trebue. dară, dacă voesce Serios, şi pot împlini voia dumnezedscă, de gre ce Dumnezeă pururea e gata a le da sprijinul şi ajutoriul s&ă spre 

0) Mare. 19, 414, 
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acâsta; pruncii aă numai să ceră acel ajutor şi cu încredere ȘI în- sufleţire să eonlucre cu el. Prin acesta delatură timiditatea pruneescă pre cum și pretestele, prin cari unii își escusă lenea şi indolenţa. Ca pruncii să câștige curaj catechetul le va arăta modul, cum pot satisface mai ușor preceptelor dumnezeesci. În fine ca determinarea voii să fie durabilă, fie-care catechesă 0 terminăm prin o scurtă recapitulare și prin aplicarea doctrinei propuse la viața catechumenilor. 

$. 13. Aplicările practice!), 
În privinţa aplicărilor practice ne punem întrebarea mai întâi, că ce aplicări să facem, apoi când să le facem şi în urmă cum să le facem. 

Il. La întrebarea; ce aplicări practice să facem? Trespundem, că preste tot Să facem atari aplicări, cari deştâptă în catechumeni propusuri pii și resoluțiunea firmă de a duce o viață plăcută, lui Dumnezeiă, Ca aplicările să producă efectul acesta, trebue să întruuescă însuşirile următre: a) să fie adevărate, adecă atari deducțiuni pentru viaţă, cari resultă aievea din doctrină, propusă; spre es. Dumnezeă e preaîn- țălept, pentru aceea cu inima liniștită, să ne Supunem disposiţiilor lui; b) aplicările să fie prozime adecă, să, resulte imediat din doc- trină pertractată, și să nu fie de lipsă a recurge la deducţiuni intermediare Spre a face evidentă legătura. lor eu doctrina. Apli- carea, ce resultă din combinarea alor două sai mai multe adevăruri 
în tot locul e de faţă, deci nicăiri se nu faci r&ă. Fiind Dumnezei preabun, prea, credincios şi atot puternic, spersză în el. c) Aplicările să corespundă lipselor snorali ale catechumenilor ; deci să se aibă învedere raportul vieţei presente a pruncilor şi proba- bilul lor cere de acţiune din viitor. Isemple: Toţi 6menii suntem ţii lui Dumnezeă, deci toți să ne socotim ca frați unii cu alţii. Isus zice „dați împăratului ce-i a împăratului, deci cetățenii sunt detori să asculte de mai marii lumescă. 

2. Ce privesce timpul, când trebue făcute aplicările practice statorim următorele regule: 
a) Catechetul să facă aplicări practice, când propune doctrine, cari aii o deosebită influinţă asupra vieţei pruncilor, aşa Ja propu- nerea, despre însuşirile luj Dumnezei, viața lui Isus etc. :) Cfr. Homiletiea $, 63,
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b) Aplicările să se facă numai după ce sa pertractat deplin 
adevărul religios, căci numai înțelegând pruncii clar cutare 
doctrină, pricep însămnătatea ei pentru viaţă; 

c) Cu deosebire aă efect aplicările, ce se fac cu oeasiunea 
repeţirilor, fiind că pruncii aă o cunoseință mai estinsă şi mai 
fundată a adevărurilor reiigidse, cunosc mai bine nexul dintre e!e Şi dintre aplicările, ce se fac. Deci aplicările mai grele să se re- 
serve la repeţire. 

d) Când în instruire vine înainte o naraţiune mai lungă, e 
consult a face aplicări | după ce sa espus o parte deplin p. es. Mergerea lui Isus ia biserică în etate de 12 ani. Mai întâiă se espune istoria până la petrecere în biserică, apoi se face aplicarea, că şi pruncii să mergă voioşi şi să petrecă cu plăcere în biserică; din 
ceealaltă parte a naraţiunii se deduce detorința pruncilor de a fi ascultători și tot mai buni. 

2. Cea mai momentuâsă cestiune e: cum să se facă uplicările practice? 
a) Pruncii să se conducă acolo, cât înşi-şi să facă deducțiunile 

practice, și să nu li-se spună, înainte; spre. es. Isus afost ascul- 
tător de părinţi, aplicarea sar face aşa: Cine a fost ascultător de părinţi? Pre cine aveţi voi să imitați? ducă aveți să imitaţi pre bunul Isus, cum aveți să fiţi faţă de părinții vostri? 

b) Aplicarea să fie individuală şi anume intocmită pentru prunci, căci aplicărili generali de comun rămân fără efect. Individua- lizarea aplicării să nu fie numaj obiectivă. ci subiectivă şi potrivită pruncilor, spre es, Ce veți face, dacă părinţii vă demândă să învăţaţi 2 
€) La facerea aplicărilor catechetul să se pârte şi să pureddă „aşa, cât să escite şi sentimente religioso-morale; 
d) Cele desvoltate deja prin întrebări la închiere să se con- centreze, şi unde e cu putință să se îmbrace în formă de rugă- ciune, spre es. Iubiţi copii! voi trebue să, fiți buni faţă cu toți Omenii, să ajutaţi bucuros pre conscolarii vostri şi pre Gmenii miseri; să v& rugaţi lui Dumnezei şi pentru alţii, chiar şi pentru cei ce vaă făcut r&ă, ca să fiți asemenenea părintelui vostru din ceriuri. 1) Deci să zicem toți: în Gra acesta promitem Preabunule Părinte ceresc, că fie-căruia i vom face bine, ca să-ţi plăcem ție şi să te imităm pre Tine, care în tâte minutele reverși bunătățile tale tuturor creaturilor. 
  

:) *) Cfr. Schmid o. e, p. 69-74,
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CAP uii. 
Metodul instrucţiunii catechetice, 

$. LU. Forma, instrucţiunii catechetice, Sub metodul înțelegem procedura catechetului în instruire spre a face materia catechetică cu fruct pentru catechumeni. Me- todul bun este cu considerațiune Ja planul de învăţămînt 1) la cursul: instrucţiunii sai la modul de a conduce pre cathechumeni la cu- n6scerea adevărurilor religidse?), la torma instrucţiunii, pre cum ŞI la tonul instrucţiunii, 
Aici ne vom ocupa mai ales de forma instrucțiunei catechetice, sub care înțelegem modul de a comunica elevilor cunoscințele religivse spre a le pute cuprinde ŞI pricepe usor. Forma iustrucțiuniă e dupla: aeroamatică sai propunătâre Şi heuristică sută desvoltătore, după cum adecă catechetul saă co. munică elevilor de a Săta noțiunile şi cunoscințele de lipsă, sa le propune numai tema și prin întrebări cor&spundătăre îi conduce, că ci să 0 resolvă şi să afle adevărul, La aceste două forme principali mai putem adauge şi forma, tipică. 5) 

$. 15. Forma, acroamatică, 
Forma acroamatică (de la Sr.-azoocuee) sati propunătâre ori dogmatica constă în aceea, că catechetul propune doctrina religidsă în discurs continuă, sră catechumenii numai ascultă cu atenţiune şi primesc adevărul sai pentru  auctoritatea propunătorului sat pentru că e presentat în un tip atât de clar şi intuitiv, cât sunt dre cum necesităţi să-l recunâscă şi primâscă. Forma acroamatică este acomodată, când în spiritul pruncilor nu aflăm precunoscințele recerute, din cari să purcedem la, desvol- tarea doctrinei, ce o propunem; apoi când e vorbă despre fapte şi disposițiuni positive până aci cu totul necunoscute catechumenilor, ori despre lucrari, cari cad afară de sfera cunoscințelor nâstre na- turali, cum sunt misteriele şi alte adevăruri revelate. Mai departe este i6rte acomodată forma acroamatică şi Când voim a deştepta sentimente mai vii în ascultători și a-i entusiasma pentru cutare virtute. 

În aplicarea acestei forme, catechetul: a) să vorb&scă clar şi precis, ne umblând după flori de stil superflue, cari numaj îngreu- 5) V. $. 6. 2) Vedi mai sus Ș. 8. p. 365. 5) Ctr. Muntean — Solomon, Edu- 
cațiunea, și instrucțiunea, generală Bla, 1874, p. 141. ,
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n6ză înțelesul și abat atențiunea pruncilor spre lucruri secundare. b) Vorbirea să nu dureze prealung, căci atenţiunea pruncilor se obosesce şi nu rămâne timp îndelungat la acela-și obiect. De unde după ce a propusu câteva minute ori a terminat un punct, cele propuse să le recapituleze prin întrebări adresate catechumenilor. deodată să dce pruncilor ocasiune, de a-i pune ŞI ei întrebări și a-i cere deslușirile, de cari ar ave lipsă. 
€) Să spună catechumenilor îndată la inceput, că despre ce are să le vorbescă (spre es. despre darea celor 10 porunci dumnezeesci: despre misteriul Preasântei Treime), și să vorbescă liber, fară a ceti din carte, pentru-că alt-cum nu-și pote îndrepta privirea asupra catechumenilor. nici nu pote imprima vorbirii sale acel caracter comunicativ, care captiveză atențiunea şi bunăvoința ascultătorilor. 

Ş. 16. Forma heuristică, 
Forma heuristică (de la gr. £oiozw aflu), întrebătore. erotema- tică, soeratică sat desvoltătâre stă în aceea, că elevii prin întrebări acomodâte se conduc ca înși-și să afle adevărul şi Ore cum cu puterile proprie să ajungă la cunoscința intenţionată de catechet. 1) Pre când după forma acroamatică elevii în decursul instrucţiunii ieaă o po- siţie mai mult pasivă, pre atunci după cea heuristică ]i se pun în activitate tote facultățile spirituali şi ei coopergză cu catechetul la resolvirea temei propuse. 

