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Temiă 

ARHIEi-1.sc,_�-T 
I:llBLIOTl::CA Nr. 

Anul llll No. 10-li 

AminlinJu-mi Je cimitiru-I 
Jin sat·. 

i 

Port în suflet amintirile locurilor . unde am copilărit, aler
gând peste dealuri şi văzând atunci lucrnri privite cu nepăsare. 
Mai târziu, le-am recmio3cut ca urme adânci în sufletul oame
mcnilor cu care amintirile mele s'au împletit. 

Aşezat pe malul Dunării, la l2 km. mai la Nord .ie fosta 
cetute i:omană Carsium, acum orăşelul Hârşova, satul Gârliciu 
are în jurul lui bogate urme ale trecutului. Priveşti spre asfin
ţit hăiţi nesfârşite, păduri de salfie, stufărişuri de nep�truns, -re
vărsându-se printre ele apele din bratul dobrogean al Dunării. 
Nu poţi străbate uşor aceste pustietăţi, dacă nu eşti călăuzit de 
cine a trăit în mijlocul lor, obişnuit să le cutreiere în căutana 
bălţilor cu peşte, păşunilor pentru vite şi vânatului de păsări 
sălbatice. Oamenii aceştia sunt porecliţi „rate de haltă". 

Ce locuri minunate de ascus şi trăit în· timpuri de băjenie! 
De când oamenii şi-aduc aminte, când veniau războaiele peste -
sat, puneau în bărci soţiile, copih, sacii cu mălai, sarea, toporu1• 
secera şi sculele· de pescuit, şi astfel treceau în baltă, unde îşi 
fllceau bordeie în pământ, acoperindu-le cu papll(Că şi stuf. Pe 
grinduri au găsit pământ mai hun ca la câmp, dând rod mult şi 
cu muncă puţină. Aşa stăteau aci până tre·cea urgia. 

La 3 k=l1. spre miazănoapte-răsărit este o vale, unde plu
gurile au scos la lumină multe ulcele cu cenuşă. Oamenii aş
teptau să găsească bani şi le spărgeau. Să fi fost acolo o ve
che aşezare omenească? Poate, căci valea era potriV1tă, cel pu
ţin ca loe de îngropare pentru morţi. Spre miazăzi, într'o altă 
vale bine adăpostită şi aproape de apă, a fost sat turcesc până 
la 1878. Acum se ară peste vatra fostului sat turcesc. 'fot mai 
la miaz·ăzi, la vreo 4 km. este dealul Asarlâc, unde se cunosc 
şi acum temehile castrului roman Cius. Aci e poziţia cea mai 
pitorească din jurul satului, împreunându-se trei văi într'o câm
pie inundabilii, care merge până la malul Dun�rii. · De pe înăl
ji111ea aceasta, s0ldafii romani supraveghiau drumurile ce plecau 
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...._din Cal'sum spre Tomis (Constanta), Noviodunum (Isaccea), Anu
binum (Măcin). Când ne duceam pe dealul Asarlâc, luam şi ceva 
de săpat în zidurile rămase deasupra pământului din cetatea de 
altădată. Căutam cioburi de vase frumoase, să ne jucăm cu eie. 

lnt' o vale largă, înconjurând satul dela răsărit spre miazăzi, 
sunt vii şi livezi, unde se află misteriosul ,,păr de leac", Pe
crestele dealurilor se văd movile, stând de strajă ca şi în trecu
tul îndepărtat. In valea Berteasca, care mărgineşte câmpul spre 
miazănoapte, s'a găsit - se zice - o comoară, şi de atunci 
copiii, când sunt cu v1tele la păscut. îşi aruncă ochii pe pământ, 
să afle şi ei vreun bănuţ. 

Sntul este vechiu, fără să-iji amintească cineva de înteme
ierea lui. Ca mai în toate satele româneşti de pe malul Dunli
rii dobrogene, oamenii sunt V€lliti de prin judeţele: Ialomita, 
BriUla, Buzău, Râmnicu-Sărat. Sunt şi câţiva mocarii. N'are în 
el niciun străin, de nici un neam, si nici n'a rămas când a în
cercat, căci le făceau neajunsuri până plecau. Aceasta, dintr'un 
puternic sentiment de apărare împotriva străinilor. Sufletul lor 
ge apără astfel mai puternic ca o cetate împresuratăţ_împotriva 
asediatorilor. .. 

Ca ţieste orice colţ din Dobrogea, au trecut pe aici multe 
civilizaţii şi credinţe religioase Sciţi, Geţi, Greci, Romani, Bar
bari, l'urci, Tătari, toti au lăsat ceva. In mijlocul satului, aşezat 
pe denlul care coboară încet până în malul câmpiei unde se 
revarsă apele Băroiului - altădată' numit Beroe - un canal care 
se desprinde dirr Dunăre, se înalţă o măreaţă biserică, zidită în
1865, sub dominaţiunea turcească. lnaltă de vreo 25 de metri, 
poate fi văzută până departe. 

Totdeauna mi-a părut greu de întelas felul neîngrijit în 
care oamenii acestui sat ţineau cimitirul. In mijlocul satului, 
unde a fost o hiser, că, este un vechiu cimitir. In j 11r, unde a 
fost Sfânta Masă, sunt îogropatl creştimi până la venirea legii 
sanitare care a scos cimitirile din sate. Prin el treceau cărări, 
printre ierburi neeosifo şi păscute de g.âşte. Crucile stăteau aple
cate într'o parte, altefo căzute de tot, iar cele mai multe mor
Jllinte erau fără nic1 1) urmă. Până au mai avut urmaşi, care 
s11-şţ amintească de cei ce odihneau acolo, se mai vedea tămâie 
arzând la câte un mormânt. Cu timpul au rămai numai ciobu
rile1 ffe oale aduse de femei la tămâiat. 

i�ici cimitiruJ unde îşi îngroapă acum morţii nu-i îngrijit. 
Mormintele n'au flori, pomi sau verdeaţă pe ele. Cârd crucile 
putrezesc, nu mai sunt înlocuite. Nu se mui zice că morţii sunt 
duşi la cimHir, ci: ,,la groapă". ,,la deal", departe de ceilalţi 
oameni. Dar neîngrijjrea mormintelor nu trebue pusă pe seama 
preotului. De ce oamenii au atâta indiferentă fată de morţii lor ? 
Din lipsă de credinfă în viaţa viitoare şi în judP.cata de ăpoi? 
Nu au destulă evlavie pentru viaţa de dincelo ? 

Trebue ţinut seamâ de unele influenţe ş_i împrejurări isto-
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rice: Oamenii aceştie, cu toată apărarea împotrivd străinilor care 
le-au fost veeini, în timp de veacuri au văzut că urmele oame
nilor se şterg repede da pe pământ. Acolo, unde altădată au 
fost aşezări omeneşti, n'a mai rămas nimic. Satul turcesc l-au 
văzut dispărând sub ochii lor. O fi fost el sat turcesc, însă tot 
oameni au locuit în el. Şi dacă dintr'un sat nu mai rămâne ni
mic, de ce să rămână numai cimitirul? Pe dealuri, când au arat, 
au văzut 111 me de sate care au dispărut, lăsând numai osemin
tele ascunse sub pământ ş• scoase iarăşi la lumină, când prmtr'o 
săpătură au dat de ele, din nenorocul celui mort, stricându-i-se 
astfel tocul de odihnă veşmcă. 

Oricât se apără oamenii împotriva credinţelor altor nea
muri, vecinătatea pril;,jueşte împrumuturi ce se fac îocet şî pe 
nesimţite. Când creştinii au trecut pe lângă un Cimitir turcesc, 
l-au văzut neîmprejmmt, cu mormintele acoperite de ierburi, cu
pietre puse împrejurul lor şi s'au mirat. Dar şi creşti.aii care
s'au scandalizat, n'au mers prea departe cu griji! de cimi!irul
lor şi s'au lăs1:1t influenţaţi de ceea ce au văzut la alţii.

\iaţa "Oamenilor sub stăpânirea turcească a fost grea şi 
totdeauna ameninţată. Războaiele trecute pe aid, i-au obişnuit 
pe oameni cu gândul că nu pot rămâne totdeauna în sat. Când 
erau ameninţaţi, îşi puneau în bărci puţine lucruri de trebuinţă 
şi treceau în bălţi. Cimitirile rămâneau în grija Domnului. Cam 
la treizeci de ani, povestea l\ra _aceeaşi. Satµl rămânea pustiu, 
iar din stufişurile şi pădarile unde stăteau ascunşi, îl vedeau 
arzând. Când se întorceau, ce puteau reface mai întâiu? Un 
adăpost de locuit. cât de simplu, sau împrejDluirea cimitirului şi 
crucile arse? · 

Pe unde au trecut mai rar asemenea urgii, cimitirele sunt 
m')i bine îngrijite şi împrejmuite, iar crucile de stejar îţi arată, 
aşa cum sunt înegrite şi cu muşchiu pe ele, că stau acolo de 
multă vreme. Oamenii se simt mai puţin ameninţaţi, pleacă rar 
în băjenie, clădesc casele să locuiască în ele generaţiile - vii
toare, iar cimifirele sunt locuinţe de veci .pentru morţi care se -
bucură de mai puţină pm1tiire' şi uitare. 

Nu vreau să-şi închipue cineva că oamenii din saiul meu 
- îşi îngrijesc prea puţin cimitirele din necredinţă şi că n'au

aceeaşi evlavie pentru viaţa de dincolo şi aşteptarea vieţii vii
toare ca şi cei mai buni creştini. Dimpotrivă, ceea ce nu fac
pentru locaşul celor morţi, îmotinesc cu prisosinţă pentru sufle
tele lor. La înmormântare sunt păstrate toate obiceiurile satului.
Nimeni nu se întreabă pentru ce trehuesc făcute astfel. E destul
că aşa s'au pomenit. CuvântuL hotărîtor îl au câteva femei hă-.
trâne şi căpătăreasa, păstrătoare crediBcioase ale iradiţiuaii. E
înmormântarea· laică, care n'are nimic de lăsat la o parle. Se
poate ca aceste obiceiuri să fie un amestec din urmele lăsate
de multe religiuni�şi popoare care au trecut pe aici. lnsă, cele
mai vechi şi-au pie.::dut treptat din însemnătatea lor, lăiând Io-
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eul celor oiai nouă. Acestea seamăni mai mult cn cele din 
1

ia
tele vecine aşezate tot pe malul Dunlrii, şi mai puţin cu ce se 
face în satele mai nouă, din mijlocul judeţului. Căci în satele 
româneşti de pe malul Dunării s'au păstrat mai bine amintirile 
lăsate de strămoşii romani, unde cetăţile erau mai dese. Iar 
Dunărea, cµ pădurile şi bălţile de lângă ea, a fost un brâu de 
romanitate care a apărat aeamul românesc tot aşa cum l-au 
apărat si munţii. 

lnsli, toate aceste rituri n'aduc niciun bine sufletului celui 
mort, dacă nu se va ruga preotul pentru el. lnmormântarea adc
vllrată o face numai preotuJ, rugăciunile lui fiind esenţiale pen
trn sufletul care tşi aşteaptă odihnă prin rugăciunile B.isericii. 

Duhul de comuniune în care au trăit oamenii prin Bise
rică se prelungeşte şi dincolo de mormânt. Aşa .cum Biserica i-a 
adunat pe toJi prin rugăciunile preotului, îi va aduna şi pe cei 
morţi prin pomenirea dela Sf. Liturghie. Apioape nu-i familie 
în sat fără pomelnic pentru tot anul, şi mai ales pentru morţi, 
din Sâmbăta martilor până în joia mare. In acest timp toţi 
morţii trehuesc pomeniţi, cu sentimentul că aşa cum cei vii se 
pregătesc prin post să primească învierea, tot aşa sunt chemaţi 
,i cei morţi ca să se bucure de viata dăruită de Hristos înviat 
Astfel, morţii satului, după ce îşi vor lăsa în morminte fărâ11a 
trupeasca, se vor aduna ia jurul bisericii. 

După credinţele multor vechi popoare, mortii vor continua 
viaţa viitoare aproape ca şi pe pământ. 1n creştinism, ei vor 
lăsa din fiinţa lor în pământ ceea ce nu-i necesar să învieze. 
Aşa cum Hristos a venit în mijlocul Aposto1ilor după lnviere, 
stând în mijlocul lor deşi nşile erau încuiate, tot aşa creştinii 
vor fi de fată la Invierea Domnului cu ceea ce pot participa la 
o asemenea sărbătoare.

ln cursuJ anului, Biserica îi adună 1n fata Sf. Agneţ pe 
toţi dintr'un n.:am· şi dintr'un sat, deti sunt departe şi nu se 
mai văd. Ar fi fost mai bine ca toţi cei ,adormiţi· să fie lângă 
streaşina bisericii. <Jând cei vii vin la biserică, ar vedea mor
mintele celor din neamul lor fi le-ar aprinde o lumânare, alta 
arzând înăuntru. Totuşi, se aimt aproape cu sufletu), fiind îm
preună în faţa lui Hristos din Sf. lmpărtăşanie, în biserica cUi
dită de rei morţi, acum loc de întâlnire cu cei vii. 

Astfel, trupul creştinului poate rămâne departe de ai lui. 
Sufletul, îniă, se înalţă şi se întoarce în sat la ai săi, iar dacă 
nu· poate avea Joc de odihnă impreunli, i se face în sat slujba 
înmormântării, se ridică cruce în cimitirul ln care dorm toţi cei 

, dintr'un neam cu el. Acolo, aceastli cruce va fi mărturie a cre
dinţei lui, aclucându•i sufletul acasă, când trupul i-a rămas de-
parte. . · · 

1n războiul trecut mulţi au murit departe, unii în lagăre 
din ţări depărtate, alţii pe .pământ românesc 11i creştinesc. Ru
dele le-au ridicat cruci, le-au făcut slujba înmormântării şi toate 
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soroacele, le-au dat haine de pomană, pat de odihnii şi 1ot ce
ar fi primit pPntru lumea culaltă, daca ar fi murit acasă. Din 
acest războiu, multi sunt morti şi ingropaţi în pământ st1ăin. 
Durerea este şi mai mare I Iasă, tot atât poate fi şi mângăierea, 
căd sufletele lor vor dormi liniştite la adăpostul crucilor ce li 
se ddică. Căci, evlavia creştină, ca toate sentimentele omeneştt, 
creează forme exterioare nouă în care se îmbracă, şi cifre par 
Hreşt;, pentrucă inima le dă via(ll, Din dragostea celor rămaşi 
acasă, pentru cei ce au murit departe, s'a născut o evlavie nooă 
pentru sufletele acelor eroÎ, aşezând cruci pentru ei în curtea 
bisericii, ca mlirturie a credmt ei lor creştine. 

Această întoarcere a sufletelor este o înaltă spiritualizare 
creştină. La Romani, mormântul trebuia săpat în mormântul pă
rinţilor. Funerariile erau împlinite numai de rudele · apropiate. 
La prânzul funebru luau parte numai ai familiei, Se credea că 
mortul primeşte ofranda numai din mâna lor şi nicio rugăciune 
decât dela urmaşi. Străinii nici nu puteau să se apropie de 
mormânt, iar numui' atingerea unui străin, fie şi din nebăgare 
de seamă, era o nslegiuire. 

