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PREFAȚA TRADUCETORULUI !. 

Incă din anul mântuivei 1875 traducând Ex- 
punerea Doctrinei Bisericei Creştine Ortodosă, 
cu permisiunea autoriulaă, acestă scriere impor- 

tantă a eruditului Archimandrit W. Guettee, 

doctor în 'Tenlogie a Bisericei Ortodoxă de Ru- 
sta, pe când eram ca Episcop al Sântei Epar- 
chit de Huşi, şi imprimând'o atunci, simt a- 
cum o vie mulțămire sufleiescă, când constat că 

a fost bine primită şi citită de fiii spirituală ai 
Sântei nostre Biserici, Iar în acestă convingere 
a mea mă întăvesc prin faptul, că în present a 

devenit rară acestă scriere şi chiar cu anevoe 

de procurat. Motivat de lipsa ce se simţeşte de 
ea, mam îndemnat a o reimprima, contribuind 
şi cu acestă modestă lucrare, din partea mea, la 

menţinerea şi desvoltarea simțului religios, a 
Sântei nostre Biserică Ortodoze Creştine. În ea 

creştinul  Bisericei Ortodoxă vede luminat şi 
hotărât ce crede şi prin ce credință este supe- 

1. La ediția a dâua, Wotz revăzătorului şi îndreptătorului căţei 
acesteea.
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vidră altor veligiuni. Din ea se pot cunoşte 
întrun chip simplu şi lămurit diferințele dintre 
deosebitele confesiuni creştine. Prin ea se asi- 

gură cveştinul, că dintre tăte confesiunile cre- 
ştine singură acâsta este, care-şi pote dovedi con- 
tinuitatea saă desvoltarea succesivă a doctrinel 
sale pe basele evanghelice, a scrierilor sânţilor 

Apostoli şi a decisiunelor sântelor Sindde E- 
cumenice. Din ea în fine vesultă necontestat, că 
sântele dogme ale lege creştine sunt pe deplin 
păzite, aşa că pâte fi considerată şi ca adevă- 
ratul depositar al legei creştineşti. 

Primăţi, vE rugăm, iubiţi fraţi şi fit în Dom- 
nul, acâstă mică jertvă, ce vă o pot aduce, pen- 
tru binele şi fericirea vostră, atât de aicea de 
pe pământ, cât şi pentru acea din ceruri.



Prefaţa autorului la edițiunea a doua, 

Cărticica pe care o tipăresc acum a ddaa 

dră a avut mare isbîndă. Cea dintii edițiane 
franceză, scosă în 2000 exemplare, s'a sfîrșit 

de maltă vreme. 

Fdiţianile ce s'au făcat în cele mai multe 

limbi din Faropa s'aă petrecut repede. S'an 

vîndat vr'o 25.000 de exemplare, fie în F- 

aropaă, fie în America, și printre ortodocșii 

din Azia. 
Cărticica acesta s'a tradas și în limba a- 

rabă pentra ortodocșii, cari vorbesc arăbește. 

Tradacerea grâcă făcată de d-l Marcu ba- 

Jabonof, ministra al Princepelai Balgariei, este 

de o eleganță vrednică de notat. Acelaș scri- 
itor a tradas-o și în limba sa națională, a- 

decă în limba bulgară.
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Traducătoral acestei cărţi în limba ro- 
mină este Prea Sfînţitul osii, Episcopul Da- 

nărei de jos,! care a mai tradus în romt- 

nește Papalitatea schismatică de mine. 
Binevoiască a priimi, acest venerabil Episcop 

respectul public ce îi dau aici. Stima ce are 

pentra scrierile și persona mea este una din 
cele mai framose recompense la care pot 
năzui pentru lacrările mele. 

Isbînda cărței mele este ca atît mai în- 
semnată ca cît eu mam făcat vre un anunţ în 
ziare, am tipărit-o într'o f6ră vrășmașă or- 
todoxiei și mam avat mijloce de tipărire din 
partea vre anei librării. Editorii nu se o- 
capă citași de puţin cu ast-tel de cărţi cari 
nu se adresâză de cit anui public ales, și 
cari na pot să producă mult folos bănesc: 

Na mă puteam hotări să public cartea de 
Iață în a doua edițiane, cu tote cererile re. 
petate ce priimiam, cînd o Principesă orto- 

1. Acum Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiet, Primat al Ro- 
mîniel. 

2, Papalitatea eretică de acelaș, e tradusă în limba romînă de Prea 
Sfinţitul Gerasimu Saffirinu Episcopul Romanului. 