Prin întrebări atențiunea pruncilor se ține incordată, 6ră prin aceea că aii să dee rEspunsuri se dedai la un feliu de indepen- dență în cugetare. Observăm că întrebările, în cari zace nervul catechesei, nu aă numai scopul de a pune în activitate facultăţile spirituali ale elevilor, (întrebări heuriștice), ci pot să țintescă Ia esaminarea pruncilor (întrebări esaminătâre). ori să le revâce în memorie celea deja învățate (întrebări repeţitâre). saă în fine să resume cele propuse închieind esplicarea şi formulându-o cu terminii de catechism (întrebări definitive). 
Se aplică forma heuristică acolo, unde pruncii prin refievsiune din precunoscinţele, ce le ai, pot afla inşi-şi adevărul, pre cum şi acolo, unde se tractâză mai mult de pătrunderea şi aprofundarea doctrinei, de cât de emoționarea catechumenilor. Aici catechetul tot de-una purcede din ceva cunoscut elevilor. Aplicarea corectă a tormei heuristice obicinuită în instrucțiunna catechetică nu e ușoră, de 6re-ce spre 

  

) Vegi Muntean—Solomon o. e. p. 149 urr
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a pune întrebări potrivite după natura obiectului şi individualitatea elevilor şi a ajunge la resultatul dorit pre o cale scurtă şi fără disgresiuni superilue, se recere ca să aibă catechetul o mare promptitudine în cugetare şi vorbire şi să predomnsscă deplin tem'a, ce o tracteză, 
Întrebările, trebue să întrunescă următdrele însuşiri: a) Să puredă de la ceva cunoscut: elevilor, căci fără nici o precunoscință este imposibil a reflecta. şi a desvolta tema; b) întrebarea să se referescă la un lucru determinat şi aşa să fie întocmită, cât numai un răspuns să se potă de la ea; între- bări vagi şi nedeterminate, cari admit mai multe respunsuri, să le incunjure catechetul; 

c) Mai departe întrebarea să fie precisă atât cu privire la cuprins. cât şi la formă. După cuprins e precisă întrebarea, când Școlarii pricep atât sensul întregei construcţiuni interogative, cât Şi însemnarea singuraticelor ei cuvinte; după formă, când e corectă topica și intonarea cuvintelor; mai ales e de insemnatate cea din urmă, căci adese ori înteleşul intregii construcțiuni depinde de la intonarea unor cuvinte; 
d) Întrebarea să fie acomodată capacității pruncilor; deci să nu fie nici prea uș6ră, căci atunci nu pune în activitate deajuns facultatea cugetătore, nici prea Stea, pentru că atunci inzădar se încrcă a o resolva. E acomodată întrebarea, când nu se veferesce la lucruri secundare Şi Ssubordinate, ci conține ceva esenţial, prin ce promoveză progresul spre scopul final; 

e) Întrebarea să fie simplă adecă ast-tel formulată, cât la prima audire să pricepă cel întrebat, că ce se aşteptă de ia el; să nu fie artificial construită. prea lungă, nici prea scurtă, nică cu întroduceri superflue. 
f) Întrebarea să nu fie sugestivă. căci în atare cas nu pune în activitate facultăţile spirituali ale pruncilor; 8) La seria de întrebări e de luat. aminte, ca să fie bine ordinate, ceea ce este, când întrebările după cuprins staă în legătură intrin- secă, şi formsză un întreg, ră după formă, când ndua întrebare 

h) În fine e de observat, că spre a ține pe toţi școlarii cu atențiune încordată, întrebarea se adresază clasei Şi maj întâiă
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punem întrebarea, apoi pruvocăm pre unul dintre școlari să de 
răspuns. 

Ş. 17. Despre Răspuns. 

În nex esenţial cu întrebarea este răspunsul. căci din r&spunsul 
potrivit se formeză intrebare nduă şi ast-fel progreseză instru- 
cțiunea, 4). 

Cu privire la răspunsuri observăm următârele: 
1. Une ori şcolariul provocat nu dă nici un răspuns, causa 

saii este docentele, că nu aă pus bine întrebarea, cât pruncii să o 
pricâpă; în casul acesta să-și formuleze catechetul întrebarea în 
mod potrivit ori să întrebe pre prunc, că ce n'a priceput, şi să-i 
esplice. Causa nerespunderii pote să fie şi şcolariul anume; saă 
fiind-că e târzii în cugetare, în acest cas să-i dee timp de nieditat, 
dacă  şcolariul e timid, catechetul să-l încurajeze şi ajuta; 
dacă nu are precunoseințe, să i le comunice, asemenea să-i comu- 
nice espresiunea, care îi lipsesce. Când școlariul nu pâte da r&- 
spuns din causa neatenţiunii, catechetul să-l ducă acolo cât Să-şi re- 
cunâscă, scăderea, apoi să-i pună de noi întrebarea. 

b) Când răspunsul date necorect, ori fals, catechetul 
purcede ca şi cum nu ar fi primit răspuns. Cercă după causă şi 
o delatură. 

c) Se pute, ca r&spunsul să fie absurd şi ridicol, p. es. pentru 
ce cerem pânea de tote zilele în Tatăl nostru? ca să nu usce pri- 
nindu-o pre inai multe zile: Co e Spiritul Sânt? porumb! Când 
primesce catechetul atari răspunsuri, să rămână serios ŞI să con- 
tinue cu propunerea, ori să spună pruncilor o istoridră acomo- 
dată; prin acesta va împedeca risul elevilor; apoi ajuta pre cel 
întrebat, să dee răspuns potrivit; 

d) Când răspunsul e vag şi nedetermint, spre es. cum se nu- 
mesce cel ce cu voia grăesce neadevăr? p&cătos, învățătoriul în- 
torce întrebarea dicend: Ce însemnă a minți? Cum se numesce 
cel ce minte ? 

e) Răpunsul când e confus, se recercă pruncul să aducă 
vre-un esemplu, ori aduce docentele esemplu şi apoi cu ajutoriul 
esemplului adus conduce pre elev la răspuns chiar şi precis. 

1) Vedi Muntean--Solomon o. e. p. 155 urr, $$. 77—83.
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î) Când răspunsul admite 2 înțelesuri, spre es. cari fapte se zie neumane ? resp. cari nu le pote face omul, aici trebue îndreptată 
espresiunea. 

£) Când răspunsul e numai pre jumătate, ducem . praneii 
acolo. cât să-l întregescă, spre es. Pentru ce se zice Dumnezei prea drept? R. Pentru că remunereză binele (e lăsat afară „și 
pedepsesce răul fără părtinire“). 

h) Când răspunsul în o parte e coret, în ceealaltă incorect, 
conducem pruncul să distingă ce e corect de ce e necorect şi să afle causa şi a unuia şi a celui alalt. apoi prin întrebări acomodate îl ajutăm să-şi îndrepte erdrea. 

i) Răspunsul e bun, când se potrivesce la întrebare ŞI completeză proposiţia. Nici chiar când primesce catechetul un atare răspuns, să nu trecă simplaminte mai departe. ci să cerce a se convinge, că 6re pruncul consciu e, că a dat răspuns bun, saă doră a r&spuns pre nimerite; deci îl recercă să-şi repeţescă răspunsul cu alte cuvinte, ori să aducă spre ilustrare vre-un esemplu core- 
spundător, 

Pruncii preste tot să răspundă respitat. fără a striga, rar, ca să-i potă urmări şi cei mai târzii, în proposiţiuni intregi și corecte, şi numai câte unul. hespunsul, din care se formeză întrebarea nduă, să repeţesce, ca să şi-l imprime toți în memorie, şi numai după acee'a trece docentele mai departe. 
Purtarea catechetului pre timpul răspunsului să fie seridsă, ŞI cumpătată; să nu întrerupă ori conturbe pre şcolari până ce aii gătat 

de a vorbi, căci r&spunsul bun se întunecă prin întrerumperi. Ca- techetul să nu fie pedant şi să nu respingă răspunsul din motivul, că 
şcolariul nu a folosit entare espresiune, care nu e chiar necesară. Nică să nu pună răspunsul în gura prancului, cât el să aibă dea zice numai da, saă ba. În fine nici chiar când primesce catechetul răspunsuri rele, să nu se ațiță, căci prin acesta numai Sparie pe şcolarii timidi şi îi aduce în confusiune. 

$. 17. Forma tipică, 
Forma tipică saă arătătore (deictictă) constă în aceea, că cate- chetul arată, preformeză ori pronunță ceva, apoi provâcă şcolarii, ca tot asemenea să arete, să formeze ori să pronunțe. De forma ti- pică se servesce docentele la instruirea elevilor începători, cărora le lipsesc şi noțiunile de desvoltat şi desteritatea în vorbire. Catechetul în deosebi se servesce de forma acesta la arătarea tipurilor prin
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cari își câştigă pruncii representațiuni despre lucruri până atunci 
necunoscute, se esprimă şi fac Gre cum intuitive dispusețiunilor sufletesci, 
se deşteptă în elevi sentimente pii şi se ilustrâză lucrurile propuse; 
mai departe la pronunțarea cuvintelor încă necunoscute pruncilor. 

Când ne servim de forma tipică: 
a) să arătăm pruncilor numai un obiect de odată; căci ară- 

tându-le mai multe, atenţiunea li se împarte, aşa, fiind pre o pa- 
gină mai multe tipuri, le acoperim lăsând să vadă pruncii numai 
acela, de care ati lipsă atuntă: 

b) să nu rămânem la obiect până ce pruncii i-ar observa şi 
părțile cele mai mici și mai neînsemnate, căci prin acesta ii sar 
slabi interesul faţă de obiect: e de ajuns, dacă ei observă bine 
părțile principali ale obiectului, asupra cărora să le şi atragă 
atențiunea catechetul; 

c) cuvintele nduă şi terminii technici încă necunoscuți prun- 
cilor să se pronunțe din partea catechetului acurat și precis, cât 
să se pâtă înțelege fie-care sunet; apoi cele prorunțate să le repe- 
țâscă pruncii. până se dedaă ale esprima corect.!) 

Ş. 19. Limba eatechetică. 

Metodul bun aduce cu sine, ca catechetul în propunere să se 
acomodeze după: modul de cugetare şi vorbire al pruncilor. În pri- 
vința acesta observăm următrele: 

1. Pruncii nefiind deprinsi în cugetare vorbese în un stil 
Simplu şi în propusețiuni seurte evitând periddele; deci în acest 
stil să grăâscă și catechetul. Dacă în manualul de Catechism ori 
Istoria biblică s'ar afta propusiţiuni amplificate şi peridde lungi. 
catechetul să le resolvă şi simplifice după priceperea pruncilor. 
Spre es. Dumnezeă, fiind prea indurat în tot momentul este gata a 
veprimi la sine pre păcătoşii, cari se reîntore cu inimă infrântă şi 
umilită, prin urmare şi pre noi ne va reprimi.“ Vom zice Dumne- 
zeu e prea îndurat, Ei în tot momentul e gata să ierte pre cei 
ce l-aă vătemat şi săi primeseă crăși între fii săi. dacă acestora 
le pare r&ă din inimă pentru păcatele lor; EI şi pre noi ne primesce 
intre fiii săi, numai cât să ne plângem păcatele, cu cari l-am văt&mat. 

2. Pruncii ceea-ce li se presentă în o formă concretă cuprind 
mai ușor, de cât conceptele generali șI abstracte; ceea-ce se esprimă 

D Cfr. Schmid. o. c. p. 263 ur.; Muntean—Solomon v.-e. p. 145 ur. $$. 66 şi 67.
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prin verbe şi adjective, ca mai concret, mai uşor pricep, de cât ceea-ce se esprima prin sustantive. Așa în loc de a zice rugăciunea zilnică ne este o detorință, vom zice: noi suntem detori a ne ruga Ini Dumnezeă în fie-care zi 
3, Pruneiă pricep mai ușor cuvintele, cari însemnă lucrări ori manifestaținni esterne, de cât pre acelea, cari arată disposițiuni sufletesci; dintre aceste din urmă mai uşor pre acelea, care esprimă manifestarea, sensitivă ori efectele stării sufletesci, asa în loc de a zice frica a cuprins pre pruncul r&ă la descoperirea transgre- siunii lui; vom zice: pruneul cel răă a început să tremure și să plângă, când părinții aă aflat. că el sa purtat ră&ă. 