Creştinismul a spiritualizat acest cuU-restrâns al morţilor, 
l-a lărgit după măsura patriei spirituale a împărăţiei cerurilor,
făcând fraţi din toţi creştinii, AstfeJ, orir.e străin de sânge, dar
în comuniune sufletească cu cei morţi, poate să îndeplinească „
cultttl şi rugăciunile pentru ei. Rugăciunile · spuse de tovarăşul
care i-a pus Ja căpătăiu o cruce, sunt primite ca şi cele făcute
de ai săi. Un pumn de pământ adus de pe un mormânt înde
părtat şi pus în cimitirul din sat, îi face loc între ai săi, aflân
du-şi pace şi odihnă.

Sunt sentimente omeneşti mai presus de orice religie. Aşa 
a făcut losif care a dus din Egipt pe tatăl său Iacob, ca să-l 
îngroape în peştera Macpela, lângă soţia lui {Fac. 50). La fel 
făceau creştinii cu martirii. Moaştele Sf lgnaţiu şi ale Sf. Po- . 
licarp le-au adunat cu evJav,e şi le-au adus în· oraşele de unde 
erau. 

Grija aceasta pentru cei morţi, purtată prin rugăciunile 
Bisericii, schimbă semnificaţia vieţii de dincoJo, iar comuniunea 
spirituală între l'ii şi morţi înfăţişând cele două aspecte ale Bi
sericii: cea luptătoare, aci pe pământ; cea triumfătoare, în ce
ruri. Aşa înţelegem rugăciunea defo proscomidie pentru pome
nirea tuturor ce.1or morti fără de , este 1 •••• a ortodocşilor creş
tini pe care i-a acoperit apa, marea, râurile, isvoarele, bălţile, pu
ţurile şi războiul i-a secerat şi cutremurul i-a cuprins şi tâlharii 
i-au ucis şi focul i-a ara şi hiarelor, piiserilor, jigăniilor şi la toatl1.
firea Gelor din mare s'a făcut mâncare .. »

Adunarea tuturor creştinilor to jurul Sf. Agneţ, infăţişarea 
lor înaintea lui Hristos real şi prezent în Sf. Euharistie este 
marea taina a creştinismuluj, depăşind orice rit. orice tradiţiune 
�i orice lege a morţii. Aceaştă întâlnire ,ţ111 mai fş!e legată de 
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h>eul unde trupul creştinului se odihneşte, ci numai dacă a mlir0 

turisit pe Hristos tn timpul vieţii şi s'a încredinţat Lui în ceasul 
morţii. 

Cu câtă hotărîre se apără creştinii din satul meu împo
triva celor care nu mărtul'isesc pe Hristos I Pentru aceştia . nu-i 
loc în cimitinal satului, aşa neîngrijit cum este, ci numai pe 
câmp, printre gunoaie şi bălării. Ei nu pot fi îngropati aproape 
de cei drept credincioşi. _ . _ _ . . , -

Imi ainintesc cum• stăteim alături · de · cimitirul din - satul 
,- . _ _ meu vreo patru morminte fătă -crnce. ţ;a- '1;1işte- muşuroaie �e .P.ă" .
iJ. ': ' -:-- I, ,' ' lµ'�!lt.. Erau_ îâgropati 1i'i�1:o : um,iţ ·ca·re,-şi '�llrrrţase· viâ.ţa, �ltul se' -� 

. : :: :, _ : ,--· ·:· lţ,pădţtse. �e trd�vă:r!lta. cn;-d.i 11tă ·şi. d-o,,
,;eare s_e = omoi;î�ei-jf.· •:,f�i:Hc.,.- ''•�,-: � 

:;, . ., : · _ -�·du-se cu' cuţiţ�l'e! . Mţnu.p·at;'i jectt,e· _ âr_ătânii. tllhtror .:. S:Q.�l'ta,.� �efor: _ ' -.r 
:_� .,, - '·-- '...: - ·car� ·1m sfârş�ţic--cteşti1ie_ş1e,:f Stăttl<,IU-ace� -morqr-!ţttP�' _-ar-ătŞnd -·,. ,. 
·,: ''': ;·. · _,,_· isgon.irea celor _răi <lin c0111uniune'!;· ,şpitjţuaJii'·-•a_ ·cr.�piriţioşilor, - •. : . ·'-·,: ':. -· :fără·::s�· ·ţu· :parte la ;_iîvfere. Rudele· �.,DQ- -�•a_ti. J���;.:să ad·ucţi�_,_i<

:-: < '. . ·-c '�, Iâogă' ele. Jru pu1·il�i.'�ce_sţ-9.r µlOrţi- .C,!\ci, :i;iutsâJilge.le, :.�p,:ropi_e,, .-P-°c /'.-
. � '-· .. : • · _ · preştinhii vi�fa· �vJ;ţoăre,-ti tm�·rturişiî:eaJîc�l'.eeaşf' c.redfnţe· Pofi ·. ,0

;. 

'•;·; :, fi c1(trUp{!Lapr,.oape'da;ctf./ci#f�:u :m,url,f.c,reşti�eştet:-P�că .1�-ar: : .
depărtat .(liin·"crl',dinJă, _te,if)'q�f siilgui d�c·om.unitate.-Poti·mu_r.t · ,- .·: 

-.<, . .. departe şJ ii)fu-îne .'cn ţril.t>ul: î!l pământ_.păgăn, ·dal'ă _ai stâ-r'1şit �a_,,_: / 
:· ;� .• , , 1,·,' ____ un_ er�_şti�, __ s�fl�tul,yi_nf şi .s�· a.lătur(.ff>'�pnftăt!i_·; siji::i:ttu,al,e,:\,�h"'_-; . �; 
." · ' .. · . ,. c�rn .Ja1, trăit. Grue�1.frai.făpostsşt_e 7Su,flet:y;l.'.:111a1 mult-dţr,.at pămaJ1,·,; ,,, ,: 
. ;- . -: :: ·· ·•if�l Prin rµgă.ci.!}uile .Bi.ţerlcii, prin.�p'crmerift�a tlJn·neall!- îfl �e_all!,_, :-,--

• •  > • • '·ţreştiilii. satul\
li meu. fră,ieS!!. de '9'ea�arr· Jn' aceeiil�i,:-: COiÎil!IlÎl;ln&; - ; 

'. .· �µf!eteasc'ă, legaţi ,prin aceeaşi crecl'.i�,:,şl'nădrjdeJr:'învţe,:ii. · ; . 
. . " ' ·_:,,, :· :: _Aceşti oam,eni ,VOI. să� �i-hiţ o gijtâ;l!ţie, că obi�e.jur� Jor,nu' /; .
�\/ , : . �· ' ·:n,ţ :f,L, sc�Jmp�îe,' ,i ''«,;ă · ·P-Opienire a Ji� _se va .face ,clij,_ar·: şt a _t'Uhci' ,, .: '
, ·;; •✓, • .... • :.Mn, h,u_nt�Îe for--yifr · H 'uitat�;· du:·se. JI!ili de}}arle' .de ,:prepţi_i� sat,: 

. •; , . tulu1t al căror şir îl-dore,sc<Q'eîn1rer.tipt' din. ·acelaşi:'.neaJ;D. ·Pre.o/ · -
.. • I' • �--- :;iut este' ·ca O'' piatră diQ· - .ţiip,u! iinghiului,-'pe 'ca're-ie: \iprij.ină 'tot ' . 

, , ' ·s_µ,fle-tul-�omun.iU!ţii spirifo.a}'e ce .. -se for.iţieaiă· de ye-a<turi i 'î(l' ju.:. ,_.: · ..·rql_bise-ticjCEl leagă pe.:cei· vii Cll ceţ moifij ,aşa,- _cum, ,piaJi:J.·<·, 
-. ,: · din. cap.µl' unghiul�i I�·ăgă �.iiilurile _c_e. s� -sprjjin·ă. .M � _ea.·- Sufle 7 . 

. 
. -

�,. tul preotului leagă generaţiile unui ·sat între 'elţ;. · iar __ ·urm�şH _ 
ţ săi d.e sânge,: ajungând preofi,' sunf' Q garaJ!;ţie·: ţ·� ·,_1tijflefril.( sat-u:: : 

lui va ·rămâne neschimbat. · • · r : • • • ' · : ; , ·-· :, • 

, ,,;Astfel,;_clacă ţipiitirifl a- fost _sios;»âe JâJ}lgli ' \}is'e)·i�ă -şt'.dm� . .-· � 
.pe deal/-îtl .. �ur,teii his.ericii' · '.mâî ..:-siau,., :acinu_- m·o.,:mhl:tele- a_., tloi · . 

.. _preQ(i, c,f illl;ite mîfrturii,; C'ă:· e i  VOl' aduna 'lângă altarul bisef.JcH. C ,·;.,,-, 

'tţnde' au sl�jit, pe' tofi cei în creştinaţi' de· ei .. , � , . r 

. '., .• , 
C .. .:. .. Păstrez o· iţmîntire 'DiÎşc�toare� .făt�f!dU-IÎlă, Să· Î:ţiţeleg '·mar. -

bine sufletul acestor oari1ebi. S'a îptâmplat ca tatăl- -'tneu' să � � 
. nu moară .acasă cî în Hârşc,iva,. u·nde · fusese d,us J41·me.dir. E:ra' în .;.,: i

__ � : . �, • -: �p.rf.ma. s�p.tă�â;o,ă dup, ,_I>a�ţi_, ·c��d pe· ţ�_t-pil,�pnJ--:oJJm,�pit.;-�rai(_: ': · -
;-. - , '(:� ·: . rc,,u _plu�_tml�e -l!i;!Ir.�t,n.N1t,11. _po.mm.b., Ş_t,?i ,t'U� ţ�rnuta!.e, işi_\Jţrs��-'-; "-� · 

, :: t'.)am�1;n It1un_4:1:: în '-:8:_�'6�: ;-timp I,,. !fl&�i-; ţ;!' _ ,preotul lor nu'; ,:,;;
·, .•: '. ,. -:-vi! h rngropat.-1q sat ş1, li! _c1trrea. bisericii.,.�rn timpul pâµlcl , · I.a. · __ ., , -

\ .. �·-;..,· .. · ... �•�.: .... ,, -�· ·••, ,.·.·•:- ,.,..,, 
• 

... :-·�·•, �,
•
:. ·••�.,� - .· � 

!�:•.,:_··.�:.-_:,·��;�-i\L, 
;� • <.: ... ". ".i:..-:.i \ ; ·.• � I 
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înmormântare, eete de bărbaţi şi femei şi-au făcut drum spre 
oraş, să-şi revadă pentru ultima datA părintele lor sufletesc. 1n 
ziua înmormântării tot satul a venit să-l plângă şi să-i · sărute 
mâna, cerându-i iertare. Atunci un grup de femei mi-a spus: 
„ De că ·ar fi fost între noi, în curtea bisericii, l-am fi tămâiat în 
fiecare zi când mergeam la biserjcă, că ne-a îngropat părinţii, 
ne-a cununat pe noi şi ne-a botezat copiil ". · 

Satul 'întreg este înCJ;eştinat prin mâinile binccuvântl toare 
ale preotului. EJ, care le-a transmis Harul .fljsericii, trebue să 
rămână pentru totdeauna în mijlocul sa�ului, răs!)unzând ca 
Dlărturie în faţa lui Dnmneieu pentru sufletele lor. Acolo unde 
va fi păstorul, va H şi turma, până la jude rata de apoi, 

Preotul şi biserica unde a slujit rămân nedespilrţiti în viată 
şi după moarte, aşa cum creştinii din viaţă sunt acelaşi sat 
care trăieşte împreună veac după veac cu cei adormiţi. Prin 
Bisedcă, preoţii care ·au slujit în sfântul locaş, leagă firul Ha
rului nevăzut şi n6Întrerupt iar toti care s'au bucurat· de daru
rile sfinte sunt îndreptăţiţi să nădăjduiască obşte;isca înviere. 

Ce însemnătate· mai pot avea ar.ele rituri dela îmormântare, 
privite ca supravieţuiri ale unor vechi religii uitate? Toate a
cestea s'au amestecat ca nisipul şi apa arse de foc, făcând că
rămizile din care nu mai putem despărţi niciotlată ce-am pus 
să ardă împreună. Credinţa creştină în lnviere a dat o formă 
nouă şj. statornică unor elemente omeneşti transfigurate pentru 
vecinicie. 

Şi dacă morţii din satul meu stau uitaţi fără de nume în 
morminte neîngrijite, Biserica ş1ie numele tuturor· şi le poartă · 
de grijă, punând pe preot să se roage pentru ei, de fiecare dată 
când aduce Sf. Jertfă la Aftar: ,,Pentru pomenirea şi iertarea pă
catelor tuturor celor dfn vene adormiţi întru buna credinţii: a stră
moşilor, a moşilor, a părinţilor, a maicilor, a fraţilor, a smcnilor, 
a fiilor şi fiicelor, a celor dintr'o rudenie şi a celor dintr'o se• 
min1ie cu noî şi a tuturor cari au adormit întru nădejdea fnvierit 
şi a vieţii vecinice ..•• şi p.e. care nu i-am .pomenit pentru neşciinţl 
sau uitarea sau mulţ.mea numelor, însuţi îi pomeneşte Dumne
zeule, cel ce ştii vârsta fiecăruia şi numirea. 

Preotul Victor N. opescu -
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Pregăiirea preotului. pentru o(iciul Je 
hturgf.isilor 

,,Deşi preoţia se săvârşeşte pe pământ, 
are însă demnitatea lucrurilor cereşti. Şi pe 
bună dreptate. Căci nu vreun om nici vreun 
înger, nici vreun arhanghel, nici vreo altă 
putere creată, B înfiinţat-o, ci însuşi Sf. Duh. 
Prin at;:easta cei ce petrec în trup Bl!., fost 
învredniciţi să săvărşească slujba îngerilor. 
De aceea preotul trebue să fie aşa de cu• 
rat ca şi cam ar locui în ceru,ri� în mijlocul 
acelor puteri•. 

foan Gurii de Aut - Despre Preoţie 

Pag. 52 

Sf. Liturghie este suprema jertfa adusa de c�eş-fini 
lui Dumnezeu. Spre deosebire de jertfele materiale, iu
daice şi păgâne, pe care. ea le-a înlocuit, Liturghia creş
tina const1tue «o slujbă cuvântatoare sau spirituală". 

Car actt- ru.l de je1 tfa al Liturghiei constitue o rr che 
şi geneulă credh1ţă a întregii biserici creştine dinainte 
de rdorma fi pe care teologia ortodoxa şi rom�no-ca
tolica l-a accentuat de atâtea ori, împotriva protestan
ţilor şi raţionaliştilor de toate nuanţele. 