Notele revăzătorulai,
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todoxă mi-a scris că vrea să ajate la tipă- 
rirea acestei a doua edițiani. 

Aș fi voit să aduc maulțămiri publice aces- 
tei zelse ortodoxe, căreea se datorește edi- 
țianea pe care o daa acum la lumiră. In 

. modestia ei însă, ma oprit să o numesc, și 

a vrut ca mîna sa cea drâplă să lacă o faptă 

bună, fără ca mina sa cea stingă să știe 
ce-va. 

Tatăl cel ceresc care vede simțimintele 
inimilor și faptele bune cele mai ascanse, să 

o resplătscă în lamea acesta și în cea-l-altă! 
În trecăt trebae să span că traducerea 

spaniolă a fost dată la lumină fără ca să 

se pomenâscă numele mea. 

Aș fi patat cere despăgabiri dela trada- 

cătorii puţin delicați, cari, fără autorizație, 

aapabiicat Incrarea mea. Am preferat să-mi 

adac aminte de acestă gîndire a Sfîntalai 
Apostol Pavel: Namai numele Jai Christos 
să se vestâscă, e deajans; mam trebaință să 

mă ocup de propovedaitor. 

Dr. VW, Guettee,



  

Dînd la lumină acâstă carte, scopul meu de 
căpetenie a fost să conlucru, după puterile mele, 
la marea operă a unirei Bisericilor. Incredinţat; 
că acâstă unire nu pâte să se facă decît pe te- 
xenul unei desăvîrşite ortodoxii, m'am apucat să 
arăt învățătura venerabilei Biserici Ortodoxe de 
Răsărit, care cu dreptul susține că a păstrat dela 
Jisus Christos depozitul descoperirei, neatins și 
liber de ori ce amestece omenese. 

Nu se pâte tăgădui acestei Biserici existenţă 
neîntreruptă din timpii apostolici. Este de netă- 
găduit că nu se pâte arăta, în viaţa ei, data 
vre unei inovațiuai. 

Aceste dâuă fapte arată îndeajuns cîtă putere 
trebue să aibă mărturisirea ei înaintea adevă- 
raţilor creștini, cari înțeleg că descoperirea dum- 
nedeâscă este an fapt, și că rațianea taptului 
este mărturisirea lămurită și neîncetată, 

Creștinismul nu este un sistem filozofie pe care
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fie cine are dreptul să!l explice după cum îă place. 
lisus Christos a descoperit o învățătură pozi- 
tivă; învățămîntul său este un fapt, carele, ca 
tote faptele, trebue să fie sprijinit pe o mărtu- 
rie constantă, pentru a fi priimit ca adevărat. 
Totă cestiunea doctrinală în creștinism se re- 
duce dar la acestă cestiane de fapt: Lisus Chri- 
stos descoperit-a cutare sau cutare învățătură ? 
Cum să se răspundă la o asemenea întrebare, 
dacă nu prin mărturisirea constantă a unei so- 
cietăți creștine, una în existenţa ei, neschim- 
bătâre în credința ei, nemișcată ca o stâncă 
în mijlocul tuturor născocirilor, tuturor închi- 
puirilor spiritului omenesc? 

Unde se pâte găsi acea societate creștină, dacă 
nu în Biserica Ortodoxă de Răsărit? Biserica! 
romano-catolică pretinde că ea este acea societate; 
însă istoria ne arată inovaţiunile succesive ale 
acestei Biserici în învățămîntul ei dogmatic și 
în constituţiunea ei. 