4. Deși catechetul are să se demită în propunere la modui de cugetare şi vorbire al pruncilor, totuşi nu-i este permis a se servi de espresiuni necorecte . şi nedeterminate,: de cari întrebuințeză, pruncii din nesciinţă și sărăcie de idei. și de cuvinte, ci din contra limba catechetică trebue să fie corectă din tâte punctele vedere; anume: 
a) Catechetul să întrebuinţeze cuvintele şi irase, cari esprima precis și lămurit ceea ce voesce el, și cari corespund naturei limbei, şi preseriselor gramaticali.  Prunciior, mai. ules la început, le iertă să întrebuințeze cuvintele şi espresiunile învățate în casa părintâscă, şi dacă nu ar A chiar corecte și adequate; prin întrebări corespundătore înse îi duce acolo, cât să afle terminul adeguat. și dacă nu Par pute află, are să li-l spună catechetul, 

b) Catechetul să dedde prancii a vorbi în limb'a din Ca- techism şi mai ales să-i familiariseze cu limba Sântei Scripturi; căci acesta se întrebuințeză la cultul divin, în rugăciuni şi preste tot în cărțile liturgice și de cuprins religios. Ie unde după ce a co- munieat cutare lucru cu terminii obicinuiţi, să le spună catechu- menilor, că acela în Ş. Scriptură vine înainte şi sub altă numire; spre es. pânea nedospită se zice azimă; sai „ceri“ în sens religios însemnâză locul ferivirei de veci 1) | c) Dacă in limba pruncilor lipsesce cuvintul adequat pentru mijlocirea cutării idei religidse, le mijlocim mai întâiă idea prin cuvinte înțelese de ei şi prin asăm&nări corăspundă!6re, apoi le spunem terminul din Catechism: spre es. virtute, justiticaţiune, transub- stanțiaţiune ete.; 

  

1) Cfr. Gruber, o. e. p. 41 ur.
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d) Stilul catechetic preste tot va, fi simplu. familiar şi plin de 
uncținne, acolo înse, unde saă sublimitatea doctrinei, ce se propune. 
saii disposiţiunea emoţionată a catechetului şi a şcolarilor poftesce 
avent, e firesc, că și catechetul să vorbescă în un stil mai avântat. 
care se pote înălța până la sublim. numai cât să nu fie de durată 
lungă, ca nu cumva, obosindu-se pruncii, vorbirea să rămână fără 
efectul dorit. 

$. 19. 'Fonul instrucţiunii catechetice, 

Sub tonul instrucţiunii înțelegem disposiţia sufletescă, interesul 
faţă de materia propunenda și preste tot, purtarea  catechetului 
pre timpul instrucţiunii. 'P'onul corespundătoriă .face instrucțiunea 
plăcută și interesantă şi ține încordată atenţiunea  catechume- 
nilor, și acesta e o' condiţiune de capetenie spre a asigura 
succesul propunerii. 

Purtarea catechetului pre timpul instrucţiunii în genere 
o normeză raportul dintre eatechet şi eatechumeni. EI de 9 
parte e representantul lui I)umnezeii, ceea-ce poftesce, ca să aibă 
o ținută gravă şi plină de demnitate, de altă parte înse este 
educatoriul și părintele sufletesc al catechumenilor, acesta pretinde 
ea să împreune cu demnitatea suavitate și preste tot ca să aibă o 
purtare nepretențidsă și părintescă. Mai departe să dovedscă ca- 
techetul, cum că este consciă de momentuositatea oficiului săă, e 
pătruns de aceea-ce ce propune şi aşa și simte, cum vorbesce, și 
că nutresce interes față de instrucțiune şi educațiune; în deosebi să 
arete iubire și bunăvoință față de catechumeni. De tonul corespun- 
dătoriă se ţine și aceea, că instruirea să curgă cu demnitate. 
lipsind din ca tot, ce ar îi de jos şi incompatibil cu materia cate- 
chetică şi scopul instrucţiunii catechetice. 

În specie tonul se îndrptă după materie, așa când e 
vorbă despre misterie -şi adevăruri mai înalte ori virtuți mai ales 
disposițiunea catechetuiui pote fi mai emoționată, de altă dată li- 
niștită; apoi după etatea, şi secsul catechumenilor, față de fetițe, ca mai 
simțitore, catechetul va fi mai blând şi mai prevenitorii, față de 
băieţi mai riguros, față cu pruncii mai mică indulgent, față cu cei 
mai înaintați în etate va fi mai strict.!) 

:) Cir. Ohler, Lerbneh der Erziehung und des Unterrichtes, cd. IX. 
Mainz, 1878. p. 203. 
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CAP IV.. 

„Propunerea catechetică, 
Ş 90. Pronunţarea, catechetică, 

Succesul catechesei ca şi al predicei e condiţionat în mare parte şi de la propunere, adecă de la. pronunțare şi acţiune.) Acesta o susţinem cu atât mai vertos, cu cât pruncii dedați mai mult cu formele esterne, prin ceea-ce le cad sub simțul estern mai usor se conduc la priceperea doctrinei. ce se propune. 
Ce privesce pronunța regulele espuse în Homiletica 2) aă valâre şi aici. Catechetul să pronunțe corect fie-care sunet să vorbâscă destul de sonor, dară fără a shiera, să pună accentul, unde cere natura limbei respective emiasa; la asemenea, pronunță să-i dedee şi pre catechumeni. Cu deosebire să vorbsscă rar Şi respicat, pentru ca alt cum pruncii fiind debil nu-l pot urmări. Caracterul vorbirii catechetului să fie mai mult conversativ, ca de odată cn Iluminarea înțelesului se mișce și inima Şi voia prun- cilor. Unde natura obiectului ori scopu! instrucţiunii catechetice pretinde, oratorul vorbesce cu însufleţire, în altele cu tonul narativ, respective în cel îndatinat la instruiri preste tot. 

Ş. 21. Acţiunea catechetică, 
Acţiunea Saă gesticulaţiunea de şi nu e așa variată şi pronunţată ca în predică, totuşi e de mare moment. ?) Ținuta corpului, fisionomia şi tote mişcările catechetului să fie îndeplină consonanţă cn starea sa sufietâscă şi se contirme ceea-ce zice e] prin cuvinte. În deosebi cate- chetul atât când șede, cât şi când se mișcă prin sc6lă, să aibă toi de-una o posiţie cuvininciosă a corpului. Privirea şi-o îndreptă tot de-una spre prunci, ca ei şi din ochii Şi din fața lui Gre cum să cetescă şi să afle, ce voesce a le spune; de altă parte prin acesta tine încordată atenţiunea pruncilor, şi ei sciind, că îi vede caftechetul se rețin de la jocării şi petulanțe copilărescă, 

Pentru ca docentele să potă propune liber şi fără sfislă, trebue să-și fi studiat bine lecţiunea şi încă cu cuvintele, ce ocură în manualul catechetie. Memorizarea și dacă nu se râcere să lie chiar verbală, totuşi terminii. prin cari se esprimă ideile principali din catechesă trebue învățați ca în manual, căci la din contră pruncii nu sciă, că li sa esplicat chiar aceea, ce aă ei în manual. 
:) Vedi Homiletiea $. 79 +; Vedi Hamil $, £9. 3) Vedi Homil. $. 81 ur.
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Partea |. 
Catechetica specială. 

CAP 1. 
Despre singuraticii ramă ai instrucţiunii catechetice. 

$. 23. Despre rugăciuni. 
La vealisarea scopului urmărit în catechese contribue nespus 

de mult rugăciunile. Învățarea rugăciunilor se începe în familie: 
părinții sunt detori, ca să dedâe pre fiii lor ca deja din frageda 
etate să se râge lui Dumnezei cu pietate şi devotațiune. Ajun- 
gend pruncii în ședlă, catechetul va continua sistematice instruirea 
lor în rugăciune. În privința acâsta catechetul are să se țină 
de următorele: 

a) Să rămână pre lângă formulele de rugăciuni aprobate de s. 
biserică, alegând dintre acestea pe cele mai potrivite cu etatea ŞI gradul 
de cultură a respectivilor prunci: anume pre cei din anul prim de 
şeolă îi deprinde în rugăciunile învățate în familie, cum e facerea 
sântei cruci. Tatăl nostru, Născătorea, Împărate ceresc: alte rugă- 
ciuni le învaţă în decursul anulăi şcolastie, respective, când le vine 
rendul în Catechism. Formulele de rugăciune scurte sunt de pre- 
fevit celor mai lungi; 

b) Pruncii trebue dedaţi a se ruga cu devoțiune. Rugăciunea să 
o înccpă și să o sfârşâscă cu învocarea Preasântei 'Preimi făcându-și 
semnul sântei cruci; cuvintele din rugăciune să le rostâscă cu umi- 
linţă şi svavitate, fără afectare şi fără a strigă ori a se grăbi; po- 
sițiunea corpului pre timpul rugăciunii să fie dreptă, nu înse forțată: 
capul să stee oblu, nu înse prearidicat: privirea în şcâlă se îndrâptă spre 
ie6na ristignirii ră în biserica spre altari; mânile le vor tinc cu 
palmele încrucişate înaintea pieptului ori lângă olaltă în direcțiunea 
feței îndreptate spre ceriă. 

e) Fiind rugăciunea înălțarea minții Şi a inimei spre Dnmnezeă. 
cu carele vorbim, când ne rugăm. nu e de ajuns a deda pre prunci 
numai la o recitare mecanică, ci trebue să le punem în activitate și fa- 
cultăţile spirituali: ca atențiunea lor esternă să fie împreunată cu 
recolecțiunea interna; căcă „Spirit este Dumnezeii, şi cine se închină 
lui, se cade să se închine cu spiritul și cu adevărul“.') Mai deparie 

5) Ioan 4, 24, 

 



— 385 — 

să spună catechetul elevilor săi: cari sunt însuşirile unei rugăciuni bineplăcute lui Dumnezeă; să-i întroducă în spiriiul rugăciunilor esplicându-le formulele de rugăciune, cât ei să şi pric&pă ceea ce reciteză. Aici observăm, că se va mulțămii catechetul, dacă pruncii în primii ani de şeâlă vor pricepe conţinutul rugăciunii preste tot, de și nu vor sci însămnarea ke-cărui cuvint în special. 
Spiritul de rugăciune să-l cultivăm în prunci cu t6tă oeasiunea şi să-i îndemnăm, ca Şi a casă să se râge sâra și diminâța, înainte de mâncare şi după mâncare, şi de câte ori încep ori termină un lueru bun. Ca să aibă efect cuvintele nostre, trebue să le premergem catechumenilor en esemplul şi în privința rigăciunii. Pre lângă rugăciunea verbală sai orală să-i introducem pre prunci şi în ru- găciunea mentală sai meditaţiune. 

$. 24. Cărţile de rugăciuni. 