Cabasila numesşte liturghia - ardere de tot -
adica o jertfa totala şi intrg;ala. Acrasta jertfa este de 
origină divina. Ea a fost ir1stituita şi lasată Bisericii de 
Mântuitorul însuşi la Cina cea de taina. El a poruncit 
Apostolilor iar prtn aceştia întregii biserici. sa f aca a
ceasta întru pomenirea Lui. Ea este insuflala de Dum
nezeu şi voită permanent de El. Masa Euharistică este 
telul ultim al lucrării Mântuitorului şi adevarata raţiune 
de a fi a B sericii Sale. cCaci pentru aceasta a venit 
pe pământ, s'a jertfit şi a murit şi de 2eeea · exista al
tare şî preoti şi toată cura firea şi. toate poruncile, în
vafaturile şi îndemnuriJe: ca să ne pună noua la înde
mâ;iă masa aceasta. De aceea zicea că doreşte sa ma
J?ânce Paştele acela al Legii Vechi (Luca Xll J5), pen
truca trebuia atunci să lase Ucenicilor Paştele acesta, 
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cel adevărat. De aceea a poruncit: c Aceasta feceţi în
tru pomenirea Mea», petruca· EI o voeşte şi doreşte ca 
în totdeauna sa se sa vărşească de catre noi această 
lucrare sfânta. 

Aceasta lucrare sfânta, voită şi dorită de Mântui
torul, se lucrează de preot,· ur_maşul cpostolilor, cărora, 
înălţându-se la cer, le-a dat puterea sa îndeplmeasca 
porunca dată de El, trimitându-le pe Sf. Duh, care ; .. a 
întrarmat de sus. «Iar voi rămâneti în cetatea Ierusali
mului, până ce vă veţi îmbrăca cu putere · de sus», 
L11ca XXJ-'19, cor. Xl-25. · 

In virtutea acestei puteri• moştenite lucrează preo-
tul. Isvorul şi puterea prin excelenta a preof•e-i, este 
însă M�ntuitorul însuşi, Căci Fiul a trimis nouă nu nu
mai pe Sf. Duh, ca să ramână cu noi, ci şi El însuşi 
a făgăduit ca va rămâne cu noi, până la sfârşitul vea
cui ui. Mat. XXVIII 20. Mângăe ! orul stă de faţa în chip 
nevăzut, .pentrucă el nu s'a întrupat, pe cânct Domnul 
se şi vede şî poate f1 pipăit în înfricoşatele. şi Sf. Taine, 
ca unul care a primit firea noastră. Aoeasta e puterea 
preofiel. • El e preotul. Căci nu s'a adus pe Sine şi nu 
s'a jertfit odată, ca apoi sa părăsească preoţia, ci î:1-

. deplineşte pentru nui necurmat această slujire preo
teasca, prin care este şi mijlocitor pentru noi· către 
D1mnezeu în veci. De aceea s'a zis despre El. «Tu 
rş i preot în veac». Ebr. Vll-24-25, 
. Pe lângă acest sacerdaţiu liturgic al Mântuitorului 
şl al Sf. Duh, există şi un sacerdotu al preotului C8_re 
lucrează însa nu virtualiter ci instrumentaliter, adică nu 
lucrează nici dela sine şi nici prin sin·e el însuşi, ci să
vârşeşte prin El Mântuitorul şi harul Sf. Duh. 

Preotul lucrează în Sf. Liturghie ca împuternicit şi 
participant vremelnic la sacerdoţiul Vf şnic al Mântuito
rului pe deoparte, iar_ pe de altă parte, ca interpret şi
mijlocitor sau delegat al Bise, icii, adică al obştti cre
dincioşilor. c !�olul sau ofi:;bi este al preot ului - zice 
Sf. Ioan Gură d� Aur - _dar puterea ş·i harul sunt ale 
lui Dumnezeu•.• 

Din acest dublu rol al preotului- de reprezentant şi 
împuternicit al DG,mnului şi intermediar al obşte! ere„ 
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dJncioşilor - căci zice - ,,Şi ne învredniceşte, prin 
mâna Ta cea puternică. a ni se da noua prea curatul 
Tău trup şi prea cinstitul Tău sânge şi prin noi la tot 
poporul Tau» - se poate deduce ce pregătire- este 
necesara pentru oficiul de liturghisitor, ştiind că prin 
mâna şl limba lui, Sf. Duh, Iucreaza lucrare sfântă. 

Oficiul de 1:>reot litu, ghisitor, deci, constitue o sar-: 
cin� de încredere care reclamă din partea liturghisito
rului o pregatire speciala, .un înalt grad de sfinţtnie, 

.Pentru 1-turghi<:itorul creştin se poate oare închi
pui, un motiv mai puterni�, o nevoe mai mare de a 
tinde la perfecţiune, de a se ridica la sfinţenie î11 slujba 
sa, decât al:e-ea pe. eare i-o impune o astfel de dtmni• 

• bte şi o astfe'l de. intimitate sfântă şl sublimă, la care
este admis ?

Când lnvoară pe Sf. Duh şi celebrează infifcoşato,
rul sricrificiu. când preotul atinge aşa de a pro a pe cu
mâinile sale pe suveranul stăpân al universului, te în
treb: c-în ce demmtate îl punem• ? se întreba Sf. Ioan
Gura de Aur.

«Ce sfinţenie de şenttmente religfoâse nu avem
dreptul sa cerem dda el? Ce ttebue .să fie aceste
mâini, ca instrumente i"--le unor astfel de mistete, ce'cu„ 1 

rată se cuvine· să fie aceasta limba, tnslrcinata a pro
nunţa cuvintele pe care noi le ştim ? �xistă un grad
-de sfinţenie. de c.urăţie, la care nu este nevoe să se
ri�ice un suflet, 'care primeşte în el Duhul lui Dumne- ·
.zeu•?

Participarea pr:eotului la sacerdoţ!til Mântuitorului,
prin oficiul de liturghisitor, aîe încă un alt sens mai
personal .car� ii .impune perfecţiune interioara şt din
afară, ca o jertfă personala. Jertfirea Mântuitorului pen-
tru noi, Impune Jit-urghisitorului obligeţiunea riguroasa
de a se oferi sau de a se aduce -el însuşi jertfă.

Când preotul zice: «acesta este trupul meu•; el
trebue să-ş1 proţ1ducă propriul său corp, iar când zice :
«acesta este sângele meu•, se cuvine să-şi ofere pro
priul său sânge, adică trebue să se proaduca Mântui�
toruhsi pe el însuşi, ca dar de jertfă cu trupul, cit ini
ma şi .cu sufJetuJ, cu toate faeultăţile şale� pentru tot

� ... :-- ' 

. .
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deauna. 
Sf. Grigore de Nazianz,. vorbi.id de.spre vrednicia 

pentru preoţie scria: cNimeni nu este vrednic de ma
rele Dumnezeu, de sacrificiu şi de mneie preot, dacă 
nu s'a adus mai întâi'eJ, ca vie şi sfân-ta jertfă:t. Ora.t.
cap. xcv. , ·· , 

Ierta deci, ·gradul de înaită m·oraÎlfate şi de .perfe� 
ctiu11r sp1ritual8, făra d� Cilre 'Jiturgh·�tNul r•u poak fi 
demn de ofi ierţa- miskrului .ce .. j." s":- . î11rremn_ţat; - şî 
prin caret'el s�a '.f�cut .pil-rr _ş s . .,, cerooţiu ui "Mâ t•-iton.ţlui. 

�-

. ,,_ · c Dumnez_t o I nostr-:ţ.t. eite foc_ m stui:ior,• ;. , zieeit .- - S-f 

-�,

1.1 p Pavel .(Ebr� XU 29)- St:!)t�11ia,-· cu-r,ăţe-nîa,_ .. drepfriteţt ,· · 
__ . ht Dumnezeu sunt cea fl;.it.âri,!e unfd.ţuptor., · 1 pm-- puri-

. fie! din c� în .c� mal -mulr p.e ) �el',cur�1i, ă;.,r c�d "mis- . 
1 

,, -tuesc 'pe_ cel-ce nu sunt as.fel, fn pfe.zen;ţ-· Sa. nu·, -pot .
sta -dr-'cât aceh, cari sunt ,conform şi as.t: menea' Mare-· , · . ' lui' Preot, .. săvârşit�n,l'm� ·tµirij lor şi ao�ea,.

.,.ca-r, doresc , . 
., . _ .cu voirtta · ·ttm� :sa f_ie desă·vât:şiţţ cu. corpuJ,.\cu 'inima' :şi "' 

. _cu ptihul. . · . - . ., ' ,, . .. _ 
· P.reotul liturghisltor, g�sindu-se prJn _oficiul.· s!hf li:-: : ;,

turgic 'într'o Jegăt,tir · personala, Hal.�· şi. peh:naI\e•nţă cu 
M�rituitorul,. afa,a. de _.ye_d�rPş.,Ju.i.şerfs.ibila, .are·· de fe-

>' I 

. colt� l una S;ill·-,,�l,t!l, din ţţl:e. CQUă corisecinţe-)ne.rtţipoate� 
,potrtv1t sforţarifo-t: şl -cfo(ipţi,i, Se IJ: - de perfec:ţiune. · ·sph·. 
,rituala. . · \ ... . > .: ; i · •. , : . · -

, 1 .: 
; Când preotul pr�ţueşte. o asetnf n·ea� înaltă ,Şf sfânta; 

cinste; cânct ţl e�t�·-' ,.oi:i�rns ca ·serviciul_·· �au liţurgi.c� __ 
• constitue cununa deronitaţii :'cel-ei .md -îmdte . a . .-preoţiel,1 ' . :f
. el se simte covârşit de un- astfel -<,le sentU1,1ent ptofLJnd, · ':··· 
.. care�l, fac,:e 'să

. 
trăiască· în adâncimea ·inimiF-şi în 'purtarew

- datoriilor şale� cuvrntele.. pşalmistuJtti: ·cMai butia este
o zi în ,c.urtiţe S'ale, _dţtât mii, aJe,ş-�m-- ,_a- fi- lepadat· ;n - _
casa· Dumnezeuluf-:meu, ,mai 1vârtos: decât a. lOCt,JÎ î,n 10:. .. >
caş urile păcăţoşilo.r• (.Ps. · 83. l 0.J J ). · :... · ·: . - . · - ..

Ins•ufietirea· şi'�tran-sporta1ea în slujbă arată' -vibra
ţiunile unei �r.edfnte, 'înalte, far' paza· şi îndţ·plinirea· cu 
sfmţenie_a tigipurilor ·de �lujb-ă, patrur·d.�re�•şi ,'înclepl.i_· 
nire� ·:regulelor: deJp-reg11Hrt \clin cl:,iturghî_er.•, , d�vedese. -, '·
că el mteI�g-e'ca,acele-.ee�ţqri

.:
nti•sunt ale iut,.cia1e.lijt 

Dumne��eu� pentru cutţµI iţ.;� (�fi-, '�u;vi�e şi pentru oficiul 
\ 

... � ,-·: ; , :;���' ��- : \· . ,. / , 

·,;,: '; -.�•, -_ ,' ·, '"I.-:•::; •• ·, •, 
f ,, I !_ � 'f 

4 .�� 

r �· " . . i, • 
• " �.,., • ,. ... 

� 
!!., 
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cel mai sfânt,~ în vederea mântuirii sufletului lui şi su
fletelor obştei credlncioşi10r. 

Preotul are .ca om la îndemâna pentru pregatirea 
în vederea ofi�iului său de liturg taina Sf. Mărturisirii, 
iar ca preot, rugaciunile orânduite de liturghitr în par• 
tea aşa numita povăţuitoar-e. 

Partea aceasta din liturghier, ar fi, ceeace în lim
baj scrlpturistic se numeşte litera legii, iar acestea ca 
sa nu fte cum este litera, tn:buesc sa vârşitţ cu con• 
ştiinţă preoţească, ceeace ar constitui spiritul, fiindcă el 
este cel ce face viu. 

Urmărind cu sfinţenie .orânduelile ce fac cuprinsul 
acestei parţi din liturghier, preotul va fi cu adevarat 
vrednic sa săvârşeasc� această slujbă a Jngerilor. 

-Va trebui sa nu fie sub blestem, sau oprit de Bi
serica, nici afurisit de arhiereu şi nici sa fi săvârşit pa
cat de moarte, pentruca de va fi sub blestem sau o-
prit de biseiica şi cva îndrăsni sa lucreze cele preo-
ţeşti nefiind d_eslegat, va cădea în păcatul furului de 
cele sfinte, şi cu îndoit şi foarte greu păcat se va în
toarce dela slujba dumnezeeasca şi vinovat va fi trupu-
lui şi sângelui Domnului şi va fi împreuna cu ucigaşii 

· de Dumnezeu şi necredincioşii ludei cari l-au .ucis pe
Hristos; iar împărtă,irea cu preacuratele Taine îi va. fi
spre judecata şi osândă•, dar cde va tndrăimi sa slu•
jească, în păcat de moarte fiind, nemărturisindu se şi prin
pocăinţă mai înainte necurăţindu-se pe el, alt păcat de ·

-moarte mai greu �daogă şi Du-mnezeeştile Ta.in�, din
pricina nevredniciei lui, le primeşte spre judecata şi
spre osânda». Toate acestea trebue csă le îndepărteze

, prin rugăciune ferbinte, prin lacrami de durere şi cu 
inimă înfrânta, iar Dumnezeeasca Liturghie sa o săvâr
şească» după rânduiala Domnulu.i şi obiceiul Sfintei b:
serici a răsăritulof, ca pe o taină ce sfinteşte şi ca pe 
o jertfă ce îmblânzeşte pe Dumaezeu şi c.urăţeşte pa
catele : întru care Duhul Sfânt, prin gura lui, va , pre
face cu adevărat cele ce .sunt puse pe sfânta masa;
dupa zicert!a dumnezer ştilor cuvinte».

cAşă dar, spre vrednica slujire, mai în&inte gătin
du-se slujitorul altarului, dator· este, după rânduiala bi� 
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sericii, să săvârşeasca seara Vecernia, la care cu cu
cernicie să gândească în sine, cu umilinta să cugete, 
cum. Domn�·I şi Mântuitorul nostru lisus Hristos, după 
mântuitoarele sale patimi, Vineri seara, pe cruce, pentru 
păcatele noastre s'a răstignit, pentru mântuirea noastr a 
a murlt:t. 

Sa săvârşească .După cinarea, rvgaciuniJe spre 
somn şi canoanele obişnuite, precum acatistul Stăpânei 
Noastre Născătoarei de Dumnezeu, sau . al Domnului 
Iisus, sau a altor sfinţi ai slptămânel şi ai îngerului sau 
pazitor:t. 

Dimineaţa în vremea rugăciunii, mai înainte de lu• 
minare de ziua sa săvârşească Mezonoptica, apoi Utre
nia Jar dµpă Utrenie, ceasurile, ·gândul cu smerenie· la .... 
toate cele ce au pătimit Domnul pentru noi, în vremea 
în care sun, rânduite a se ceti aceste sfinte slujbe. 

Toate aceste rânduell este obligat preotul a le păzi, 
pentru că, c dacă preotul şi diaconul, pravila Bisericii de 
mai sus şi cuviincioasa pregătire pentru dumnezeeasca 
tmpârtaşire, de buna voe, din lene sau din nepurtare de 
grije, o va tasa ci.t totul sau numai parte. dintr'ânsa, de 
moarte va greşi:t. 