Biserica anglicană! și diferitele Biserici pro- 
testante! pretind că au reînoit, în seculul al 

  

. 
i. De re ce nu pâte fi vorba de zpza7 multe Biserici ale lui Chri- Stos, ci numalt de za, precum se ceteşte şi în Simbolul Niceno-Con. stantinopolitan, de aceea aici, ca şi în alte părți ale acestei cărți, expresiunea «Biserică» trebue să se ia în sensul de «comunitate», a- xătat şi de autor prin cuvintele: «.... nous tenons ă declarer que nous ne suspectons pas les intentions des membres des Communions Chyd- Ziennes separdes de Pglise orthodozxe (pag. XLVI, ed. II, 1884)— ses=. tin a declara că nu bănuese intențiunile membrilor Cozzuziţă- Hilor creștine despărțite de Biserica Ortodoxă (pag. XIX)». 

Nota revăzățorulsi,
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şese-spră-zecelea, legăturile ce le unesc cu Bi- 
serica primară; însă ele nu pot tăgădui aceste 
d6uă fapte: 1) Că doctrina ce ele au proclamat 
ca adevărată, în epoca reformaţiunei lor, nu este 
aceea ce ele profesau cu un secul mai înainte; 
2) Că ceea ce ele au proclamat de adevărat în 
seculul al 16-lea, e bazat pe înterpretări biblice, 
cari n'au caracterul nerătăcirei, 

Aceste Biserici pot contesta cu atît mai pu- 
ţin acest din urmă fapt, cu cît ele au admis 
nişte interpretări diferite asupra cestiunilor celor 
mai de căpetenie ale creștinismului, şi ne dau 
încă şi acum priveliștea deosebirilor lor, 

Toâte Bisericile de apus, dela seculul al n6- 
uălea pînă la al șese-spră-zecelea au profesat doc- 
trinele Romei; mai multe din ele au astă-zi 
doctrine contrare. Ele deci nu pot pretinde o 
existență anică și neîntreraptă. Doctrina desco- 
perită n'a fost pentru ele o moștenire priimi- 
tă și predată fără întrerapere din neam în 
neam dela Iisus Christos pînă în zilele nâstre. 

Numai pentru SINGURA Biserică Ortodoxă de 
Răsărit, creștinismul a fost o moștenire de acest 
fel; şi pentru acâsta mărturisirea ei de acum, 
este aceea a seculului apostolic. Învățătura ei 
este resunetul credincios al scrierilor și al pre- 
dicărei Apostolilor, al învățăturei Părinților, al 
hotărîrilor Sin6delor ecumenice. Ea a fost de 
față la tote schimbările ce san făcut creștinis-
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anglicană priimeşte nu numai hirotonia ca mij- 
loc de a transmite preoția, ci și cele trei trepte 
sfinte: a episcopatului, presviteratului și diacona- 
tului, ca formînd ierarhia esențială a Bisericei, 

InţeJeg prin protestantism unirea asaciațiuni- 
lor luterane sau calvine, cari se rezimă numai 
pe Biblie, explicată în chip individual, cari n'au preoția transmisă prin hirotonie, ci numai o dre- gătorie ce se dă fie de credincioși, fie de acei ce sînt presupuși că-i reprezintă, 

a Y% e 
Se va observa Xarăși, că am pus Biserica ar- mână între reprezentanţii adevăratei Biserici, Actsta nu trebue să se înţelegă întrun chip absolut, ci numai din punctul de vedere al pă- . strărei sănătâsei învățături și constituţiei divine a Bisericei. In adevăr, Biserica armenă, despăr- țindu-se de Biserica de Răsărit și Apus în tim- pul Sinodului din Halcedon, și în urmarea unei simple neînțelegeri, n'a luat nici o parte la viaţa comună a Bisericei dela acea epocă, și cu chi- pul acesta sa pus în stare de desbinare. Cu tâtă starea acesta, ea a Tămas tare alipită de credințele primare, și ea este și astă-zi în de- plină înțelegere doctrinală eu Biserica Ortodoxă de Răsărit. Numai din acest punct de vedere am arătat-o ca reprezentînd adevărata Biserică, asa Cum era ea în unitatea, ei, în seculul a] cincilea,
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x 

de 

Trebue să arăt isvârele de cari mam servit 

cu deosebire pentru a compune acestă carte. 