La cultivarea și nutrirea simțului religios şi a spiritului de rugăciune ne prestaă un forte bun servițiă cărţile de rugăciuni. Rugăciunile, cari le scie poporul fără de carte, sunt putine și mulți şi acelea le învaţă şi reciteză greșit; precând în carte se cuprinde un număr mare de rugăciuni pentru diversele lipse sufletesci și tru- pesci ale credincioşilor, de unde acestia le pot ceti şi învăţa corect; ma sunt casuri, că 6meni adulţi învaţă a ceti numai din motivul de a se pute ruga din carte. 
Cărţile de rugăciuni ai să întrunescă nrmăt6rele condițiuni: a) În ce privesce conținutul să tie corecte din punct de ve- dere dogmatic şi moral şi întru tâte conforme cu doctrina bisericei catolice. Deci să nu conțină nimica contrar cutărui adevăr de ere- dință, ori cutărei doctrine morale propuse de s. biserică, Esagerările, fie ele şi productul zelului veligios înflăcărat, totuși ca ori ce abatere de la adevăr, mai mulţ strică de cât folosesc, şi asa nu se pot admite în cărţile de rugăciuni. 

b) Adevărurile religidse şi în cărţile de rugăciuni să se pre- sente într'o formă practică instruind și editicând tot odată pre catechumeni. Ca model în privința acâsta servese rugăciunile şi cântările din cărțile nostre bisericesci, cari conţin ceea mai înaltă teologie. 

3. Espunerea să fie clară şi d&mnă, care înse nici de cum nu constă în un conglomerat de eschiemări, întrebări şi frase sentimentale 
25
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dară nici în un stil săc și fără viaţă; ci adevărurile religi6se ast-fel 
să fie concipiate şi esprimate în cartea de rugăciuni, cât să nu ne 
atingă numai mintea, ci de odată să ne încăldâscă şi inima şi 
misce voia spre bine. Limba din cărţile de rugăciuni să fie po- 
porală, dară bine îngrijită și acomodată gradului de cultură al ca- 
techumenilor, pentru cari e destinată: cartea respectivă. 

4. Estensiunea cărţii de rugăciuni nu se pote determina, este 
fapt înse, că multe cărţi de rugăciuni conțin şi lucruri superâue, 
cari -nu le cetesce nimene. 

5. Ce privesce partea technică, cartea de rugăciuni să fie tipărită 
pre hârtie bună, să aibă format portativ, tipariă ales, legătură solidă 
şi cu gust; tipurile din ea ori să fie bune, ori să lipsescă cu totul. 

Rugăciunile din carte se cetesc în şcâlă și li se esplică ele- 
vilor, ca acestia să se dedâe a esprima corect fie-care cuvint şi să 
pric&pă cuprinsul rugăciunii cetite. 

$. 25. Cursul pregătitoriă. 

Pruncii, cari întră pentru întâia dată în șc6lă, nu sunt încă 
capabili de o instruire sistematică, fiind că nu sunt dedaţi la linişte 
și atențiune, ai representatiuni puţine şi acelea neclare, vagi şi 
nedețărmurite. Acestora catechetul le esplică terminii religioși, le 
clarifică conceptele, ce le ati, şi lucrurile, pre cari le-ai audit ori 
vădut fără a-le pricepe. Acesta constitue elementele învăţămîntului 
intuitiv religios, a cărui chiemare principală este a comunica prun- 
cilor cunoscințele pregătitâre pentru învățămîntul religios sistematice 
și a-i deda la cugetare. Lucrurile, ce li se propun, se consideră din 
punct de vedere religios făcând ca pruncii originea, folosul, usul, 
destinațiunea tuturor (părinți, frați, conşeolari, mâncări, vest.minte, 
locuinţă, animale, plante) să le reducă la Dumnezei, ca la autorul 
susținătotoriul şi domnul lor absolut. Prin acâsta pruncii de o parte 
învață a contempla lumea prin ochiul credinţei, a-l adora şi iubi 
pre Dumnezeii şi a-i fi mulţămitori, 6ră de altă parte îşi înavuţese 
cunoscințele cu representaţiuni drepte, cu concepte chiare și ter- 
mini adequaţi. , 

Resultatul final al deprinderilor din cursul pregătitorii se cu- 
prinde în câte o zicere corespundătâre sai sentință religi6să, ori 
se esprimă prin câte o un versicul corespundătorii şi ușor din 
s. Scriptură, cari ziceri şi versiculi repeţindu-se li se imprimă prun- 
cilor în memorie.
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Stilul să fie uşor şi pruncesc, propunerea cu sentiment, tonul plăcut şi atrăgătoriii. 
Pre lângă acestea pruncii să înveţe a-şi face corect semnul sântei cruci şi a recita rugăciunile învăţate în casa părințescă, cum sunt Tatăl nostru, Născătorea și Împărate ceresc, 
După ce pruncii se mai desvoltă, li se propun sistematic ade- vărurilor religi6se conform planului de învăţămînt. 

Ş. 26. Istoria biblică. 

Fundamentul instrucţiunii religiose îl formsză faptele revela- țiunii dumnezeesci; ele ca şi în un compendiă se cuprind în Istoria biblica. pentru aceea începutul instrucţiunii catechetice sistematice Îl facem cu Istoria biblică, din care pruncii învaţă cele mai de frunte fapte ale revelaţiunii, şi prin acesta, se deștptă şi respective se întăresce în ei simţul religioso-moral. În pertractarea Istoriei biblice distingem următdrele momente: enararea, esplicarea, aplicarea, me- morisarea și. recitarea. | 
1. Eharurea Istoriei biblice este cel maj natural mod de a comunica catechumenilor faptele revelaţiunii, care mod corespunde şi principiului tradițional creştin, în virtutea căruia credința este din aud'). Enararea o începem cu o scurtă anunțare a cuprinsu- lui istoridrii, acesta se face prin 0 parafrasare a titulei Sati inseripțiunii, ce o portă istoridra respectivă în manual; spre es. „Voind a vorbi despre înmulțirea şi decaderea neamului omenesc, am zice: „Eă vă voiă enara azi, că Omenii s'aă înmulțit, dară s'aă şi înr&utățit;“ sati despre Isus la nunta din Cana »Domnul Christos a luat parte la nunta din Cana Galilei şi acolo a schimbat apa în vin, prin minunea acâsta a întărit pre învăţăcei în credința despre dumnezeirea sa.“ 

Enararea are se fie: a) liberă, 6ră nu cetită din carte; de 6re ce cuvintul liber însoţit fiind şi de întonare Şi mimică co- respundătore are mai mare influință asupra spiritului pruncilor, de cât cetirea; catechetul enarând liber neîncetat privesce pre ascul- tătorii şi privirea, acestora o atrage asupra sa, le încordă atențiunea și interesul, uşureză înţelegerea şi 6re cum înduplecă pre elevi, ca şi ei să fie părtaşi la disposiţiunea, sufletâscă a pers6nelor, tari vin înainte în istoria enarată. 
  

:) Rom. 1, '6, 

26+
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b) Enarareasă sefacărar, dară fluent, de rece vor- 
bind catechetul repede pruncii nu l-ar pute urmări, 6ră întreru- 
perile fără causă sunt moleste şi fac pre prunci ca să cugete la 
lucruri străine. 

c) Enararea să fie intuitivă şi plină de viață, cât să li se 
pară ascultătorilor, că ai întimplarea înaintea ochilor, văd pers6- 
nele lucrând, le aud cuvintele, se intipuesc în situațiunea lor şi 
Gre cum cugetă și simt ca şi ele. lin acest motiv catechetul, pre 
cât se pâte, să încunjure vorbirea indirectă. Catechumenilor 
li se spun împrejurăriie întimplării, ce se enareză; la depingerea, 
de persâne de comun începem cu însuşirile lor esteridre, apoi 
trecem la modul lor de viață şi în urmă la întimplarea, de 
care ne ocupăm, şi la caracterisarea cireumstanţelor; mai ales 
facem depingeri psichologice; spre es. de ce sentimente a fost 
cuprins Noe, când a eşit din naie; frica invăţăceilor pre mare, 
când se cufunda naia, ete. 

d) Enararea să fie simplă şi uşră şi, în cât se pâte, cu cu- 
vintele din manual, anume să enareze catechetul în stil poporal şi 
să încunjure discusiunile şi considerațiunile sciințifice, cari fiind 
grele de înțăles obosesc şi distrag pe catechumeni. 

e) Enararea să se facă cu reverinţă şi demnitate fiind 
biblia cuvintul lui Dumnnezeiă; deci tonul, espresiunea fisionomiei ținută şi mișcările corpului, tâte să corespundă cuvîntului dumne- zeesc; indiferentismul şi lipsa de reverință în enarare displae 
şi scandaliseză. 

2. Esplicarea.  Catechetul nu are să se mărgin6scă numai la enararea istoriei biblice, ci ceea ce a enarat. să o şi esplice, ca pruncii să-şi formeze representaţiuni chiare și concepte corecte despre 
cele propuse. 

Înainte de tâte trebue esplicate cuvintele şi espresiunile ambigue, străine ori necunoscute pruncilor: așa spre es. să le spună 
ce însemnă cuvintele: mirhă, balsam, cisternă etc.; frasele biblice: „sângele strigă, r&splătire;“ „fugiti de aluatul fariseilor.“ Une ori pruncii cunosc lucrul, dară nu-i sei numirea, în acest cas espli- carea e verbală; când le lipsesce inse noţiunea Inerului, esplicarea e reală; spre es. „mercenariă (simbriaş), vameși, frați, leginitoriă a-l şterge din cartea vieței;, sărac cu spiritul, corp şi sânge“ etc.
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Asemenea, se recere să se esplice pruncilor diversele datini şi ce- remonii din Legea vechie; așa spre a înțălege istoria despre Esau şi Iacob, trebue să scie, că în ce a stat dreptul de întâia naştere, şi ce însemnătate. avea binecuvintarea părințscă. Preste tot la în- țălegerea istoriei biblice este indispensabilă esplicarea despre teatrul istoriei, despre raporturile religidse, civile şi familiare. ale poporului israelit. În decursul esplicării să înterpreteze catechetul diversele as&mănări, pre cum Și tipii (Adam, Melchisedec) și simbâlele (cortul mărturiei, tăiarea împrejur, mana, verga lui Aron etc), ce ocură în S. Scriptură, aducându-le în legătură cu învăţăturile de credinţă şi în special cu răscumpărarea n6stră prin Domnul Christos, Mai de- parte să arete la ce instituțiuni din Legea nduă se referesce cu- tare instituţiune a Legii vechi. 

Ce privesce procedura în esplicare, observăm, că se premit enarării tote acelea esplicări: fără de cari pruncii nu ar put6 în- țălege istoria; ră cele lalte urmeză după enarare; un prune cetesce o propuseţiune ori o secțiune mai mică din istoria, ce o pertractăm, şi îndată adaugem esplicările de lipsă; dacă observăm, că pruncii Sreșesc în pronunța ori în întonarea terminilor biblică, le arătăm și cum să pronunţe respective să întoneze; spre es. zicem Moria, S6doma, Sammaria, Salmânasar, Varâva ete. Spre a ne con- vinge. că pruncii sunt în clar cu materia esplicată, recurgem la. întrebări şi răspunsuri. După ce am percurs un period din Istoria biblică, facem o recapitulare aducând în legătură singuraticele istoridre pertractate. 