Va trebui apoi ca preotul sa fie _curat precum cu 
sufletul aşa şi c.� trupul. Şi precum trupul trebue să-l 
aibă curat, aşa şl veşmintele cele depe -el se cade a le 
avea curate şj întregi, căci de vor fi patate foarte şi 
rupte şi va îndrasni preotul a sluji cu ele, va greşi de 
moarte, deoarece înaintea lui Hristos Dumnezeu, care. 
este cu adevărat în sfintele sale Taine, se arata cu 
nebăgare de seama. Iar capul lui sa fie -pieptănat, fata 
şi gura spălate, unghiile tăiate şi curate, pentruca poporul 
ce-l priveşte şi-l sarută mâna, să nu se scandalizeze 
de ceva. 

· In toată îndeplinirea acestor forme ale cultuluJ,
preotul să se poarte aşa, ca ele sa capete viaţă şi să 
devină pline �e adevăratul lor sens sfânt, Sfinţenia sluj
bei şi sfinţenia Mântuiţorliltd care a instituit - impune 
preotului curăţenie sufletească �i trupeasca, iar obştea 
credincioşi10r tl obllgă să nu fie piatră de policnire, 
fiindcă de mântui�ea lor şi el este ţlspunzatoţ. 
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�Preotului nu-i c.:ste îng:}du·t sa ad11ca în faţa sfân
tului altar, duhul descumpanirii şi toate absenţele mo
rale ale veacul,1i. El este d::11or să poa1 te în veac toată 
conştiinţa sublimului ideal evanghelic şi toate răspun
derile legate de ei, toata _irnd_lPtia de sfinţenie a Sf. Al
tar la care se închină şi �t personalitătti sale transfigu
rate de negră tele şi Dumne zeeştile Taine care se să
vărşesc prin el. 

Trebue să fie oglinda a Dumnezeirel ale cărei de
săv�rşiri trebue să se răsfrânga în personalitatea lui. 

Fiu al luminii, oglmdă a veşni iei şi randei� dea

pururi nestinsă a iub1rei faţa de Mântuitorul sau1 fcţă 
de jertfa Lui, preotul tre bue sa fie încredinţat că na
tura trebu� sa fre desăvâ. şită prin har, raţiunea prin 
credinţa şi omul prin Dumnt:zeu. 

Preotul tr bue Să s: -i înaintea sfântului altar, cum 
sta Sf. Ioan în faţa Cr ci în zius1 răstignirii. Şi daea 
ar avea cochii îngerilor• şi îi poate câştiga, «ar vedea 
mulţimea de îngeri sburâ d în jurul sf. altar, înaintea 
căruia sa roagă : «Noi cari pre heruvimi cu taină închi• 
puim•. 

Preotul - cu alte cuvinte - în pregatirea lui 
pentru oficiul de liturghisito1, se cade să tindă să devie 
şi sa fie un cAlter Christus», sa poată spune ca Sf. 
Ap� Pavel: «Nu mai sunt eu cel ce trăesc ci Christos 
trăeşte în mine» - se cade sa fie adică cin slujbă 
sfânta-sfânt. 

Preot IOAN GB. TOMA 
Patohia Domniţa Maria-.lolomifa 
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lluslrafÎunea În preJÎcă 
CHARLES SfURGEON 

1 
traducere 

Pr. Gh. Gh; Pllfra,'eu 

Continuare 

Ilustraţiunile trebue să arunce o lumină reală 
peste subiectul tratat, altminteri sunt feres·tre părute 
şi orice aparelltă este o grozăvie. 

Dacă s'ar mai plăti încă impozitul pentru lumina 
soarelui, multă lume dela ţară ar închide jumătăţile 
de ferestre dela casele lor, acoperindu-le cu gips şi 
zugravindu�le în aşa fel, încât deşi ar părea nişt2 fe
restre, totuş lumina n'ar mai putea pătrunde prin ele. 

lmi amintesc bine de camera întunecoasă a bu·• 
nicului meu şi mirarea mea că oamenii a trebuit când� 
va să plătească ceva pentru lumina soarelui. f eres
trele oarbe sunt simbolurile potrivite ale ilustraţiuni
lor, care nu ilustrează nimic şi ele înşile au nevoe 
de o lămurire. 

O cuvântare pompoasă în nimic nu este mai ca• 
racteristică ca în tablourile sale. Atunci se desfată 
într'un adevărat carnaval de' stil umflat. 

Putem să dăm mai multe exemple despre sborul 
măestru al vulturului şi prostia ridicolâ, însă unul 
poate fi de ajuns ca probă a unei reprezentări, care 
estE: mai deasă dincolo de ocean, decât în demodata 
noastră regiune. 

Nu voim să dăm numere autorului, însă citatul 
este cuvânt cu cuvânt dintr'o ct:1vântare despre cSter-
ben ist mein Gewinn•. 

Predicatorul tânăr poate să mediteze şi să· cugete, 
dar să nu imite. 

. Noi cităm întregul pasaj cu privire la fregată şi 
treptele de granit, parfir şi ipsos. 

, c Există o pasere, p.e care marinarii o numesc 
fregată cu obiceiuri stranii şi putere ciudată. Oamenii 
o văd în fie care zonă, dar niciodată n'a văzut-o
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vreun ochi omenesc aproape de pământ. Purtată de 
aripi cu întinderi puternice în sus, navighează in orice 
parte. Se vede în îndepărtatul nord finându-se cu ari
pele întinse dealungul, sub focul aurorei boreale, sub 
acele flăcări grozave, plutind încoace şi luând culoa
rea undelor luminoase, care înconjurând• o o _măresc 
şi o scot în evidenţă. Se vede în zona , tropicală în 
amiaza cea mai călduroasă, penele sale colorându• se 
în roşu de razele de foc, care cad pe ea fără să-i a• 
ducă vreo vătămare. 

Sub arşiţele ei arzătoare pluteşte maiestoasă în-
coace, fără oboseală. ·

Nimeni nu a văzut-o că s'a lăsat în jos dela li
nia ridicată a sborului său, sau chiar numai să devi
eze deJa ea. Pentru multi este un mit, p_entru _ Joţi o 
taină. Unde este locul pe care se lasă jos?" (Este în 
adevăr frumos!? Lăsafi-ne să adăugăm : Cine va fi 
în stare să presare sare pe coada sa I?) «Unde se 
odihneşte? Unde va fi clocind ? Nimeni nu ştie. Se 
ştie numai ·că pe deasupra norilor, deasupra sferii 
furtunei, deasupra abisului, împotriva curentelor, a• 
ceastă pasăre a cerului (hai s'o numim şi altfel) sboară 
măret în orice parte cu· ajutorul aripelor, pe care se 
sprijină şi refuză să lovească aerul, pe care se odih• 
neşte• (Măreafă idee ? I 

Pătrunzătoare sboară fără să mişte aripele şi · 
fără să lovească aerul. O pasăre, care desigur atinge 
pământul ca orice creiatură 11) 

• Asffef trebue să fie nădejdea mea. Trebue să

plutească la fiecare pol al viefii sus, deasupra norilor 
vieţii, deasupra furtunei, care urlă împotriva mea, pe 
aripi mărefe niciodată· obosind şi dispreţuind pămân• 
tul. Niciodată nu frebue să se lase jos ti nici să se 
abată dela sborul ei măreţ. Tre·bue să se vadă în 
dimineaţa viefii mele, trebue să se vadă în amiaza 
fierbinte şi chiar când umbrele se lasă, ,deasupra soa
relui a apus după felul vostru de a vorbi, însă după 
al meu, când umbrele se pierd, soarele meu răsare, 
iar acest ultim fapt trebue să fie - ceeace din par• 
tea mea se şi vede - nădejdea câştigurilor după 
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moarf P. - care întocmai ca şi · sburătoarea pluteşte 
pe aripi •ari şi se pierde în veşnica lumină•. 

Ştiu priete,tii me;, că nici un sfat al meu nu va 
fi în stare să vă ridice pe un piedestal făcut <lin gra
nit, pe care este i.ngăduit să stea numai momentala 
evlavie•. foarte drept: un sfat nu poate în -adevăr să 
ridice un corp pe un piedestal. Se cere pentru aceasta 
un picior sau o mână ca să o facă. Pe lânga aceasta 
ce este •evlavie monumentală?) 

Aceasta se înfăptueste numai prin anali�ă, _ prin 
observare; prin meditaţie, cate cumpăneşte în timpul 
nopfii expresiunile maiestoase ale unei scrieri la• o 
fereastră deschisă, sau mai bine sub bolta mare a 
cerului, când obştea se pleacă în rugăciuni şi este în 
legătură cu puterile, cari stau dincolo de această 
1ume, asemenea tronului gol, ce aşteaptă pe cel care 
vine să •şi ia locul. 

Numai pe această cale şi prin alt� metode, care 
sunt inspirate de Sf. Duh, penti·u aceasta potrivite 
sufletului, voi veti fi ridkati sau un oarecare - altul la 
înălfimea noţiunii care inspiră această sentinţă. Unde 
este Paul astăzi? Unde stă el, care răspândea acest 
nemuritor cuvânt din închisoarea din Roma ? Este 
aci, între noi, vreunul la care să se dovedească . (a• 
firmafiunea) că moartea nu este un câştig? Nici• 
unuh (O întrebare care poate fi opusă cu destulă 
siguranţă. Cine a fost între noi mort ?) 

• I nsă ştiu, că el se plimbă în rai, se plimbă în
acele Jocuri maiestoase unde numai zeitatea nu este 
constrânsă». 

Eloquent şi bârfitor - ce fel împreună ?
După toate luptele sale el a intrat în odihnă. 

Deci ce a primit el şi să nu ne fi păstrat şi nouă-? -
Ce a primit el, care �ă nu fi fost împărţit ca dar şi 
nouă? Nu este Dumnezeul său şi al meu şi al vos
tru? Tatăl cel veşnic va ospăta cu mână părtinitoare? 

Va face El deosebire, se va uita la faţă chiar la 
propria sa masă ? 

Evlavia nu poate niciodatâ să facă loc acestei
binueli temătoare. · · 
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Tatăl nostru o·spătează pe copii, săi în _chip egal, 
,veşmintele, pe car� le poartă, sunt tăiaţe . din ştofă
regească sunt tăiate din dteptatea sa. Ei strălucesc 
ca soarele, care prin -acţiunea unei mişcri înalte sunt 
aduşi în conjuc-ţie. · . . . 

Astf eJ este ddicat poporul cel iubit al săţt, prie• 
tenii mei I R1dicafi vă şi vă' ·coborâţi şi voi ·cu mine 
pe trepte!_e scărilor minunate, ale câror trepf e în timp -
ce le -urcăm se transform� din granit în porfir şi din 
porfir în ipsos, până tând picioarele .n(!a.stre stau pe
o mare de cristal 'care se întinde într'o curăfenie ne•
.sfârşită. înaintea tronului.
_ · (Scară 'o sus spre- mare!? şi încă trei -scări în 
sus spre a_ceasta ! ? Jn·au� iqee, sau .. cel puţin urţ pas 

- deoarte de-·aceasta) !. - · - • . · · 
· Această. �ucată de eloquenţă înaltă . nu aruncă

nici o lumină şi nu ne face capabili nici în ·. gradul cel
mai neînsemnat ca să întelem cauza pentru care· 
moar.tea este · .un câştig .. , Sco�u·1 unei astfel de cuvân° 
tări nu este să învete auditorul,, ci s�-1 orbească şi 
să-i întipărească in miri-te, dacă este cu putintă, că, . 
pr'2dicatonll__ său ·este un o�ator minunat-Cine recu·rge :· · 
la trucuri retorice în ·vr�,un · fel o:ar�care ca să câştige 
ap1auzul, acela meri-tă să fie îndepărtat dela amvon 
pe viea ţă. , . 

· 

Intrebuinţaţi fignrile retorice care in adevăr ex
plică şi lămu�esc ce spunefi, altminteri sunt idoli muti, 
_cari nu se cade să fie aşezat.i ·în.casa o·omnului. 

Este bine să observaţi, că ilustraţiunile nu tre• 
bue să fie prea distinse sau ca să · râmânttm la e
xemplele noastre, nu trebue să fie feresfl'e prea 
zugrăvite, cari atrag mai mult luarea ·aminte decât 

·iasă să vătrundă inlăuntruaifumina clară a ztlel. , 1 

Eu nu rostesc: o se.nfinţă despre ferestrele făcute
din sticlă de culori felurite, care strălucesc ca o gră•
dină împodobită cu flori de primăvară. Eu am în ve0 

dere numai ,Iustrat-iunea mea. · .
Figurile noastre Jetorice · trebue să servească nu

atât ca �ă fie primite, ci ca să se privească prin . ele
(să lămurească),

www.ziuaconstanta.ro



e, .. , 

Dacă tndepărtatl din temă sufletul ascultătorului, 
prin faptul că ii provocati la admiraţia propriilor d-stri 
imagini, atunci faceţi mai mult rău decât bine. 

Eu am văzut înfr'o expozifie a noastră portretul 
unui rege. lnsă · artis-tul îmbrăcase pe Majestatea Sa 
cu o ghirlandă de flori, care erau zugrăvite aşa de 
distins, încât ochii tuturor erau atraşi de figura re-
gească. 

Intreaga artă a pictorului se risipise pentru ac
cesor şi urmărea era că portretul, care trebuia să fie 
mai presus de orice primise un loc subordonat. A· 
ceasta era desigur o greşeală în pictura portretului, 
chiar dacă putea să fie un succes în artă. 

Noi avem ca să zugrăvim pe Hristos .oamenilor 
cum a fost răstignit de către ei" şi tabloul sau ilus
r atiunea cea mai frumoasă, care abate sufletul dela 
subiectul nostru dumnezeesc, trebue să fie înlăturat 
din conştiinfă. Iisus trebue să fie mai presus de orice. 
Trebue să zugrăvim începutul şi sfârşitul predicării 
noastre. 

Parabola şi poezia trebue să fie la picioarele sale 
oi eloquenta trebue să •i servească ca o servă. 

Niciodată nu trebue să fie cu putintă ca vor.bi• 
rea predicatorului să devină protrivnică temei sale ; 
adică să necinstească pe Hristos în loc să-l cin• 
1teascA. 

De aci prevenirea, că ilustrafiunea nu trebue să
fie prea distinsă. 

Din această obser:va/iune ultimă rees următoa• 
rele, ci tlustra/iunile sunt foarte bune, dacă sunt 
naturale şi rees din subiect1 

Trebue să semene acelei ferestre bine orânduite. 
care este evident o parte integrantă a planului cil• 
dlrii şi nu ca o idee · târzie, care să fie aşezc,1tă ca 
simplă podoabă. 

Domul din Milan mă umple de admirafie neo
bitnuită. Mi se pare. aşa de solid ca şi cum ar fi 
ieşit din pământ ea un copac uriaş, sau ti mai mult 
ea o pădure din marmoră. Dela temelia sa plnA la 
aceasta cea mai înaltă, fiecare amln_unt este o cret• 
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tere firească, o· parte a unui întreg bine desvoltaf, · 
esenţial pentru o idee de că )ete11.iP, în adevăr ceva 
făcând parte din aceasta pe- de a'ntregul. 