La esplicări ne servim de descrieri, depingeri, asămănări esemple etc., pre cum şi de ilustraţiunile sa tipurile, ce se află în manualul de Istoria biblică, ori pre tabele separate. 1) 
Esplicarea, şi respective interpretarea are să tie: a) în spi- ritul bisericei. căci biserica are chiemarea dumnezeâscă de a interpreta fără periclu de rătăcire sensul sântei Scripturi; b) cate- chetică atât după cuprins, cât după formă. În ce privesce cuprinsul se alege şi esplică, ce pot cuprinde pruncii, şi ce le este necesar Şi util; 6ră cu privire la formă se combină, cu desteritate forma acroamatică cu cea heuristică; e) determinată, aşa, cât pruncii 'să potă cundsce acurat îns&mnarea cuvintelor și fraselor esplicate; şi să şeie ce 

  

1) V. mai sus $. î8.
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doctrină de credinţă ori morală se cuprinde în. istoria pertractată. 
Este consult, ca doctrinele dogmatice şi morale să le esprimăm 
cu terminii din Catechism, ca aşa să facem evident necsul intim 
dintre Catechism şi Istoria biblică. 

3. Aplicarea consistă în aceea, că învățăturile câștigate prin 
pertractarea Istoriei biblice se acomodâză la raporturile individuale de 
viață ale şcolarilor, servindu-le ca normă şi îndreptarii pentru 
modul lor de cugetare, simțire şi luerare, 1) 

În aplicare purcede catechetul de la general la particular apli- 
când la raporturile pruncilor adevărul (obiectiv) cunoscut şi fă- 
cendu-l fructifer (subiect) pentru viața lor religi6so-morală. 

Mijlocul principal de a aplica piesele la viaţa religiso-morală a pruncilor e asămănarea. Pruncii se conduc. ea privind doctrina propusă de un normativ pentru modal lor de cugetare, simțire și lucrare, să se asemene pre sine cu caracterele cunoseute din Istoria biblică, imitând ce e bun şi frumos şi întiorându-se de ce e răă, de jos şi abominabil. Spre a-i induce pre prunci la acesta ne servim de următorele întrebări: Cum a cugetat. simțit si lucrat pers6na din istoria espusă? Cum te-ai fi purtat tu în locul ei? Cum te-ai purtat în realitate în asemenea împrejurări ? Cum voesci a te purta în venitoriă? Ce mijloce trebue să aplici, că şi in cele mai grele împrejurări să poți rămâne credincios propusului tăi? Fructul acestor întrebări are să fie cunâscerea de sine. umi- lința, părerea de ră, credința, speranţa, iubirea, mulțămita și pro- pusuri pii. Fiind vorba despre cutare faptă rea, ar fi potrivite următrele întrebări: „Ce răi a făcut pers6na acesta? Cum a ajuns la acestă faptă? Cum sa arătat Dumnezeă față de ea? Cum a cercat lumnezeii să o îndrepte? Cum a pedepsit-o? Ore şi tu eşti asemenea acestei persâne rele? le ce ai să te temi? Cum te-a admoniat Dumnezeă? Cum credi, că vei încunjura pedâpsa dumnezosscă? Cu cât va pricepe mai bine catechetul a efeptui asemănarea în trăsaturi marcante aşa, cât se atingă şi inima, și voia pruncului, cu atât actele de umilință, penitența etc. vor fi mai sigure şi mai întensive. 

Aplicarea să fie: a) scurtă. să cuprindă puține cu- 
vinte, dară ele să provină din inimă; moralisările lungi n'aă efectul 
dorit; b) practică adecă corespundătore materiei pertractate, 
pre cum și capacității şi lipselor snfletesci ale catechumenilor; e) De 

  

1) 2. Tim. 3, 16,
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regulă aplicarea să se facă la finea tractării catechetice, dară pâte ti une ori combinată cu enararea aşa, cât espunând ca- techetul un punct, îndată îi face ȘI aplicarea, apoi trece la espu- nerea celui următorii. Multe lecţiuni biblice admit mai multe apli- cări, docentele înse să se mulțămescă cu ceea mai acomodată pentru prunci. 

Ca aplicarea să remână proprietatea pruneului pre timp mai îndelungat, e consult, a o esprima în un vers ori sentință uşor de memorisat. 

4. Memorisarea. Pruncii, ce e drept, aă audit la enarare şi la espli- care istoridra biblica; dară im presiunile câştigate se şterg în curând din sufletul lor, dacă nu vor fi siliți a memorisa acasă, ceea ce li sa propus în școlă. Numai memorisată lecţiunea rămâne proprietatea spirituală a pruncului şi-şi esercită influinţa salutară asupra minţii, inimii şi voei lui. Esperința ne spune, că prancii memorisâză bu- curos istoria, ce li-să esplicat, şi o înțăleg. 

Pruncii să memoriseze ca în carte, căci la din contră Uşor sc pot abate de la sensul istoridrei. Memorisarea, se uşur6ză, dacă docentele le atrage atenţiune asupra singuraticelor părți respective momente principale din lecțiune, după cari să se îndrepte când memoris6ză. 

Pre lângă memorisarea verbală, pruncii aă să-și recapituleze esplicările mai esenţiale şi aplicările făcute. 

5 Recitarea. În 6ra proximă pruncii ai să reciteze de sine şi în vorbire legată materia pertrectată, în Gra precedentă. Reci- tarea să nu fie mechanică, ci o enarare clară, la înţăles, cu espre- siune naturală şi intonare corespundătâre.  Catechetul să întrebe pre câte un prune numai 0 istoridră ori, dacă îi maj lungă, numai 0 parte din ea, ca să potă răspunde cât mai mulţi prunci, ar fi înse greșit a întreba pe unul numai câte dâuă ori trei pro- posițiuni. 

După recitarea unei bucăţi respective a unui punct să se esamineze pruncul şi asupra esplicării date în Gra precedentă, căci docentele nu are să se convingă numai: că Gre studiat-a pruncul, ci şi că re înțăles-a, ce a studiat. După ce sa răspuns întregă



— 392 — 

lecţiunea, să se repeţescă, în cât permite timpul, reservând înse 
timp suficient pentru esplicarea lecţiunii următâre. 1) 

$. 27. Catechismul. 

Dumnezei s'a descoperit pre sine și voia sa în decursul timpului 
priv fapte, sai în o formă concretă, legată de timp, loc, 
pers6ne și de anumite raporturi sensibile. Așa spre es. voia lui 
Dumnedeii de a nu vătăma omul viața de aprpelui sei ni se face 
cunoscută prin istoria lui Cain şi Abel, de a respecta averea străină 
prin istoria lui Achab şi a Isabelei, cari aă răpit grădina lui 
Nabot ect. Dacă acum adevărul religios îl desbrăcam de împreju- 
rările concrete, sub cari ni se presentă, şi-l generalizăm vali- 
ditându-l față de ori ce persone, timpuri și locuri, revelațiunea ni se 
presentă în o formă abstractă, şi în acâstă formă este espusă în 
Chatechism; ast-fel easurile de mai sus sar esprima: „să nu ucidi, să nu 
fură, ce ție nu-ți place, altuia nu face“. De unde Catechismul în privința 
cuprinsului nu difere de Istoria biblică, conținând ambele adevă- 
rurile revelate, diferesc înse în formă. În Istoria biblică adevărurile 
revelate se presentă în o formă concretă şi în ordine chronologică 
pre când în Catechism ele vin în formă, abstractă şi în ordine sistematică după nexul lor intrinsec, 2) 

Din identitatea cuprinsului apare destul de evident legătura 
dintre Istoria Diblică și Catechism. La acesta legătură să fie ca- catechetul neîncetat ca considerațiune și în propunere. 

Propunerea Catechismului este analogă cu a Istoriei biblică. Îm- 
prejurarea, că materia e distribuită în întrebări: şi r&punsuri nu schimbă lucrul. Întrebările şi răspunsurile sunt numai îmbrăcămintul 
sau mai corect zicând scheletul doctrinei religiose. Chiemarea cate- 
chetului e a împl& cu carne acest schelet, cuvintelor, şi sentinţelor 
m6rte a le insuila viaţă, ori mai bine zis cuvintul lui Dumnezeă 
cuprins în Catechism a-l presenta pruncilor ca viu și vivificătoriu ducându-i acolo, cât să-l cunâscă şi întălegă, şi să şi-l ice de în- dreptarii pentru engetele, sîmțămintele şi lucrările lor. 

Atât Istoria biblică, cât și Catechismul are să se propună 
“după manuale aprobate de Ordinariatul diecesan. Elaborarea ma- 

  

9 Of. Dr. Fr. Knecht, Praktischer Kommentar zar biblischen Ge- schehtte, ed. VI]. Freiburg, 1837 pag 18 -40; Dr Fridolin Noser, o. e. p. 84—108, 2) vedi: Damroth o e. pag. 114 urr,
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nualului de Istoria biblică e ușnrată prin aceea, că materia o tractâză în ordine chronologică, estragând din s. Scriptură, ce e mai de căpetenie și mai potrivit pentru prunci; pre când în Ca- techism întrâgă instrucțiunea, religiosă trebue redusă Ja un sistem, în care să se cuprindă pre scurt. corect şi precis doctrina bisericei, fără a omite vre un punct essenţial din ea. De aici re- sultă, că elaborarea unui Catechism bun e forte grea; ea reclamă cunoscințe teologice şi pedagogice aprofundate, pre cum şi diliginţă - şi esperinţă îndelungată pre terenul instrucţiunii poporali. Catechismele destinate pentru șeGlele poporali tste urmeză metodul desvoltătoriă prin întrebări şi răspunsuri. Dintre cate- chismele, ce le avem, mai lăţit e Catechismul lui Deharbe; el este întrodus în întrâgă Germania şi după el sunt lucrate tâte manualele de Catechism din Austro-ungaria; mai întâiă a apărut la an. 1847 în Luzern. Deharbe în elaborarea catechismului să a luat de basă catechismul diecesei Mainz, lucrat după Petru Canisiu. Ce privesce cuprinsul, Catechismul _luj Deharbe: a) conţine din doctrina bi- sericei ceea ce trebue să scie un creştin preste tot şi de ce are lipsă, în viața de tâte zilele în raporturile, între cai petrece; b) conţine doctrina bisericei curată Şi tractată corect. În ce privesce forma, acest Catechism  tracteză scurt. dară complet materia cea vastă a doctrinei bisericesci; pre l&ngă t6tă scurțimea e clar, şi în espresiuni determinat, Catechismul lui Deharbe este împărțit în trei capete, tractând în cap Î. despre credință, în cap 1]. despre precepte; €ră în cap III despre mijlcele grației dumnezeesci. Noi nu voim să susţinem, că sistemul introdus în Catechismul luj Deharbe ar fi perfect, ci numaj constatăm, că Catechismul acesta ni se pare, că e cel mai bun ŞI mai practic între Catechismele, ce le avem. În Germania sa început mişcarea pentru reforma Catechismului. 2) Catechismele lui Deharbe (cei mare și cel mic), după cari sunt prelu- crate și ale nâstre, sunt potrivite pentru mai multe clase respective despărțăminte, de dre ce prin semnele (steluţele) puse înaintea între- bărilor se determină materia acomodată pentru singuraticele clase, conform planului de înveţămînt. ($. 6.) 

5. 28. Tractarea Catechismului, 
În tractarea Catechismului încă avem să fim cu luare aminte la espunere, esplicare, aplicare, memorisare şi recitare. 

1) Cfr, Schermer, Zur Katechismusreform, Freiburg, 1899.
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]. FEspumerea. Lecţiunea din Catechism începe cu aceea, că 
catechetul spune şcolarilor, că despre ce va tracta în 6ra respectivă, 
apoi trece la espunerea materiei. Espunerea are să fie simplă, 
ehiară, scurtă, şi în cât numai să pote, cu cuvintele din manual. 
În decursul espunerii pot fi întrețăsute unele esplicări aşa înse, cât 
prin acâsta să nu se conturbe legătura întregului. Pre calea 
acesta se uşureză înțălegerea și memorisarea și tot odată se previn 

” disgresiunile mai mari. 
Ca întroducere la propunere pâte aduce catechetul Şi vre un 

esemplu, tip, asemenare ori istoridră acomodată, ca prin acesta să 
lege atenţiunea pruncilor şi să o îndrepte spre un punct determinat. 

2. Esplicarea. La espunerea lecţiunii din Catechism se adauge 
inmediat esplicarea specială, spre a mijloci catechumenilor în- 
țălegerea celor espuse. Acesta de asemenea se întîmplă pre basa 
manualului, din eare se cetesc respicat şi la înțeles întrebările şi r&spun- 
surile, ca pruncii să vadă, că catechetul vorbesce chiar despre celea 
ce să află în carte. Chiar când nu i-ar conveni catechetului textul 
din manual, și atunci trebue să se țînă de el, ori cel mult să facă 
pre prunci a-și îndrepta cu cerusa în carte espresiunea nepotrivită; 
de dre ce abătându-se catechetul dela textul Catechismului, pruncii 
cu greu pot aduce în legătură cele audite cu cele ce se află în 
cartea lor. 

La întrebarea: ce să se esplice şi cum să se întimple acesta, 
răspunsul cel mai potrivit îl va da pregătirea, agerimea de minte 
şi esperința catechetului. 

Catechetul după ce a cetit o întrebare saă şi mai multe, cari 
împreună daii înț&les deplin, esplică pe rând tot, ce nu ar pri- 
cepe pruncii; anume esplică cuvintele ŞI frasele neînțălese ori 
grei de înțăles; căci în Catechism sunt multe cuvinte și espre- 
siuni, de cari pruncii nu pot lega nici un concept. Esplicarea o 
face catechetul: 

a) Schimbând cuvintele mai puțin cunoscute cu altele mai 
bine cunoscute; spre es. a se justifica a se desvinovăi, îndrepta. 
Une ori spre esplicarea cuvintelor recurgem la etimologie; spre es. 
Mântuitoriul nostru se zice: răscumpărătoriiă, pentru-că ne a 
răscumpărat din servitute şi a trebuit să plătâscă datoria n6stră, 
graţie sai dar se zice ajutoriul dumnezeesc, fiind că ni se im- 
parte din bunăvoința lui Dumnezeii gratuit sai în dar, şi nu după 
meritele ndstre,
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b). Când: cuvintele sunt cunoscute, dară pruncii tiu sunt în clar cu conceptele, recurgem la circumscriere, enumărarea părţilor, descriere, depingere, ete. Observăm, că în locul definiţiunii în sens strîns în şedla poporală de comun este de ajuns descrierea. lipsin- du-le pruncilor maturitatea pentru priceperea difiniţiunilor. 

€) Construcţiunile mai complicate și grele de înțăles se des- compun, apoi după ce s'aă esplicat, 6ră se reconstruese. 

d) Ca esplicarea să fie ușoră de ințăles, trebue să domnâscă în ea unitate şi ordine;  docentele urmând seria cuvintelor din Catechism la capet face o scurtă recapitulaţiune a celor propuse şi încă pre cât se pote cu terminii din manual, La terminarea fie-cărui tractat se recapitulâză punctele principali, 6ră la finea anului se face ov recapitulare generală a materici percurse, pentru ca şi catechumenii să potă ohserva necsul dintre singura- ticele puncte şi respective capete ale Catechismulni. 

Catechetul spre a face intuitivă doctrina propusă şi spre a convinge pre catechumeni despre adevărătatea ci recurge la mij- l6cele obicinuite; tot asemenea si spre a le mişca inima şi îndupleea voia ascultătorilor amă&suraţ ceior propuse. 

3. Aplicarea doctrinei la viaţa catechumenilor se pote face sau incidenta! în decursul osplicării saii ea formeză încheierea lecțiunii. Acesta din urmă se întîmplă în formă de esclamare, pro- vocare, indemnare, ca să străbată la inimă, Şi se concipi6ză într'o sentință spre a se put memorisa mai uşor. 1) 

+. Memorisarea. Materia propusă din Catechism e necesar să 0 memoriseze pruncii Şi pre acasă. Aici Şi mai mult de cât la me- morisarea Istoridrei biblice trebue să se țină de carte. Anume espresiunile, cari conțin lucruri esențiali. şi mai de căpetenie să le înveţe pruncii din cuvint în cuvint, căci memorisarea ne corectă pote da ansă la dubie şi răt&ciri. Alt cum pentru pruncii săraci în cuvinte și nededați în judecată e mai greii a răspunde cu pro- priele cuvinte de cât a-şi insuşi pre celea din carte. Chiar şi ceea ce nu ar înţălege, trebue să memoriseze, ca să pâtă înțălege cu timpul desvoltându-se. 

  

*) Cfr. $8. 18 şi 26 n. 3 mat sus,
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5. Recitarea sai răspunsul se face așa, că catechetul pune întrebările:din manual. 6ră pruncul are să dse din cuvint în cuvînt răspunsul din carte. Ca să ne convingem, că 6re înțăleg catechu- menii, ce ai învățat, îi provocăm, să spună și cu propriele cuvinte răspunsurile recitate din manual şi de odată să spună mijlocele, de cari S'a, servit catechetul la esplicare, spre a ilustra şi face intuitivă 
materia propusă. 

$. 29. Istoria bisericescă, 

Pre 'lângă Catechism şi Istoria biblică are să se propună pruncilor și Istoria bisericâscă, prescrisă prin planul nostru de învă- țămiînt în anul (sai clasă) a şâsa a şedlei poporale și în şcâla de repe- tiţiune. Fără de ea instrucțiune religi6să nu se pote numi completă; căci împlinirea profeţiilor din N. T. în parte o aflăm în Istoria bisericescă. Ea ne presentă în lumina deplină efectele miraculâse ale doctrinei Mântuitorului nostru Isus Christos. Mai de parte Istoria bisericâscă ofere pruncilor caractere creştinesci demne de ad- mirat şi imitat; dovedesce mai pre sus de totă îndodlă, că princi- piele religiunii creştine nu se pot numai cunsce, ci şi practisa din partea Gmenilor de ori ce condițiune, sex şi etate. 'Tot din Istoria bisericescă se scot o mulțime de învățături practice fârte salutare și potrivite pentru prunci. Apoi propunându-se Istoria, păstoriul sulletese se pote provoca la ea. atât în propunerea Catechismului, cât şi mai vârtos în catechesele din biserică şi chiar în predici, când e vorba de a ilustra și face intuitivă cutare doctrină religiosă. În fine credincioşii numai atunci vor sci apreția de ajuns institu- țiunile bisericei, când vor cundsce şi istoria lor, 

Cutezăm a afirma, că indiferentismul cras, ce domnesce față de biserică în zilele nOstre, în mare parte este a se ascrie la necunâscerea Istoriei bisericesci, Cum se vor însufieţi pentru 
biserică, şi instituţiunile ei, când ele nu le sunt cunoscute? când nu odată în istoia profană şi în scrierile perverse biserica şi instituţiunile ei sunt inegrite şi defăimate* Credincioşii din nefe- ricire, chiar scrieri de acestea cetese mai des, căci ele se respân- desc anume de cătră inimicii religiunii şi ai bisericei nostre. Răul numai prin 0 propunere fundată a Istoriei bisericesci se pâte in- timpina şi respective delătura.
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Ce privesce procedura în propunerea Istoriei bisericesci, catechetul are să facă o schiță scurtă a întregei istorii, care începe acolo, unde termină Istoria biblică. Nici Du e cu putință şi nici nu e necesar, ca să tracteze în aceea-și estensiune tâte evenimen- tele, ci numai cele mai de căpetenie, ră celelalte le atinge prin câteva cuvinte Spre a nu se intrerupe firul. Mai mult insistăm la eve- nimentele, cari aă insemnătate specială pentru aceea parte a bi- sericei, unde petrec catechumenii. Curs sistematic de istorie se pote face numai cu pruncii mai maturi. În anii primii de şedlă e maj consult a propune istoria în formă de biografii, ori de monografii de ale per- s6nelor, respective de ale evenimentelor ori instituţiunilor, prin cari se caracteriseză mai potrivit cutare epocă. Aşa spre es. biografia s. George şi a s. Demetriu ne caracteris6ză epoca persecuţiunilor, a s. Niculae, s. Basiliu M. și a s. Joan Chrisostom luptele cu ereticii şi vir- tuțile eroice ale creştinilor vechi, biografia împăratului Constantin raportul dintre biserică şi stat în secolul a] d V-lea ete. Enararea să fie plină de însuflețire şi nu prea lungă. Cate- chetul, după ce a enarat o bucată istorică, o esplică purcedând cea şi în Istoria biblică; espune motivele, de cari aă fost conduse per- s6nele şi le aduce tste în consonanță cu disposiţiile provedinței divine, care îndreptă destinele individilor şi ale popdrelor. Apoi trage învățături potrivite pentru catechumeni. Spre a se convinge catechetul, că Gre înțălesu-l-uă catechumenii, provâcă pre unii din ei, ca să repețescă, cea Propus dinsul, şi acesta se face până când pruncii cunosc şi pricep istoria tractată. 
Istoria particulară a bisericei nostre după o întroducere ge- nerală despre căderea Românilâr în schismă şi reunirea cu Roma să 0 grupeze catechetul pre lângă biografiile episcopilor. Pre calea” acesta ea apare mai interesentă şi mai ușră de ţinut în minte. Biografia să nu se ocupe cu amănunte, ci să tracteze momentele mai de căpetenie din viața respectivului episcop. Pentru legarea aten- țiunii sunt potrive episodele, cari îi caracterisâză naturelul şi indică intenţiunile, de cari a fost condus în Viața şi activitatea sa cutare episcop respective pers6nă din istorie. 