Aşa trebue să fie · o predică : introducerea~ ei, 
părtile celelalte, argumentele, sfaturile, metaforele toate 
trebue să ţâşnească din ea Apoi nu lrebue să fie- ni- · 
mic, ce n'ar sta în legătură vie cu restul, trebue să 
apară ca şi când n'ar putea să se adaoge nimic fără 
ca să fie o aberaţie şi să se scoată ceva fără ca să 
fie o pagubă. 

Să se găsească flori într'o predică, însă majori
f{lfea lor frebue să fie florile locului nataî; .. se ·înte
Jege că nici plantele_ exotice şi plăpânde ce sunt im
portate, dintr'o ţară îndepărtată, cu multă grijă ci mlă• 
d1ţele naturale din p imântul sfânt, pe care stă predi„ 
că·orul. figurii• retorice trebue si se potdvească· cu
prinsului cuvâ ,tării. 

Un trandafir p-e un stejar ar fi ia loc - nepotrivit 
şi un crin care ar răsări dintr'un plop ar fi ne natural. 
Toate trebue să fie :ca diatr'o buca,ă, şi să stea _în 
legătură fimpede cu restul. 

Ocaziona.I poate fi îngăduită puţină pompă strienă, 
după_ metoda lui Thomas Ajams şi Jeremy Taylor şi 
_alţi ar1iş!i care împodobeau adevărul cu pietre . pre-
fioase şi aur ·de ophir, aduse din ţinuturi depărtat�. ,. 

Totuşi, eu aş putea să vă atrag atenţi.unea asu• 
pra a ceeac� zicea Hdmiltoi:t despre Tay!or, pentrucă 
estf' un ave· tisment pei tru aceia cari năzuesc $pre 
aceasta, ca să câşthte ur!!'chea rn,uPhtii : · gândurile 
epitetele,. întâmplările, tablourile să se înghesue în
tr'un şuvoi irez1stib1l, care să f e slobozit şi să fie aşa 
de potrivite şi ·de ~frumoase. cum este şi ·de puternic, 

De aceea căuta să găsească pentn:i toate un loc 
şi o î11treou11tare, pet1tru , flori şi fluturi' tot aşa de
bi· e ca ş; pentru grâu. Iar când nu era în, stare sl 
facă vreo legătură în Î· lănţuirile sale logice între 
ccercurile mi.ci ale bufu:ul,ui de, vită şi cârlionţii bă• 
iatu!ui să!bati : 11 şi atunci putea să-şi împodobească 
tema sa cel pufi_n cu podoabe •minunate. Invăţătorul -
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ştie să-şi potrivească scuze locurilor folosite din iu• 
biţii săi Augustin şi Hrisostom şi numai puţin din 
iubiţii Seneca sau Pl1.1tarh. 

Veveriţa nu este mai pufin ispitită ca să strângij 
nuci pentru aprovizionarea sa, de ·ât autorul _iubitor 
de cărţi, ca să strângă pasagii frumoase din ·autorii 
.favoriji pentru propria sa icriere. 

Ach 1 el nu ştie cât de stătute şi fără 'nsemnă• 
tate sunt pentru aceia care nici n'au mer,; pe aceiaş 
cale şi nid n'au împărţit bucuria cu cel care a găsit 
cpunga cea mare:t, 

Fiecare scoică poleită îi deşteaptă amintiri tom• 
natice de păduri, dumbrâvi şi lumina soarelui, care 
strălucea printre frunzele galbene : însă pubfLul ob• 
ştesc preferă cu mult culegerii rare, uri kgr. de alune 
din cărucioara precupeţului». 

Nid o îlustraţiune nu este aşa d·e isbitoare, ca 
aceea, care este scoasă din subiecte cunos.:ute. Multe 
flori frumoase cresc în ţări sfreine dar cele mai dragi 
inimei sunt �celea care infloresc în ţarcul _ propriei 
noastre colibe. 

Perfecţmnea până 'n cele mai mici amănunte 
(puncte) nu este recomandabilă la folosirea figurilor 
retorice. lumina cea mai bună vine prin sticla cea 
mai clară. Prea multa zugrăveală înlătură soarele. 

Inainte, altarul Domnului trebuia să fie clădit din 
pământ s1u pietre nec1nplite, căci zice scriptura: pen
tru ă ai_ pus cutitul tău pe ele şi aşa s'au frăngărit. 
Es. XX 25. 

Un stil încărcat, perfectionat, artistic, pe ,.care cu• 
titul gravonului a lăsat urme bogate se potriveşte_ mai 
mult pentru un discurs în sala de şedi,1ţe. în for sau 
senat, decât pentru o cuvâ'1tare . profetică, care_ se 
tine în numele lui Dumne,eu şi preamărirea slav�i 
sale. Asemănările Domnului erau aşa de sirn-ple ca 
povestirile pentru copii şi aşa de naturale şi frumoase 
ca crinii, care înfloreau în văile unde învăţa poporul. 

El n'a împrumutat nicio legendă dm talmud, nici 
un basm dela Perşi şi nici n'a luat vreun tablou de 
dincolo de .mare, ci a rămas la propriul său popor şi 
.. . . -� . ... 
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a Yorbit de1pr1 lucruri obitnuite in 1til aimplu ccum 
niciodată vreun om n'a vorbit• şi cum trebue 11 vor• 
bească orice om cu băgare de seamă. 

Asemănările Sale erau ca şi El oi călătoriile 
sale ; nu erau niciodată silite, fantastice, pedante iau 
artistice. 

Lăsaţi-ne să-L imităm, căci nu vom găsi niciG>• 
dată un- model, care să fie mai desăvârşit ti mai po• 
trivit pentru prezent, 

Dacă deschidem ochii vom vedea înprejurul nos
tru o prisosinţă de tablouri. Cum stă scris: «Cuvin• 
tul este aproape de tine• lntocmai cum sunt şi ana• 
logiile dela îndemână, în flori şi albine, în copaci fi 
frunze, în calice şi flori. Nu e nevoe să ne împru• 
mutăm dela secretele întunecoase al arfei omeneşti 
sau s1 ne afundâm cu totul în teoriile ştiinţei, căci 
în natură stau la îndemână ilustratiuni de aur şi cea 
mai curată este aceea care iese în relief mai mult şi 
este zărită foarte lesne. 

Mai putem în adevăr să spunem cu istoria na• 
turală în toate ramurile ei : · «Aurul ţării mele este 
cel mai bun•. 

llustraţiunile cari se vor scoate din întâmplările 
zilnice sunt cele mai bune, după cum observă ţăranul 
şi căruţaşul că acele roade sunt cele mai bune, pe care 
poate să le ofere pământul. O ilustraţiune nu este ca 
un profet în ţara lui, căci are fre<;ere foarte mare în 
patria ei şi acei cari i-au văzut de multe ori obiectul 
aceia sunt, cari găsesc cea mai mare delectare tn 
lnfăţişarea şi lămurirea, care este scoasă din aceasta. 

Nădăjduesc să adaug şi este chiar necesar, că 
ilustr-aţiunile nu trebue să fie niciodată inferioare 
sau obişnuite. 

Nu se poate să fie sublime, însă totdeauna tre• 
bue să corespundă gustului bun 

Ele pot fi simple şi totuşi curate şi frumoase dar 
barbare şi grosolane niciodatâ. 

O casă are aspectul urât, dacă are fereastra mur• 
dară, plină de· case de păianjeni, mânjite, astupate cu 
hârtie cenuşie sau înfundată cu zdrente. A&tfel de fe• 
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restre sunt mai degrabă semnele. unei .colibe nenoro
cite decât ale unei case. 

ln ilustratiunile noastre nu frebue să se afle �nici-; 
od.fltă nici cele mai neînsemnate urme de cteace ar 
putea ·să jignească curătenia cea mai gingaşă. Nu ne 
place fete::l.stra din' care a ·privit lsebel. Termenii pen-

- tru Domnul Nostru să fie «ca zurgălăii calului de
paradă• trebue să fie cei ·mai ginga�i şi cei mai cu
raţi. Despre aceia, care amintesc ce este josnic şi ce
este vulgar am· putea să spunem cu Apostolul: c Nici
să se pomeniască între v,-,i, cum se cuvine sfinţilor•.
Toate ferestrele noastre- trebue să fie deschise spre , ,.
Ierusalim şi nu spre Sedoma.

Vrem să culegem florile noastre întotdeauna nu-
-mai din ţara lui Emanuel şi să fie Iisus însuşi, par
fumul şi dulce�ta lui, aşa încât să poată spună dacă
ar sta după g,ratii -şi ne-ar asculta când vorbim des
pre El : «buzele tale, miri!asma mea, sunt ca· păstura
de _potrivite, miere şi lapte sub limba ta•.

Ceeace trece dincolo de -marginiie curăteniei şi
ale bunei cuviinţe niciodată nu -trebue împletit în co
roanele noastre) sau să se folosească la înfrumuse
ţarea predicilor noastre. Ceeace in desertâţia umd om,
care caută să excite plebea, sau a unui măscărici ar
fi foarte întelept şi isbitor, ar fi la un predicator al
Evangheliei, des-gustător. _ ',

A fost un 'timp când_ se puteau ,găsi destule mos
tre de barbarişme, demne de condamnat, insă - ar fî
nedrept să-le pomenim şi acum;, când astfel de Ju•
cruri sunt, osândite pretutindeni.

Domnii mei, aveţi grijă ca ferestrele D-stră să
nu fie sparte sau numai plesnite," cu alte . cuvinte,
fe„iţi-vă de metafore îngrămădite clae peste grămadă
sau de asemănări şchiopătânde. · 

De obicei se atribue lui Sir Bayle Roche câteva 
din cele mai frumoase mostre de compuneri metafo
rice. Noi putem să judecăm că acel loc e mitic în 
care a spus: «Miros un şobolan, văd că pluteşte în 
văzduh-şi voiesc să-l sugrum din germen• . 

. Greşelile neînsemnate sunt destul de dese în cu-

• h 

, 
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vântările oamenilor noştri dela fară. Un mandatar al 
cumpătării foarte cumsecade exclamă: cCamarazi, lă• 
saţi-ne să începem lucrul! Lăsati-ne să luăm tărnăco
pul nostru şi să transformăm· locurile pustii, până 
când buna corabie a cumpătării va pluti vesel pe 
uscat•. 

Ne amintim bine, cum acum câţiva ani, auzeam 
c.ă se exprima un preot irlandez zelos : 

» Garibaldi, Domnii mei, care este un om cu mult 
prea mare, ca să cânte pe vioara a doua înaintea u
nui aşa de mizerabil astru ca Victor Emanuel". 

Eram îutr'a adunare publică şi trebuia să fim se• 
rioşi, însă ne-ar fi produs o mare uşurare, dacă am 
fi .putut sâ râcfem din inimă de reprezentările lui des
. pre Garibaldi cu vioara sa� cu cc:re cânta ceva unu 
astru. 

Un poet prieten ne vorbea îmbărbătător astfel : 
cMergi ,nainte. mereu, pe calea ta oricât de săl

batică ar fi şi oricât de mulţi duşmani ş'ar · găsi pe 
ea, surd la lătratul tare al câinilor, cari întind laturi 
picioarelor tale>, 

Un frate îşi exprima dorinţa într'o seară recentă, 
că noi toţi voim să fim câştigători. de suflete şi să 
aducem Domnului giuvaeruri cumpărând cu sânge şi 
să aruncăm coroanele lor la picioarele sale. 

, Cuvintele aveau un sunet aşa de plăcut încât au-
ditorii nu au observat falsitatea expresiunii. 

Câte mml dintre noi doreşte ca fiecare student 
să devină destoinic să sufle în trâmbiţa evangheliei 
pe un ton aşa de clar• «încât să vadă şi orbii•- Poate 
socotea, că trebue să deschidă ochii de uimire în tim
pul vuetului îngrozitor. lnsă tabloul ar fi fost mai po• 
trivit, dacă zicea cîncât s.� audă şi surzii•. 

Un scriitor scoţian zicea la propunerea ca să tn
trebuinteze o orgă la' serviciul divin: «Nu va retine 
avalanşele servidului divin ales să urce spre Cuvân• 
tul lui Dumnezeu•. 

Totuşi nu este de mirare, că muritorii de rlnd 
fac greşeli in cuvântări figurate, când face chiar şi 
sanctitatea sa infailibilul raposat Pius lX, câad. zicea 
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. despre Mr. Glandstone că „s'ar repezi pe neaşteptate 
ca vipera, care a � tacat barca Sf. Petru". O viperă 
care atacă o barcă este ceva prea gogonat chiar şi 
pentru fantesia cea mai îngăduitoa1·e, cu toate că· oa
recare· spirite sunt gata pentru orice mfnuni. S'ar pu-
tea umple întreaga fată cu astfel de greşeli. Am dat 
însă destule ca să vedefi cât de uşor se poate să fie 
sparte oalele metaforelor chiar dacă sunt întrebuin° 
tate numai opt. 

Chiar cel mai iscusit vorbitor poate să facă o ast
fel de greşală ocazională, Aceasta însă nu este o 
treabă bună, căci poate să strice ilustrafiunea ca o 
muscă moartă unsoarea cea bună. 

Câtiva fraţi ai cunoştifelor mele sunt în afară de 
făgaş căci orice figură retorică pe care o ating este 
năucită şi îndztă ce s -• apropie de o metaforă este 
de aşteptat o nenorocire. Ar fi înţelept din partea lor, 
ca să evite orice · figură retorică, până când vor fi in 
stare să le folosească, căci e păcat să întrebuinteze 
ilustratiuni dacă sunt aşa de încurcate încât întunecă 
înţelesul şi pe lângă aceasta stârneşte şi râs. 

Metaforele încurcate sunt în adevăr o_ zăp.ăcire 
răutăcioasă. 

Lăsaţi-ne să înfăţişăm lumii în adevăr ilustrafiuni 
buoe sau de loc. 

Aci termin prelegerea mea, care este numai o 
introducere la tema mea şi nici-decum tratarea com• 
plectă a ei. 
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Problema educatiel maselor a fră•mantat întotdea � 
una minţile luminate ale celor cari conduc destinele 
neamurilor. 

Aceasta aflrmafie este cu atât mai justă, cu cât ob• 
servam ca la toate popoarele civilizate s'a instituit io
vaţământul primar obligatoriu şi apoi a urmat serviciul 
militar, tot obl.gatorţu, recunosrut de toată lumea · ca 
atare, pentru, scopul Săli înalt-apărarea patriei. 

Niciuna însa, dintre toate instituţiile de educarea ti
neretul.ui; nu a putut realiza o edur.aţle intf grală. 

-Şcoala mai mult instrueşte" şi, daca, în cursul· el
primar .şi secundar, se mai observă câteva ore de Re

ligie, pe care preotul este obligat să le facă, apoi, la 
Universitate, când toate cunoştittţele trebuesc cristali
zate, pentrucă abia acum începe a se definitiva perso
nalitatea omului, nu se mai vorbeşte de Religie, aceas
ta rămânând sa-şi mai depună pe tabloul personalitaţli 
oment-ştl, doar urme şterse de amintiri. 