$. 30. Esplicarea pericopelor. 
Sub pericope înțălegem părțile din kvangelie și din apostol, cari aă să se cetescă la servițiul dumnezeesc în singuratecele Du- mineci şi sărbători. Acestea încă aă să se esplice elevilor în şeslă,
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mai ales evangeliele, căci pericopele din epistolele apostolice sunt 
prea grele pentru prunci. Prin esplicarea evangelielor pruncii învaţă 
a cundsce mai bine viaţa Domnului nostru Isus Christos, li se uşurâză 
înțălegerea predicei, se întroduc la cetirea sântei Scripturi cu frupt 
şi tot odată își împrimă în memorie multe sentinţe, la cari se face 
provocare în catechesă și în predică. 

Pericopele preste tot se tractâză ea. şi Istoria biblică, 
În esplicare pericopa se aduce în nex cu întregul, din care 

face parte, spre scopul acesta catechetul spune şcolarilor, ce 
precede şi ce urmeză pericopei cetite din evangelie. Mai de- 
parte se arată şi împrejurările de timp, loc, etc., între cari s'aă zis 
ori Sai întîmplat cele cuprinse în pericopă; de asemenea şi motivul. 
ce a îndemnat persânele amintite să se porte, cum s'aă purtat, pre 
cum şi efectul, ce l-a produs cutare faptă ori minune a Mântuitorului. 

Mai încolo la esplicare se scot învăţăturile de credință ȘI 
morală, cari Sar cuprinde în pericopă şi se fac aplicări practice. 

Procedura e, că catechetul mai întâiă cetesce la înțăles în 
tregă pericopa, apoi purcede la esplicarea şi aplicarea ei ca în ho- 
miliele simple. După ce a terminat catechetul provoca pre vre un 
şcolar, ca să spună cu propriele envinte cele audite de la dinsul. 

Timpul cel mai comodat pentru explicarea pericopelor e 
Sâmbăta şi prezilele sărbătorilor; Luni pot fi pruncii esaminați 
din cele propuse despre pericopă. 

Tinerilor, cari cercetâză numai şcola de Dumineca, li se cetesce 
şi esplică pericopa Duminecă respective în sărbători la Însărat. 

Ş. 31. Catechisaţiunea în biserică, 

Sinodul archidiecesan din 1869 în can. 23 dispune, ca preotul 
să catechiseze în biserică tineretul, care a eşit de sub obligamentul 
de a frecuenta șc6la elementară, înse nu este legat prin căsătorie, și 
încă feciorii în tote Duminecile, ră fetele în tâte sărbătorile de 
preste an în restimp de o jumătate de dră înainte de Însărat. 
Detorința de a catechisa tinerimea în biserică Dumineca și în 
sărbători o impune parochilor şi conciliul provincial | din 1872. i) 
Cu deosebire insistă conciliul, ca să frecuenteze prelegerile repe- 
tiționali de Dumineca tinerii, cari se pregătesc la diferitele maestrii 
ori neguțătorii pre la orașe. Mediul social, în care petrec acesti 

  

5) Titlu LX. cap. VI.



— 399 — 

tineri este un pericol continui pentru credința şi moralitatea lor, ŞI numai catechisațiunea corespundătâre îi pote mântui de căderea în diverse păcate şi viţie,. 

În catechesele din biserică adevărurile de credință şi morală învățate în Catechism se tracteză mai cu aprofundare, cu deosebire acelea, cari ai mare influință asupra formării caracterului tinerimii; 
Ce privesce procedura, catechetul ca întroducere la ca- techesa sa, . recapituleză cele propuse în catechesa precedentă, spre a face evident necsul singuraticelor catechese și prin acâsta a tişura înțelegerea materiei, apoi trece la materia destinătă pentru 6ra respectivă. 

În propunere se pot tracta în o catechesă mai multe între- bări din Catechism, cari se reduc la o singură temă așa, cât ma- teria propusă în o 6ră să presente un întreg de sine stătătoriu. 
Doctrinele mai de moment pentru viaţa tinerilor se ilustreză, probeză şi amplifică mai cu de a mă&nuntul de cât în catechesa din se6lă, avându-se în vedere lipsele sufietesci ale respectivilor tineri şi făcându-se aplicări la Viaţa lor.  Pericopele se tracteză ca şi în şcOla de tâte zilele ținându-se înse s6mă de împrejurările, între cari se află tinerii, 

După ce a propus catechetul un punct, provâcă pre tinerii mai deştept, ca să-l repetescă. ajutându-i, unde sar împedeca. La fine recapituleză întregă materia pertraetată în decursul 6rei şi o reduce la temă, apoi încheie cu o aplicare practică corespundătâre adresându-se la inima catechumenilor. E de recomandat, ca după terminararea propunerii îndată să esamineze pre catechumeni din cele pertractate, să vadă, că dre priceput-aă ei destul de bine ce li S'a propus. 

Forma esternă a catechesci din biserică încă e mai serbătorescă. de cât la catechesa; din șcâlă. Preotul își pune epi- trachilul, vorbesce mai cu însuflețire de cât în ScOlă nisuindu-se a entusiasma și tineretul pentru doctrina, ce o tracteză, Catechesei ii pre merge o rugăciune ori cântare religi6să. Unii termină catechesele din biserică cu recitarea simbolului de credinţă, a celor zece precepte dumnezeesci și a celor cinci precepte bisericesci.
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CAP 1] 
Educațiunea catechetică. 

Ş. 32. Despre educaţiunea religi6să în genere. 
Şe6la e un institut de crescere, în ea nu e permis să se separeze instrucțiunea de educaţiune. Cu tote acestea azi în cele mai multe şc6le se pune pond numai pre instrucțiune în sens strîns, care țintesce la cultivarea minţii elevilor, se neglege înse cultura inimii, formarea şi nobilitarea moravurilor sai educațiunea în sens strîns; 

Educaţiunea religidsă coustă în cultivarea facultăţilor sufle- tesci ale pruncului, cât e] pururea să se simță gata a implini voia lui Dumnezeii ducând o viaţa morală creștinescă, 
Ekducaţiunea veligi6să e necesară. de 6re ce fără ea instrucţiunea remâne sterilă şi mârtă. Alt cum nici educațiunea nu prospereză fără o instrucţiune temeinică, 
Primii educatori ai pruncilor sunt părinţii; ei ai maj întâiă dreptul şi detorința de a se îngriji de educaţiunea religidsă a fiilor sei.!) Pre lengă părinți, ca mamă a tuturor credincioşilor. dreptul de a conduce educaţiunea religidsă a pruncilor creştini î] are biserica. ?) Ea a fundat şcoli şi s'a îngrijit tot de una şi să îngrijesce şi acum prin ministri săi, ca elevii din școlele sale să primâscă o crescere religi6să bună. 

Catechetul spre a put€ educa creştinesce pre alții, însu-şi trebue să fie bine crescut şi un model de viață şi purtare creştinescă, să se bucure de increderea şi iubirea pruncilor și să aibă auctoritate înaintea lor; mai departe în tractare: pruncilor să ţină s6mă de naturelul şi de indigințele lor, să le respecteze instinctul de libertate aşa, cât şi ei să coopereze la propria lor educațiune şi pre încetul să se dedce a se conduce înşi-şi pre sine pre calea cea adevărată. Mijlocele de educațiune sunt: a) însă-și instrucţiunea, care conduce !a desvoltarea gradată şi perfecţionarea tuturor faculţăților spirituali ale elevului?); b) cultul divin şi c) disciplina. Fiind-că despre instrucţiunea catechetică am tractat în cele precedente, aici ne vom ocupa numai de cultul divin Şi de disciplină ea mijlâce ale educaţiunii catechetice. 
  

') Cfr. Epistola cereulariă a, Metropolitului şi Episcopilor Provinciei bi- sericesci de Alba-Iulia, şi Făgăraş cătră tot clerul şi poporul credincios al acelei Provincie despre »Crescerea, religioso-morulă a 'Tinerimeie Blaş, 1852. :) Mare. 16, 15. 5) Cfr. $$. 11 şi 12 de may sus,
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$. 33. Cultul divin, 

În educațiunea religi6să a pruncilor e de mare importanță participarea lor la cultul divin public, precum și dedarea la Tugă- ciune, la ascultarea sântei liturgii și la d&mna şi dâsa primire a sântelor sacramente; de dre ce prin tote acestea se deşteptă şi nutresc sentimentele pie şi se dobândesce grația supranaturală necesară spre a progresa în perfecțiunea morală. 
|. Rugăciunea înalţă mintea şi inima pruncilor spre Dumnezei, împrăștie grijile lumesti, alungă mănia și învidia, înfrină poftele trupului, deştâptă în suflet credinţă, speranță şi iubire, nutresce zelul spre bine şi mijlocesce grația dumnezeescă. Deci catechetul cu cuvîntul și cu esemplul seu să indemne' pruncii la rugăciune 2). Il. Cercetarea bisericeă și a cultarea sântei liturgii încă are o influință salutară asupra educaţiunii religiâse a pruncilor. "Tot, ce văd şi aud pruncii în biserică, deştâptă în ei sentimente pii şi re- verinţă faţă de cele sacre. “De unde catechetul şi docentele să dedâe pruncii a cerceta eu diligință sânta biserică 2), 
În biserică, ca în casa lui Dumnezeii, să se porte pruneii cu- venincios, absțînându-se de la vorbiti, ris, cetitul din cărți profane şi căutarea în sus și în jos prin biserică; privirea să şi-o îndrepte spre altariă, fiind cu luare a minte la acțiunile cultului divin. Ca să se deştepte în prunci interes faţă de cele sacre, şi asistenţa lor la cultul divin să nu tie mechanică, ci atentă şi devota, trebue să. le esplicăm singuraticele acte ale cultului divin, arătându-le: cum se îndeplinesc corect, ce simboliseză, ce ne adue aminte şi spre ce ne îndemnă şi provâcă respectivele acte. 

Centrul cultului divin îl constitue sânta liturgic, în care Domnul N. Isus Christos e de fața şi ca Dumnezeă şi ca om adevărat sub specia pânii și a vinului. Deci trebue dedaţi pruncii ca s. liturgie să o asculte cu atenţiune și pietate, precum demândă sânta Biserică, 

Pruncii să fie conduşi la s. liturgie 'de cătră învățătoriul :), să fie de față de la început, şi fără de causă gravă să. nu iese nici unul afară până la capetul s. liturgii. În biserică să aibă pruncii un loc anumit, cât se pâte aprope de altarii, acolo să fie sub Supraveghierea docentelui şi să cânte, ori să 

  

') Vedi mai sus $. 23. 3) Cfr. Epistola cereulariă citată mai sus, n. IV 3) Sinod arch. 1869. can. 17 ; Regulamentul, scolastie arch, din 1876 $. 38. 
26
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cetescă din cărți de rugăciuni. Asemenea să asculte cu atenţiune ŞI. predica, 
. III. Sântele sacramente sunt ca tot atâte rituri, prin cari graţia divină se revarsă în sufletul omului; trebue deci, să dedăm pruncii a primi cât mai des cu demnitate sântele sacramente, anume al Penitenţei și al Eucharistiei. 

1. Ce privesce s. Penitenţă, prin ea pruncul ajunge mai uşor la cunâscerea de sine, îşi câştigă concepte chiare despre păcat şi răutatea lui, precum şi despre nemăsurata îndurare şi iubire a lui Dumnezeă faţă de om, ŞI aşa se ingrozesce de păcat şi începe a iubi pre Dumnezei. Pre lânga aceea câştigă grație spre a se feri de păcate și a-şi păstra nevinovaţia. 
La prima mărturisire se conduc prunci cam în etate de la 1-—10 ani şi încă de mai multe ori pre an, mai ales în cele patru postură. | | 
Pentru fie care mărturisire trebue pregătiți pruncii în dec- sehi, anume catechetul le esplică rugăciunile. cari preced mărturi- sirii; apoi tracteză, pre rend singuraticela acte ale penitenței: a) Ce privesce esaminareu consciinței, catechetul percurge cu pruncii preceptele dumnezeesci şi bisericesei şi le arată. cum pot pă&cătui ci în contra Singuraticelor precepte; să fie înse cu deosebită. precauţiune în materia castității, şi să vorbescă aşa, cât cei vinovaţi să înţelegă, ră cei alalți să nu se scandaliseze. Pruucii se fac atenţi, că nu ati să mărturisesc tote păcatele, câte le-a amintit catechetul, ori se cuprind în cutare formulă pentru esaininarea consciinței, ci numai acelea, în cari aă cădut respectivii; de ase- menea să-și mărturisescă şi alte păcate, de cari se simt vinovaţi, şi dacă nu le-ar fi amintit catechetul. Unii prunci la esaminarea consciinței îşi deseriă păcatele, acesta se pote pernnite, ca să nu-şi facă pruncii scrupuli, că aă uitat Ceva, dar ședula să nu o arete nimenui şi la mărturisire să-și spună liber păcatele. 

După ce ai terminat esaminarea consciinţei, să le impună pruncilor a escita în sine părere de rtă pentru tâte păcatele, și în special pentru păcatele mai grele (neascultarea, lenea, minciuna, impu- diciţia etc.); de asemenea să escite şi propus de îndrepture; de Ore ce fără părere de răii din înimă şi fără propus firm de indreptare Dumnezeă nu iârtă nici un păcat şi mărtnrisirea este Sacrilegă În mărturisire trebue să descopere sincer tâte păcatele cn numărul, cu specia și cu împrejurările; de dre ce preotul ține locul
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lui Dumnedei şi nn comunică nici când nimica din cele audite în mărturisire. E consult a se admonia pruncii, că nici ei să nu descopere nimica din cele petrecute la mărturisire, 1) După mărturisire să-şi împlinescă pruncii cât mai curând ca- nonul dictat de preot; li se pâte recomanda Şi ceva sutis- facțiune voluntară, 
La mărturisire să m$rgă pruncii în linişte, și în cât e cu putință toţi în o zi. Dacă catechetul respective preotul local nu i-ar put& mărturisi pre toți în o zi. să chieme Şi pre vre un coleg vecin, ca să-i aujute. 

2. 5. Cumine-ătură. După ce aii ajuns pruncii la acel grad de desvoltare Spiritnală (la etatea de 5—12 ani), cât să potă distinge s. cuminecătură de mâncarea și beutura comună, şi să seie, că cuminecându-se primesc preasântul Corp şi preapreţiosul sânge al Domnului nostru Is. Christos, catechetul îi pregătesce şi conduce la s. cuminecătură. 
Pregătirea e duplă: corporală şi spirituală. Pregătirea cor- porală constă în aceea, că pruncii să se Presente la s. cuminecătură nemâncaţi şi nebeuți cel puţin de la medul nopții, respective din sera precedentă, să fie spălați şi îmbrăcaţi curat: ră pregătirea spirituală stă în cundscerea, învățăturei bisericesci cu privire la s. cu- minecătură, în aflarea lor în statul graţiei santiticante, respetive în premergerea unei mărturisiri bune, în recolecţiunea spirituală și în petrecerea in rugăciuni şi meditatiuni pie încă din ziua precedență, Prima cuminecare să se întimple cu solemnitate cât de mare aşa, ca să rămână ne uitată în tOtă viața. E bine, dacă se pot distribui pruncilor cu ocasiunea primei cuminecări cărticele de ru- găciuni. tipuri. sânte ori alte lucrari pentru  nutrirea devoţiuniă creştinesci, 

Ş. 34. Disciplina catechetică, 
Sub disciplina, catechetică înțălegem suma dispusăţiunilor, ce le face catechetul, pentru ca educaţiunea elevilor să fie în conformitate cu legea morală. Disciplina privesee cuvintele, faptele și respective omisiunile și întregă ţinuta şi purtarea elevilor în Șe6lă și afară de şcolă. 
Chiemarea disciplinei, ca mijloc de educaţiune, este să formeze caracterul elevilor prin aceea, că-i preservă și apără pre prunci de E 3) Gta. Ohler o. e. p. 944 . 230, 

26%
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rele, îi îndrâptă și dedă la bine, şi le corege scăderile şi abaterile 
de la legea morală. Deci disciplina e preservativă, directivă şi 
corectivă, 

Spre a ţine pre prunci în ordine şi disciplină, prima condi- 
țiune este, ca însu-și catechetul să fie un bărbat de ordine şi disci- plină. În special: 

a) Catechetul, în cât îi va sta în putinţă, va lucra, ca să reţină pre elevii săi de la însoțirea cu tine stricați şi cu moravuri rele, de la jocurile şi petrecerile tinerimii adulte, de la cetirea cărților și privirea imaginilor îndreptate în contra credinței ori a moralității și de la ori ce ocasiune spre păcat. ! 
b) De la întrarea pruncilor în şe6lă să-i învețe şi dedse ca- techetul la ordine, atât în ce privesce cercetarea regulată a pre- legerilor, cât şi în conservarea cărților, requisitelor de înv&- tămiînt, vestmintelor și a tuturor lucrurilor, de cari dispun ei; în decursul prelegerilor să fie atenți; mai încolo să fie ascultători de mai-mari, iubitori de adevăr şi consciențioși; între sine să petrâcă în pace şi iubire şi să fie indulgenți și compătimi- tori unul față de fragilitatea celui alalt. 

c) Catechetul supraveghind întregă purtarea elevilor, îndată ce-ar descoperi în cutare prunc scăderi sai viţie, să cerce sorgintea acestor rele și să le delăture şi sterpescă cu prudință; când e ne- Cesar, să nu se sparie nici de aplicarea mijlâcelor mai aspre, numai cât să fie iertate şi corespundătâre. Când răul, de care sufere cutare prune, e mare, să comunice lucrul şi cu părinții prun- 
cului respectiv. 

La conservarea disciplinei ajută mult legile școlastice 1). Numai de acele dispuseţiuni să se cuprindă în legile şcolastice, cari sunt reclamate ca necesare. Legi şcolastice să se dee, cât se pote, puține, să fie precise şi determinate, să se publice pruncilor şi să se aplice față de toți elevii fără deosebire 1). În esecntarea legilor şcolastice catechetul să mergă mână în mână cu învăţătoriul; €ră ca pruncii nici pre a casă să nu petrecă în trândăvie, ori în so- cietăți rele, catechetul să îndemne pre părinţi. ca să-i supraveghieze şi controleze. 

') Vedi Planul de învețămint p. 33—35. 3) Cfr, Munteaa—Solomon o. e, p. 169—172, .
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$. 35. Remuneraţiunile şi pedepsele. 
La observarea disciplinei şi prin acesta la promovarea instru- cțiunii şi a educaţiunii catechetice conduc mai încolo remunera- țiunile şi pedepsele. 1) Ele mişcă pre prunci causându-le plăcere respective supărare şi durere. Atât remunerațiunea, cât şi pedepsa să se presente ca o urmare necesară a purtării bune, respective a purtării rele a pruncului. Purtarea bună face pre prunc plăcut înaintea lui Dumnezei, care îi binecuvintă lucrarea; 6ră purtarea rea îl face neplăcut şi înaintea lui Dumnezeă, care permite să vină rele asupra pruncului respectiv. Preotul remunerând și pedepsind să fie drept şi să apară ca trimisul provedinței dumnezeesci. Remuneraţiuni acomodate ar fi: 

a) lauda pruncului bun Şi esprimarea indestulirii față de purtarea şi diligința lui; 
b) daruri mici cu ocasiuni mai solemne, aşa, ar fi distriburea de tipuri, medalie, cruci, şi cărticele religidse; ” c) premie de emulaţiune” pentru aceia, cari se disting sai prin diliginţă în studii sa prin purtare morală esemplară, 
d) Celor mai mari li se împrumută şi pre acasă spre cetire unele cărţi din biblioteca şcdlei. 
e) Li se procură bucurii Saii prin vre-o escursiune, sai dân- du-li-se ceva rol mai însămnat la producţiunile de cântări, teatrală ete, cari le-ar da pruncii, 
Pedepsele, cari le ar put6 aplica şi catechetul sunt: a) Privirea seridsă şi mai aspră a pruneului şi purtarea mai rece față de el; 
b) provocarea lui pre nume, în ton admonietoriii dacă s'ar purta necuviincios în decursul Grei de prelegere; 
c) se demândă pruncului ne-atent şi ușuratic să ste în pi- ciore în bancă, ori îl scotem să stâe afară din bancă, numai nu cu față cătră ceialalţi prunci; 
d) la finea Grei de prelegere se admoni6ză cu cuvinte mai aspre și i-se arată, că răt&cirea lui îl împinge spre nefericire; e) pre pruncii renitenți îi amenințăm cu notă rea din purtarea morală și cu pedepse corporali, cum ar fi carcerul, subtragerea mâncării etc.; bătaia ni se pare incompatibilă cu posiţiunea ca- techetului. 

  

1) Cîr, Muntean — Solomon, o. c. p. 71—65.
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î) Când admoniţiunile şi alte pedepse, la cari pote recurge catechetul, rămân fără efect, el va arăta părinților pre pruncul în- dăr&ptnic, ca şi ei să aplice mijlâce potrivite spre a-l emenda. 
“În tine observăm, că să ne nisuim a duce pre elevi acolo. cât de bună voie, și nu de frica pedepselor. să se pârte bine; €ră în coregerea lor nici odată să nu perdem din vedere cuvintele apostolului: „Fraţilor, de va și căde cineva în vre-a greșală, voi cei spirituuli îndreptați-l pre unul ca ucelu cu spiritul blândețelor.“ 1) 

He 

  

1) Gal. 6.1],
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