Militar ia pe lângă instrucţia necesară vieţii mate
riale a omului, urmareşte, prin conferinţe sau cântece, 
desvoltarea înaltului sentiment al iubire! de neam, dar 
aceasta încă nu este de ajuns pentru a face din ostaş 
un _om, căci prin om, în adevaratul inteles al cuvân"'. 
tuluf, întelţgem ua complex armoAic de l.Unoştinţe şi 
dragoste, o îmbinare desăvârşită de civilizaţie şi cul
tura. 

fami!Ja, şcoala şi biserica s'au străduit deci sa su
pline�scă aceasta lipsa a educaţiei oficiale, dar de cele 
mat multe ori tnvăţatorul şi preotul, 'în conflict pe ches
tii politice, au uitat de misiunea lor. 

Biserica, de pe postamentul Său tnalt, pe care a 
fost aşezată de lnsuşi Mântuitorul Christos, priveşte 
spce toate aseste lacune ale educaţiei maselor, pe care 
îgcearca, prin ceJ mai buni -fii ai Sai, s'o ia asupra Sa. 

Cum ? In multe fel uri : prin predica de pe amvon, 
&tar şi aceasta de multe ori defi;ltară; prin convor�iri 
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dela om la om, �ar ,i acestea,. la început, eu rezulta tul 
neiatiY al popll Tanda, fiind lipsite de e%emplu. · ,

Problema şcolilor duminicale sau de evanghelizare, 
cum se mai numesc, a fost lmbrăţişata _oficial, de bise
rica, ea flfnd aceea care ar putea înlocui toate lipsurile 
de mai sus, ajutAnd la completarea edccaţiel tlneretuiui 
.fi nu numai a luf, ci a oamc.nllor de toate vlrstele, 
cacl la cursurtle duminkale pot şi trebue sa ia parte 
Gameni de toate vârstele .. 

Ne .întrebam mat întâi: sunt necesare, în timpurile 
de fata, mat mult ca oricând, aceste şcoli? 

Răspunsul eate cda», mai ales aatazi, când liber
tatea cultelor pe_ drept cuvânt şi Io bun scop atribuita 
maselor, dar rău înţeleasa de unii, fac pe aceştia- si fn ... 
cerce a sfărâma postamentul hisericif. 

ln parohiile noastre se gasesc muti astfel de lupi 
îmbrăcaţi în piele de oaie. Şi să nu ne mirăm când a
firmam ca aceşti oameni, rau îmbrăc8ţi, au ţinte pre
cise în predica lor şi ştm sA îşi ascundă cu multi di
plomaţţe gândurile, sa mânuiasca cu multă abilitate tex
tele biblice ce le convin, phntruca, prin fariseismul lor, 
sa spet:uleze setea de credinţă a mulţimii in sensul,ve-
derilor lor. , 

Raportânrl acum rolul şcolilor d1iminicale Ia insu
fi�ienta preg:ttirii t!narului în şcoaUl �I familie, rapor
tând apoi ro!ul ac�stor şcoli la menţinerea unitat1i noas
tre sufl�teşfi prin credmţa. conchidem câ ,colile dumi-
nfcale lşi au o Imperioasa necesitate. 

Ramâne sa vedem care ar fi ·'metoda de aplicat şi 
subiectele ce ar trebui desvolbite. 

IA ceea ce priveşte metoda sau mijlocul de a aduce 
pe tineret la bisarica, tn după amiaza zilelor de ·sarbă• 
tori,-aceasta nu este alta decât râvna, sturuinfa preo• 
tulul. 

Este greu, e adevarat, a aduce pe tineret ia bf„ 
serica. tn dupa amiaza sarbatorilor, mai ales ta vremu
r1le din urma, când doctrina ma.teriftltSt! tinde sa înlă
ture. orke tranecendent, orice Ideal fi mai aleg pentrucl 
tineretul de ad nu tntelege sA traia�ea o viata duh'Jv
nlceasca, dupa evanihelia lui Christos, ci atras de.sen-
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zaţ i noi, este veşnic în cautarea aceastora, to-clri de 
sentimente erotice, organizaţii oculte difente, ·toate a
cestea râpindu-le tocmai timpul cel mai preţios nou�, 
preoţilor, după amiezile de sarbători. 

Preotul apoi s'a departat, în parte dela .misiunea 
lui,-mai ales avântâ 1du-se în lupta politică. 

Noi trebue, însa, sa înt�legem cuvintele mântuito
rului: .Râvna Casei Tale m'a mâncat pe mine" şi 
să tncepem de îndată ofensiva de sprijinire a ijoctrinei 
C(ţ,4Ştine, în şcolile dumi:1lcc1le. Prin râvna, prin staruin
ţa, mergând din casa în casă, stând de vorba cu fie� 
care în parte şi chiar daca, la început, vom fi priviţi 
cu indiferenta şf nu vom avea decât puţ 1ni care sa vie 
la aceste cursuri, să lucram cu ei- �şa cum a.numite 
organizaţii politice ştiu să· depună râvna, pentru a-şi 
putea atrage cât. mai mulţi aderenţi. 

Munca va fi spinoasa, ·dar rezultatele ei se vor 
vedea curând, căci satisfacţia va fi destul de mare, 
eâ11d unul singur, desamagit de vremelnicia cdor' lu
meşti, va veni sa recunoască, ca e mai bine Ia şcolile 
noastre de evanghelizare, care nu urmărriSC decât ade
vărul in vieaţă. 

Une ie şcoli duminicale funcţionează în colaborare 
cu „0,istea Domnului•. · 

Oastea D lmnului este pe linie 01todoxă şi po2te 
da tot concursul preotului în m1siunea sa, dacă este în
druni�tă şi dirijată de acesta, spre a nu cădea în erori 
dogmatice sau spre a nu căct·ea în formalism sec, re
dus la cântari religioase şi la agape bogate, fara nici 
o aplicaţie tn vieaţa, căci de cele mat multe ori omul
simplu înţelege prin religi1:1ne numaj forma de cult, ca
forma seacă, tară viaţa, fara dinamism, aşa cum trebue

-· ea t11ţeleasă de omul superior prin cultura, care şi el,
de cele mai multe ori, a cazut tn· cealaltă extrema a
trăirii vieţii lăuntrice şi a părăsirii ericărei forme de 
cult. 

Şi cum ar putea ajuta pe preot, în misiunea lui, 
aceşti" ostaşi ai Domnului? Ei ar fi antenele preotului 
tn afara. Ar îndemna pe unul sau altul nu de a intra în 
Oastea Domnului, ci de a participa la aceste cursuri 
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de hranire sufleteasca, şi tot -ei ar fi aceia care ar pune 
la dispoziţia in!ţiatorilo.r. în şcolile duminicale, cântar ile 
lor religioase cele mai potrivite, pregătind, cum am mai 
spus, terenul pentru primirea- adevarului dogmatic� 

Prio întrebuinţarea lor, ac1
, preotul ar putea atinge 

un dublu scop: unul de a atrage pe creştini la biserica, 
iar altul de -a încadra definitiv pe Ostaşii Domnului în
tre credincioşi şi a-i feri de separatis•in, cac1 şi ei folo
sesc, de obiceju, pentru şedinţele lor, tot dupa amiezele 
săr ba torilor. 

Şi c·âte lucruri fi umoase nu se pot face aci, la şco
lile duminic�le ?l: cântari de pesne religioase, în comun, 
cântări ce cultivă sufletul şi-l înalţă sus · Ia Dumnezeu. 

După ce sufletul va fi astfel pregatit, prin cântări, 
a primi adevărul reJigio�, va urma lecţia preotului, care 
sa explice un adevar religios doctrinar, sau de cult,. Se 
vor explica pe rând dogmele fundamentale ale· religiu• 
nii creştine : existenţa Iul Dumnezeu, unul în trei per
soane, dogma măntui1 ii, recompensa sufletului după 
moarte etc. etc. Şi mai ales se vor explica adevărurile 
de cult pe care le combat sectanţii: a) Biserica, ca lo
caş de inchinaciune, cu. existenţa sa din primele vea
curi ale creştiuismulul, când foi ma bisericilor erau ca
vernele - subteranele, cu p.ctura lor s111ibohca. b) preo
Ua ca instituţie de 01 dfn divin, întemeiata · de lnsuşl 
Mântuitorul. c) Sfintele taine, ca unele care împ�rta,esc 
harul divin, d) dau tarie sufletului în lupta de toate zi-· , 
lele. e) lnchinarea la icoane, ca unele ce n� mijlocesc 
cont ctul cu Dumnezeu şi eu sfinţii eic. etc. 

ln toate aceste teme rezultatul va deplnde de abi
litatea preotului, care sa fie ,practic, dar b; Q.e pregatit 
teoretic ferm pe p ziţie şi niciodata oscilând sau lasând 
sa s � într evada necredinţa. 

Tot aci, la aces·e şcolf, se vor face lecţii de des
valulrea doctrinej sectanţilor, aratându-se credincilşilor 
erorile fundamentale ale acestor sectanţi şi scopul pe 
care-I urmaresc ei, în propaganda pe care o fac. 

Şcolile duminicale, însa, nu trebue sa albă o sin
gură faţa aceea a predării adevărului religtos teoretic, 
ci şi o alta fa_ta, care este şi cea mai principala, aceea
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. a trllrli acestor adevlruri explicate aci, tn vteata dţ 
toate zileht. 

De aceţ� preotul trebue Să•şi urmlreasca şcolarii 
sat cum ,tiu sa exp·tcc ln vieaţa ceeace se explica aci., 
cum ştiu 8ă tmbine raţiunea cu inima. 

Temelia vieţii noastre sufleteşt! este Evanghelia 
Mlntuitorului Hristos, nu atât ln ,tiinţa ei, cât ln trli• 
rea ei. 

Le-gea de seama a sufletului nostru este omenia. 
Este notiunea cea mai specific româneasca, prin 

care se stabileS( şi se constata raporturile dintre om ,1 
semenii sal. 

Scopul ultim al educ8ţiei în sine este desavârşirea 
fiinţii omeneşt!. Aceasta desavarşire morala reprezintă 
postulatul esenţial al reBgiunU şl moralei cre,tine. «Din• 
colo, lnsa, de acest adevar cu rezonante metafizice, de
savarşirea morală este şi o necesitate organica pentru 
sufletul sbuciumat al omenirii de azi, care doreşte mai 
multa dragoste între oameni, mai multă virtute şt mal 
multa împacare cu sine şi cu Dumnezeu. Punctele car
dinale ale educaţiei tineretului roman şi ale maselor tu• 
turor vârstelor trebue să fie credinţa tn Dumnt>ţeu, pe 
planul pur spiritual al mântuirii suflete�ti, şi dragostea 
de tara pe planul intereselor comunitatii noastre na• 
fionale. 

Şi acestea nu se pot realiza mai bine dectt prin 
biserica şi slujitorii ei, atum, ca ,i în trecutul de aur 
al creştinismului nostru. 

Deci, fraţi întru Domnul la datorie. 

Preot V111ile Nart•• 

...... u. 
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· Poale par�Lta 11ă-fl •u•tlnă Inter•••·• hi

lata · Ju•tltlel •• prin cin• Î·

1n viata de drept, cel care este adrns ă'e imprefu• 
rărf in faţa fu■tlţtei este 1ubiectul de- drept; persoana. 
Căci, a fi subiect de drept, presupune a U capabtl de 
anumite drepturi fi datorH, de unde încălc.-rea dreptu
rilor sau nerespectarea datorUlor, ce revin subiectului de 

i drept, face ca acesta să-fi susţină drepturile 11,u al dea 
ţ" 1eama de datorii, in faţ_a fuztiţiei.
::: Subiect de drept, peraoani, nte în locul tntâ.l omul, 

intrucâ.t el, trăfod îatr'o societate organl.zatl pe bail de 
drept, este capabU. de drepturi fi datorii. 

D,u• vi-aţa de drept evaluând, & flcut posibil ca, nu 
numai omul ca ini!, să albă această capebilitate, ci ca 
1ă fie 'acordată fi anumitor as�clafU sau organizatu 'de 
oameni, care au · primit numirea de pc.raoane furldlc_e 
sau morale. 

Da-el avem nenut.nirate persoant jurtdfoe în dome
niul vieţii civile, Ie �flăm ca existente fi in modul de 
organfa·are al Bisericii ortodoxe ro�â.ne. ·A1tfel tn baza 
raportului de perfectă încredere fi reciprocitate ce u::îstl 
intre Biserica ortodo�ă română fi Statul Român, acesta .,.
dfn urml recunoaJte persoaalftate Juridici părţtlor c011-
1tftutive ale Bi1erfcU. 

1n ace■t sens, Legea pentru or-canizJrea 811erlcH_ 
ortodoxe ramâ.ne, prevede prin articolul 27: sPlrţiJe con• 
1tttutiye ale Bisericii ortodoxe romAne (parohiile, pro
topopiatele, mănlltirile, epitropHle

,"
mitropolUli- fi patrlar• 

hla - (Biaerica întreagă) ca atare sunt persoane furl-
dice:t. Această hotirlre este menţionată 9t de Lecca 
pentru regimul general al culttlor prin art. JJ. 

De unde ree■e că, printre pirţile co11atftutive ale 
Bi1erfclf, în locul înttf e1te sQcoUtl parohia ta. per„ 
1oanl furidlcl, 

Callt�tea aceaatl de peraoanl Juridici ■c dl tnai 
parohiei, avlndu-ac în vedere, nu edificiul, terfteriul nu 

• - "'<"' -· -- �-
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avc:rea, · ci comunitatea credlncio,ilor din care se com
pune, a9a. cum ,-e definefţ.e ea prin articolul 26 din 
Statut pentru organizarea Bt nidi ortodoxe române : 
•P•rohia este co,nunltatea bi1erice,ucă a credindofflci>f,
clerici şi mireri, ctrl, l!t! b conducerea puohului, su1ţtn,
cu mijloacele lor materiale ff moule, una ·sau mai multe
bi1erfcl, cu a,ezămintele ti! personelul Ior:t.

In ac�laJ sens se pronunţă fi Curtea de Ca■aţle prin 
deeizta dln l 6 Iunie l 925: cPersonaHtatea furidkl, ca
pabilă de drepturi fi obHgatiuni; a unei bl1erlcl, o for 
mează nu edificiul, care este locul de întâlnire al cre
din::iofilor unei rellgU; nicl a vc:ru, c&re este afectată 
pentru întreţineru. el, ci comunitatea credincfofilor ,ce
lei r.:UgH, ctre găseic îo edifbiu mîfocuJ, p_µtfoţa de •-fi 
manifesta credinţa lor, iar in avere mijlocul de a o cul
tiva ,, întreţine> (Curtea de Cuaţtr, Scct. I Dec. No. 
1922 din 16 Linte 1925, în P,:indectele Săptămânale Nr. 
J 2 I 928 P• 269). 

Deci parohf,1, comunitatea. credinciofilo:, fiind per
soană furldfcl, este capabilă de anumite drepturi fi da
torii. Desigur el, atunci când nu f se respecti drepturfle 
■au nu-şi indepHnefte datoriile, ea poate sl stea în faţa
fustiţtef, pentru 2-şi susţine interesele, in bua drepturi
lor de care_ se bucură c� persoană juridici.

Dacă, prin cele txpuse până acum, a'a rlspuns la 
prim!! d,ln htrebările puse Ia - înreput fi anume, daci 
poacte parohia să-fi susţină Interesele în f,ţa fu1tiţfd, ri
mâne să vedem, cine este cel ce reprezintă respectivele 
interese, ceeac:e formeazl sensul celei de , a doua între
bări. 

Legeo penoanelor furldice prin articolul 98 hotl
râfte astfel : c O asoc115ţfone, dobândind caractuul de 
persoană furidlcă, îşl are reprentanţU ei legali, cu C&• 
pacttate dep1'nl de a obliga fi de a-i admini1tra patri
moniul>. 

1n ceeace priveşte parohia, porrfvit articolelor 9, 
JO, şf l l din L�gea pentru organizarea Bf1cricU orto
doxe române, rrgulamentul p�ntru alegerea fi con1titul
-rea organelor reprezentative ff executive ale plrţllor 
eon1Htutlve ale BlaerfcU ortodoxe rooiâ,;ic reglcmcntcad·- - ) - ... ' 
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ca organ reprezentativ pentru parohie, Adunarea paro
hială, care, Ia rândul d, are· ca organ executiv, Con
siliul parohial. Aşa articolul l al sus-zisului regula
ment prev,de: cPârţlle constitutive ale BtsericH orto
doxe Române (Patriarhia Română) sunt: parohia, pro• 
topopl&tul fi eparhia. Organele lor reprezentative sunt: 
Adunarea parohială, ptotopopească şi epHhială, avân.d 
ca organe ex�euuve : Constitui parohial, protopope■c şf 
eparhlal:t. Iar în ceeace priveşte numai parohia art. 36 
al a.celufaf regulament spune: c Comdliul paro.hfal este 
organul executiv şt administrativ al Adunării parohiale 
fi este ales dtn sânul eh. 

Ca organ executiv şi administrativ, Conailtul paro
hial are, printre alte atriboţu, şt pe aceea de a repre-
zenta interesele parohiei in faţa fuatiţici. 

Intr' adevlr, sunt doul decizii date de organele fu
decătorefd civile care hotărâse aC'est lucru. Aft, prima 
decizie dată de Tribunalul Judeţului Lăp\Jfn& cu data 
de 28 Noembrie J 927, prevede.: «Parohiile sunt dcela
rate de lege persoane 'Juridice fi sunt reprezentate în 
fustitie nu de preotul paroh, ci de consiliul parohial fn
sUtutt de l�ge ia acest ■cop" (Tribunalul Jud, Llpufna, 
Sect. III, Sentlnt• Nr. 627 dtn 28 Noembrle l927; în 
Pandectele Săptămânale, Nr. 2/928, p. 28), 

A doua dc:cfzle, dată de Curtea de Apel din Chf-
ffoău cu dAta de 31 Oct. J.92.8, hotărâfte: cRepre.zen
tarea parohiilor în ju1Uţle se poate face numai prin 
preşedintele ConaJHului parohia), care tre bue, pentru a
ceasta, să aibă autorizarea Con1iliul parohial»; (Curtea 
de, Apel Sect. II -Chiffnlu, Dec. Nr. 178, din ·31 O:t, 
J 928 ; în Pandectele săptămânale Nr, 37 ;928 ·pag, 885) 

Dacă, potrivit art. 44 dtn Statutul pentru organl
Hre_a Bisericii ortodoxe române fi art, 36 dfn Regula-· 
mentul pentru alegerea fi con■tltulrea ortanelor r�pre
zentatlve fi executive ia B11erica ortodoxă română, pre
,edtntele con1Uluhd parohial e1te preotul paroh, a.'ar 
plrea el cele două decizii, mal sus menttonate, s•ar con
traifce, intru cAt prima hotldfte ca parohia sl ffe re
prezentatl ia Ju■Uţie prin Con1illul parohial fi nu prin 
prc�tul�f•roh, far a dou� c�far f!!dl�� pe pr��tul }'aroh, 

www.ziuaconstanta.ro



ă4 T ... 

ca prefedfotele Conafliulul parohial, 1pre A reprurnta 
parohia în fu Uţie. 

Realitatea este .ln1l ci preotul paroh reprezlntl 
într' adevăr fotei esele perohid în furstlţte in calitate de 
pre,edinte al Consili�h1l parohial, dar numai atunci 
când eate autorizat de acest Conallfo. 

Printc dlspoziţUle Uaale aie Statutului pentru or• 
ganl.zirea Blserldf ortodoxe ro- âne, artlcolul J 7 6 ho
tădf te: ,,PrefedlnţU CO:t;hetelor parohiale,· protopopeftf 
fi eparhiale repreztntl, in faţa tuturor tn1tanţelor -jude. 
cătoreJti fi admintntratlve, re1pectlvele parohii, proto
popiate fl eparhii.» 

Cred el este vorba în acest articol de con11IUle plr
ţllor con·1tltutlv1 ale BtsericU ff nu de con'litetele ace■-
tora, tntru cât numai cocsiltilc: sunt organele executive 
fi administrative 1'.Cspectiv pentru parohii, .protopopiate 
fl eparhii. 

In acest din urmi sens, articolul J 7 6 al Statutului 
ne Iămure,te pe deplin asupra faptului el, parohul, ia 
calitate de pre,edinte al Consiliului parohial, este cel 
ce repreztntl fl susţine Interesele parohiei în fustlţfe, 

. având pentru aceacta autorizarea Consiliului par_ohlal. 
In concluzie, din cele expuse pânl aici, reese el, 

parohia, ca persoană furldicl capab Il de drepturi fi 
datorii, îff poate susţine interele ei in justiţie. 

Cel ce .o reprezintă, ln ace1t sens, este preotul pa
roh, îa calitate de pre, edinte al Con1iliuluf parohial. 

Diaoen NICOLAE D. IONESCU 
Parohia �Sf. lmplrafţ• Clllratl 

www.ziuaconstanta.ro



Tomta 

REVISTE 

IQtH publlcatme de ·genul acesta medtl o deoac
bfUl atenţie revl■ta fundaţiei' Regale Căminul Cultural, 
care îfl �re ca subtitlu : ,,Revistă de 

L 
cultura popo

w�� 
lntr'adevlr, Ibâ.nd la o parte «Albina», vechea re

vistă, fubiti de toată lumea, pe care M. S. RtgeJe o U� 
plre,te pentru masele largi ale'•poporuluf, «Căminul Cul
tural» este revf1ta cooducitortlor acestui popor, într'ale 
culturii. 

Fatl de cum apirea altăd&tă, a făcut progrese mad 
atAt în ce prlve,te conttnutulcât ,1 formatul. 

ln numărul de faţl - Nr. 7-8, lulle-Augu1t J 945, 
■efflneaiă articole cel mai de se mă condeieri ai cultu
rii poporului, în frunte cu d-1 Profesor Dimitrie Gustl
ft d-l Einanoil · Buc1.iţa. « Domnul Profesor». a,a cum
il nutneim noi, echipierii de altăd•tl, pe d-l Gustl, chiar
cAnd era ministru, dă în acest număr, dfscuraul ţfnut,
tn prlmlvară, cu prileful împlinirii a 20 de ani dela începu
tul cereetlrilor monografice, sub titlul de «Bazele demo
craţiei sociale. D-1 GusU a propovlduft, o viaţă întreagl,
lntoarcerea fntelectualllor la sat, cunoaşterea rcalltăţUor
■atului fl ridicarea lui la un nivel de culturi superioarl,
pe baia cercetărilor acestor Intelectuali. ·· 

O-sa insufi a stat ani dearâ.ndul in mijlocul echi
pelor monografice trimf■e în sate fi la strigătul slu de 
ajutor s'au lnfiinţat Echipele Regale Studentctti ,1 mai 
tlrziu Serviciul Social, pentru afutorarea satelor fi ri
dicarea lor la o noul viaţi. 

Şl 1'au realfzat lucrlrt mlrete fn urma acestor e
chipe. Şt cum sl nu se realizeze dacl în Inimile lucd.• 
torilor sllltlula credinţa şi iubirea, pe care le mlrturi
seJte Ptofe1orul.... « noi am crezut tn ceva. Am avut cre
dtotl în martie vfrtuti ale acestui neam fl-sl o spu
nem larăfl firi o falsă modestie, când am lucrat cum 
•m lucl'at în sat tl pentru ut .•. 1vem conttUnţa tm ..
pluti el am fost ff ctf earl am prevăzut fi timpurile
de mal ta\r.tiu.

•
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Credem fi eram convlnfi de aceasta fi atunci când 
l lucram-el suntem cd cari am pu1 ba.zele adevăratei

democratu 1ociale, care nu este din vorbe:, ci din f&pte
tf care constă dtn reaUdrl, din iallţarea acestor unitiţi
19cfale, a ace■tor sate ,1 a acestor regiuni, unde· am lu-· 
crat. ,,, 

. . · _ Şi pe lângl această credinţi, a mai fost ceva ,1 a-· 
ceasta ne-a animat mai mult decât orice : a fost iubirea 
pentru ţlran, iubirea camaraderească de lucru, ţn m1.1n
ca această obiectivă•• 

A,:n citat prea mult tn dauna celorlalţi colaboratori, 
fflndcl sunt cuvintele Profesorului D. Gusti. 

D-l C. D. Gib înfăţişează c <;ultura poporului. ln
concepţia Fundaţiei•, U. Luncaşu. Educaţia în viaţa
ostăşească•, Păr. Const. Mth. Marinescu vorbefte des
pre ridicarea satelor prin ele înfile, iar la urmă, par
tea II-a a revistei este închinată bibHotecflor populare.
· , T echnicianul fi doctrlnarul bibliotecii este 1.crUtor�l
cunoscut de toată îumea ca cel mai de seami bibliofil,
D-1 Ern. 8 .icuţa, secundat de nepotul marelui poet Cof
buc, d-l Anton Co,buc. 

D-1 Em. Bucuta vorbe,re despre cŞcolile de bi- -
bliotecarl• fi arată cum poate fi răspândită cartea in 
popor fi cum poa.te fi cititl. Că este neapărat nevoe de 
un btblfotecar· educut în acest 1en,. Demnă de relevat 
este constatarea pe care o face Domniaaa el -până la bi
bliotecile populare, c utul nu descoperise ca afutor pen-
tru 111flet decât cartea sfântă. · 

Ei rămânea lasă depărtată �• temută, Venea din-
. tr'un Izvor care nu era omenesc ft'nu 1e amesteca dea
tul cu noi, cum nu 1e amesteci vâna. de aur strecurată 
prin inima stâncii cu stânca. lată că acum, datoritl bt

bllote.:U. cartea lurneascl se a,eazl lângă cealaltă şi - ·

bucurându-se de trecerea ei şi bătând cărarea des
chisă de ea, se schimbă lntr'un bun al tuturora». 

Se vede recunoscută, tn aceasţă 'afirmaţie, acţiunea 
BfuricH ca mai �eche ,1 lnafnte mergătoare în acest 
do meniu bibliotecar. D1n prestigiul fi respectul cultivat 
de: Biserică pentru cartea sfântl împrumută ,t cart�a }. 
lumcascl a bibUotecU Ji trece dln mâal la mână, rc:co-1 

.. 
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mand&tl de btbllotecarul, care de acum poate U fi un 
altean 'oarecare, iubltor de slovă, 

D-l Anton Coşbuc chiar„ s::rie, tot acf, un foarte
fudl.::io1 at'Ucol despre •Bibliolecarti ţărani>, Ef sunt 
cei cari fle cuaos:uti poporuhd btbUoteca, care, înainte · 
de războiul mondial, pe vremea. lut Haret, atltia 110-
lati, intt'un colţ al fCOUi primare, 

· De mult interes este graUc�l pe care ni-l înfltffe&•
zl d-l A. Cdfbuc, dia care se ved�, _ia procente, vred
nicia tuturor provincUlor Ţării, in numărul biblletecllor 
fi nu·mlrul mue 111 bibliotecarilor ţărani dtn Banat, Ar
deal şi Ct'iŞtna-Ma.ramureş. 

·Fund,1.ţia a organizat cursuri pentru bibllotecarl, Ins
truindu-l îa orgţnfzarea bibUote;U şi cultivându-le en;. . 
tuzlasmul pentru tarte. 

D-1 Cfocureauu ne dl o imagină frumoasl. despre
o altl ltaUe, I :npestJtţatl cu florile de slovl ale btbllo- .
tecllor cu vechimi impresionante şi totuşi vil.

Mal 1e-mneazl cronici d-nii; I. Lolu; Cărţile · po
pulare, Anton CoJbuc, Bibliotecile noastre în timpul
războiului. La urml, revista are o bogatl bibHografie _ 
a clrţHor pentru bibliotecile populare, dln care nu . Hp_
sesc cărţile reltgioase, cărţi pentru copil, poveşti, nu
vele ,t poveatfri, rottţane, literatură strltnl- în românete, 
teatru, istorie, Hteratură, etc, 

Urmează apoi o rubrkă · a period(cilor şf un ' cata
log al cărţilor vechi din Biblioteca Fund,ţiei pănă la 
1830 şi după aceea, 

, Nu lipseşte, ia sfârşit, nici ·_îndreptarul technfc al 
bfbUotecarulu:i în cadrul cirula este d�tl foaia cărţii,
cum şi foaia cititorului, un fel de foi statlsUcf, cu a
ju.torul c_ărora, ee poate vedea circulaţia unei că_rţf c�m 
fi preferinţele ciUtorilor. 

I

� . La sfârşitul revistei, sub titlul, Documente, este re-
dat c Regula-nentul pentru funcţionarea btbHotecilor pro
topopeşti ,, parohiale din Afhfepiscopfa Roroână de Al-
ba lulfa şi Sibiu>, 

Btserlc:a, care a fost înafnta,e în răspândirea Iuml
nH prin slovă, se organizead cu noi forţe şi nu vrea 
■l fie i�!rccutl de Instituţia Regală, mai tAnlri, Ne bu-
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euri tatreccrea ff reviata cClmlnul Cultural> ffi fac:e 
un punct de onoare, relevând fi munca dtn ogorul Blsc-
ricH, pe tlrAm cultural. 

Pr-. I. Sanda 

Urtl I Icoana Malc:H Domnului 

Am popo1ft, pe iarnl, câteva zfle, Ia aeminaru 
.Central" din capftalil, ff printre piclturf, am citit oltf
ma carte a Plr. Victor Popescu,· cu titlul de md 1us, 
rl1itl pe ma11 de lucru a unui coleg, 

Pe Păr, Victor îl cunosc mal de mult fl-1 Iubesc. 
Ml-a fe■t profesor pe când eram elev fi mt-a deschis 
ochU pentru problemele vleţH, Ia lecţUlc de morală, cum 
fi &'lSttul pontru lectura ci.rţUor esenţiale. Mi-aminte■c 
:l la Indemnul Sf. Sale am citit pentru prima datl 
Confesiunile Fericitului Augustin, ia fraoţu.ie,te, fi am 
flcut din ea o recenzie, colegilor, Era pe atunci laic. 
SlmpaUa pentru profe1orul laic a crescut, de tndatl ce 
Dumnezeu l-a tnvednicit sil-I Ue Lui preot. 

ŞI mult mi-a plăcut activitatea preotului pe calea 
uri1uluf. Am citit aproape tot ce a scris. Scrisul Păr. 
V. Popescu este o apologie a preoţiei. Dar o apologie
nu 1ub{ectlvi. sau imaginari, ci bazatil pe fapte luate ·
din realitatea vieţii de toate diete.

Sunt ta· toate clrţtle sale meditaţii pline de poezie, 
1crfn cu un remarcabil talent acrHtoresc. Dar mal alea 
tn •Icoana Maicii Domnului• avem în faţă 1chfţe ,1 
med1.lione, ia care pana scrfitoruluf este la inllţfmea· Iu.f 
Slavici -dtn Popa Tanda ,1 G_ala Galaction. Am cf.. 
tft:o aft. cum, lnset&t !!f H blut apil, pe nerbuflate, iatr'o 
zi· d.e ar,lţl. Mt-a pllcut. 

Daci în popor Ji tn lumea clrţH, au circulat atâ
tea poveJU urâte pe seama preoţilor, Icoana Maicli
Domr,ulul eate o contra ofensivi, un rlspuna fl o rea
btlitare. Daci cei vechi scriau tratate deapre preoţie de 
o f,umuactc rari, cum cite al Sf. Ioan Guri da Aur,
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zilele de aatlzi ne cer chipuri de' prcqţl cari 1l lnttu
chfpezc Idealul propoveduit de cei vechi. Şf daci multi 
lumc-f peaimfatl, în _.aceaatl prfvlriţă� ■e poate converti 
la un real optiml1m din citirea schiţelor, �ari &unt tot 
atâtea portrete maglatral crelonate de 1crlitorul V. N. 
Pope■eu. 

Satul se cfvflfzeazl, ifl imbunltăţe,te rasele de vite 
tl 1ofurlle de pomi fructiferi, ifi plaritea.il râpele ff drcrc 
drumurile, îfl face poduri pes1c ape fi 1c 1t�vilcac pu
hoaiele, ce 1c prăvălesc din munţi peste sat, la rla1ul 
preotului, dia indemnul ff pilda lui. 

Vlăţa morali 1e imbunltăţe,tc. Dispar picatele fi 
deprinderile bune le Iau locul, fiindcl preotul e dârz tn 
propovcduire fi 'n faptă. Furturile contene1c, fc-tel'e nu 
■e mat răpesc fllndcă preotul nu le mai primeftC în bl-
1crlcl ca pc mire1el1 fecioare, îmbrăcate în atb fi cu .
cununi de lămâlţl pe cap, ci le 1ăvârftJte taina nunţii
a 2 ... , ca la văduvele ce se remlrltl.

Şf la or,afc personalitatea preotului foflue-nteul · 
mediul fi-I tran1forml. Astfel Păr, S. M. Intervine tn 
lupta dintre clasele sociale ti câf tigl, pentru Hrfatos- ,1 
omenie, pei cd cari luptau împotriva luf Hristos. Pir. 
Pavel duce cuvântul Evangheliei in închisoare unor oa
meni pe care 1octctatea îi socote,te Incorigibil(, dar cari 
1unt totuşi suflete ale lui Hriato1 Ji fratl af no11td. Ba -
chiar lzbutcJte sl de■copere aci grc,ell1e dreptltH fudci,, 
cltore,u fi să c:earl repararea nedrept-ltii• 

Şf mal este un element, asupra cirul&·- 1thutttc 
Pâr. V. Popescu, în cartea 1u1numftl, în afara de preet, 
,1 anume. lumea crccliiiclofilor. S�a spus ·de- multi �t••• 
affrmat de unU sociologi, ci poporul nostru e■te . fndt
feremt în ce prfv,eşte credinţa. Icoana maicii Domnulu-f, . 
cite un document împotrtv:A fi un arrum-ent, lAngl . al
tele - ci trebue ,sl· Hrn optimlftl. Hrl1h,11 cite:, acelaf, t. 

feri Ji as-Uzi -,1 lntotdeauna, Ţăranca care nu 1e· poate 
de■plrţi de icoana ei pentru t o lira p,eotulul„ la mu-
z=u, sf mte el cu plecarea icoanei� f-a plecat cineva dfn 
f&Dl4lfe,-f-a murlt ;paroi un coptl Si plca�l .1ii,:1ta1arl· · 
Icoana iaap0l. La ora,e, la fel• ni 1,aei„dem•a■tre•n a· b 

..... -- . - -- - _ _, . ...... . 

www.ziuaconstanta.ro



.... Toinl• 

cela, lucru tn c/ntre mun.citori•, •ţ)uhovnicul lnchi
şorti•, c/ntr'o familie fără copii». 

Cartea este fl o mângâere pentru toţi acela cart 
au ■imţft tn furul lor. ura im potriva preotului, ură de 
c•re ne-a prevenit Mâ.ntuitorul. 11 rugăm pe 1crUtor, pe 
aceaatl cale, ■ă continue, cu daru-I ■crUtorfcesc, in a ne 
hrlnf cu cât maf mult optlmi1m. 

Pr. I. ·sanda 
____., 

Coa(erlntele generale preote,tl 

.Anul acesta, cu toate greutăţile inerente vremurflor, s'au 
ţinut, în cursul lunii Ooctombrie, cţmferinţele generale preoţe�ti 
programate pe cele -nouă protopopiate ale eparhiei. 

Du9ă aproape doi ani dela ultimele conferinţe ce au avut 
loc to eparhia noastră, aceste confermţe deveniserA o necesitate 
prăfesională de prim ordin, al căror efect sperăm că mi va întârzia 
să se răsfrângă asupra modului de comportare al preoţilor, dar 
fi asupra vieţii religioase a poporului drept măritor din eparhie. 
Şi aceasta, ·pentrucă, aflându-ne la început de veac nou cu in
staurarea unor noui mentalităţi la noi şi aiurea, preoţimea sim
ţea nevoia unor ·lămuriri şi îndemnuri, spre împlinirea mai con
ftientă a sublimei ei chemări, în diferitele compartimente ale 
vieţii. 

In acest scop, încă din cnrsul lunii Aupust 'a. c. a11 fost 
date pentru studm opt subiecte - vatro teoretice şi patru pra8-
tice - privind Biserica şi pe preot în -oficiul său de liturghi
sitor, predicator, catehet, iniţiator şi_ colaborator tn operele de 
restaurare a vieţii spirituale şi materiale de după răsboi. 

Toate eonferinţele s'au desfăşurat sub preşedinţia Prea 
Sfinţitului nostru Episcop D. D, Chesarie. Prea Sfinţia Sa, în� 
frotând intemperiile vremii, greutăţile călătoriilor şi oboseala,· a 
ţinut să dea personal poveţe prtoţilor, vorbindu-le despre înda
toririle ce le au de a adânci în sufletul poporului înaltele prin
cipii evanghelice,. a căror necunoastere şi desconsiderare au, 
mânat omenirea la războaie, şi de. a nu întârzia să se dea, 
ei cei dinfâj, pildă de I vieţuire creştineal3că� împlinindu-şi mi-
1iunea cu adâncă convingere şi ap011tolesc zel. 

Pretutindeni preoţimea şi-a întâmpinat Chiriarhul cu sincer 
exprimată dragoste ,i ascultare, întemeindu-şi năzuinţele, spre 
tet lucrul bun,,pe distinsa-i personalitate morală. 

La 9 Octombrie, au avut loc conferinţele dela protopopia
tul I CilAraşi, la care au participat cea mai mare parte a preo• 
1ilo1 lii11 circum1cripţie, în frunte cu entuziastul ti vrednicul lo1 
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întâi Stătător, căruia i se datoreşte buna rânduială a desfăşură
rii conferinţelor, cum şi reuşita laudabilă a acestora, fapt care 
situiază preoţimea călărăşeană în frunte, deşi este departe de 
centrul eparhial, , 

S'au distins în special, următorii preoţi : C. Diaconu Ca
rol I, Ioan O Popa Independenţa, Mihail Drăgoi, Neagu Ve
chiu, Gh. Pătraşcu, Gr. Georgescu, cari au arătat un interes 
deosebit în studierea şi prezentarea conferinţelor. Li se aduc 
pe această cale, elogii bine meritate. 

ln ziua de l l Octombrie, s'au ţinut conferinţele la Proto
ieria III Ostrov, în pitorescul orăeel depe malul dobrogean al 
Dunării, care, în urma cedării Cadrilaterului, a devenit un cen
tru mai important, pulsând o nouă viaţă. 

Din motive necunoscute, participarea preoţilor din acest 
protopopiat d Jăsat de dorit, numărul celor prezenţi fiind foarte 
redus, deşi P. C. Protoiereu a 'făcut toate încunoştiinţările din 
timp. 
� .Totuşi cei prezenţi au studiat bine lucrările şi au angajiit 

discuţiuni frumoase în legătură cu ele. 
Menţionnăm pe preoţii : V. S1ănescu, Gh. Brătianu Oltina, 

Gh. Toma, Cazacu, Anghel, Vasilescu şi Bălais. 
La aceste conferinţe � asistat şi D-l �h. Popescu, membru 

în Consiliul eparhial cultural, cu care P. S. Episcop s'a întreţi
nut în timpul liber. 

Tot cu ocazia conferinţelor dela Ostrov, P. S. Episcop a 
făcut şi o vizită 1a Sf. Mănăstire „ Crucea de Jeac •, Dtrvent, 
unde a poposit o jumătate de zi şi o noapte, asistând la servi� 
ciul divin şi dând sfaturi pnsonalu1ui mănăstiresc. 

La 13 Octombrie, după o călătorie dD€VOioasă, P. s. Epis
cop se afla în mijlocul preotilor din protoieria V Lehliu, în co
muna Săpunari jud. lalo::niţa. 

Prezenta preoţilor a fost în număr mulţumitor, lipsind nu
mai câţiva cu motive de luat în seamă. 

Dintre cei prezenţi, s'au remarcat în mod deosebit preoţii: 
Radu Marin şi Nicolae Zbancă. Menţionăm încă şi pe preotii : 
Manole Stan, f. Enache, C. Şerban, Voiculescu, C. Gheorghe. 

După o pauză de câteva zile, timp în care · preoţimea a 
fost lăsată liberă să participe Ja Congresul clerului din Bucu
reşti, au avut loc în ziua de 22 Octombrie conferinţele la pro� 
topopiatul I Constanţa. 

Pe cât de mari au fost aşteptlirile, pe atât de nerorespun
zătoare a fost desfăşurarea conferinţelor dela centrul eparhial. 
Numărul mare al absentiJor şi lipsa de participare la studiu şi 
discuţi denotă desinteres Sperăm că m viitor, protopopiatul I 
Constanţa îşi va îndrepta greşala, tii la cei puţini cari s'au evi
denţiat acum, se va adăoga un număr mai n;iare de asistenţi şi 
partir.ipanţi. Şi aceasta, sigur, cu concursul P. C. Protoiereu 
respectiv. 
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La 23 Octombrie au avut loc conferinţele dela protopo
piatul IV Cobadin, în comuna Gen.erai Scărişoreanu, unde P. S. 
Episcop a fost transportat cu · maşina de D-l Prefect al 
Judeţului Victor Duşa. La aceste conferinţe şi cele următoare a 
luat parte şi P. C. Preot Gh. Sorescu, consilier referent admi-• 
nistrativ, care a dat lămuriri necesare în multe chestiuni admi
nistrative. 

La desbaterea problemelor date în studiu s'au evidentiat 
preoţii: V.- Marmescu, Brătăşanu, D. Mihăilescu, C. Creţu, Bu-· 
lăceanu şi Rizea. 

In ziua de 25 Octombrie, tot cu concursul Don:!nului Pre
fect, P. S. Episcop eu însoţitorii P. S. Sale, a putut asista la 
conferinţele din protopopiatul li Cogealac, unde am ascultat do
cumentata expunem a C. Preot Podaru despre „educaţia tinete
tului şcolar şi extraşcolar" cum şi frumoasele completări ale P. 
C. Protoiereu Şt�fan Duţu.

De_ asemenea ne-a mişat confesiunea Părintelui Taifas des-. 
pre pregătirea preotului pentru oficiuJ de liturghisitor. 

La 30 Octombrie s'au ţinut conferinţele la protopopiatul li 
Ţândărei, în cadrul cărora s'au evidenţiat preoţii: Popescu Co
cargea, Sima Ţândăreî, Popa Ion, Niculescu şi alţii. 

La aceste conferinţe am ascultat şi cuvântul v1braat · şi plin 
de judicioase reflfXii al D-lui Prefect de Ialomiţa asupra rolu
lui Bisericii în vremurile actuale. 

Cu maşina Domnului Prefect ne-am transportat în a
ceiaşi zi Ia Slobozia, poposind noaptea la P. C. Protoiereu Do
brescu Amara, pentru a putea lua parte la conferinţele ce s'au 
ţinut în acest centru Ja 31 Octombrie. Am remarcat dorinţa şi 
hotărârea en·ergică a P. C. Protoiereu de a vedea clerul din 
circumscripţia i:'. C. Sale progresând şi îndreptându-şi greşelile 
de până acum. 

Preoţii s'au prezentat cu subiectele bine studiate şi puse 
la punct. Aducem elogii preoţilor; Gheorghiu, Gh. Toma, Dră
ghicescu Cosma, Negoiţă · P. Ioan, Dejan, Breteanu, Zamfir şi 
Băjenaru. 

1n ziua de t Noembrie s'a încheiat şirul conferinţelor cu 
cele dela Urziceni, unde pe lângă o bună frecventă, preoţii din 
acest protopopiat au angajat şi cele mai edificatoare discuţii a
supra suhiecteJor şi altor probleme privind in.tewsihi:area mi-
sionarisnlului clerical. 

In mod deosebit s'au distins preoţii: Buruiană, refugiat, 
TomÂ Ceroiu, Săndulache, Petre Gh., 'Mocanu, I. Simeon şi 
��-

Nădăjduim, că toate sfaturile. şi îndemnurile date cu ocazia 
acestor conferinţe de P. S. Episcop, cum şi schimburile de pă
reri şi experienţe vor contribui la illtensificarea activităţii noastre 
profesionale spre slava lui Dumnezeu şi propăşirea sfintei noas-. 
tre biserici. Consilier Referent
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ABONAMENTE 

Consiliul economie în şedinţa din 27 Noemhrie 
1945, a modificat ahonamen.tele la revista „ Tomis", 
după cum urmează : 

2) Pentru parohii-: 5000 lei pe an. 
1) Pentru preoţi: 4000 lei pe an; 
3) Pentru cântăreţi: · 2500 lei pe an.

' 
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