Pentru Biserica Ortodoxă n'am avut nevoe 

decât de Sfînta Scriptură, de sfinții Părinţi și 

de Sinsdele ecumenice, căci aci sînt adevăratele 

isvâre ale învățăturei ei. Cu tote acestea, pen- 

tru a controla propriile mele studii, am consul- 

tat cu îngrijire Epistola enciclică a Patriar- 

hilor de răsărit, adresată lui Piu al IX-lea; 

Catehismul cel mare ortodox, compus de Prea 

Sfinţitul Filaret al Moscvei, aprobat de Sfintul 

Sinod al Rusiei și tradus în grecește cu apro- 

barea Patriarhilor; Introducerea în Teologie și 

Teologia dogmatică de Prea Sfinţitul Macarie, 

carte bogată, vrednică de a fi cercetată de cei 

mai învăţaţi teologi. 
Pentru Biserica romană am urmat decretele 

sinodului din Trident și catehismul aceluiași 

sinod, ţinînu sămă de modificările succesive aduse 

învățăturei prin bulele papilor şi prin diferitele 

cărți teologice, cari se bucură de favorurile Ro- 

mei și ale episcopatului roman. Aceste cărți pot 

fi cu dreptul socotite ca resunetul învăţăm întu- 

lui de acum în Biserica romană. Vofii numi nu- 

mai pe acelea ale lui Liguorio, ale cardinalului 

Gousset, ale iezuitului Gury; și dintre bulele 

cari au schimbat învățătura sinodului din TFri-
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dent: Unigenitas și Inneftabilis, Enciclica din 
1864, cu Sypliabus, care e adăugat la ele. 

Dacă sar tăgădui măcar una din arătările mele 
eu privire la învățătura Bisericei romane, sînt 
gata a o dovedi cu ajutorul documentelor ofi- 
ciale, eșite dela papalitate, din circulările epi- 
scopale, sau din cărțile teologice, generalmente 
aprobate de Biserica romană. 

Cît pentru Biserica anglicană a trebuit să mă 
refer cu deosebire la Cartea de Rugăciuni, care 
cuprinde catehismul şi cele treizeci și n6uă de 
articole de credință sau de religiune. Aceste ar- 
ticole fiind expunerea oficială a credințelor dog- matice ale Bisericei anglicane, relativ la punotele controversate între ea și Biserica romană, eu le-am considerat ca o adevărată expunere de credință, și a trebuit să le iau de bază principală în ceea ce aveam să zic despre doctrină, 

Scopul meu fiind se înlătur pe cît cu putință pedecile ce stau în calea unirei Bisericei angli- cane și americane cu Biserica Ortodoxă de Răsă- 

Bisericei anglicane pe continent. Pentru Bisericile protestante a trebuit să tan de bază Confesianile de credință din Augs- barg și La Rochelle; însă cum aceste docu-
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mente nu mai sînt înfățișarea credincisă a în- 
vățăturilor protestantismului de acum, a trebuit 
să țin semă de scrierile cele mai însemnate ce 
Sau dat la lumină în zilele nâstre de către te- 
ologii protestanți cei mai cu vază. Trebue să măr- 
turisesc că am găsit pe atîtea protestantisme, pe 
cîți şi scriitori, şi că a trebuit să mă mulțămese 
cu 6re-care date generale ce mi sau părut ad- 
mise mai îndecomun. 

e 
Nam voit să fac paradă de știință în acestă 

carte. Ceea, ce mi-am pus în gînd, nu este o carte 

savantă în sensul vulgar al acestui cuvînt, ci 

o carte lămurită, exactă, limpede, care să pâtă 

A cetită de Omenii lumei ca și de teologi, care 

să pâtă fi pricepută de persânele cele mai puțin 
instruite. 

Isbutit-am? Nu este al meu a răspunde. Dacă 

cartea .mea ar fi cu lipsuri, nădăjduese că se va 

priimi cu atît mai multă bună-voință, cu cit eu 

n'am avut de scop “decît a fi folositor, și că sînt 

gata să profit de tâte observaţiunile drepte ce mi 

se vor face, pentru a îmbunătăţi lucrarea mea. 

2% e 

Sfirşind ţin a declara că nu bănuese intenți- 

unile membrilor Comunităţilor creștine despărțite 

de Biserica Ortodoxă.
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Eu consider ca greșeli tâte învățăturile ce nu 
sînt în desăvîrșită potrivâlă cu credinţa adevă- 
ratei Biserici; însă nu voesc a crede că toți acei 
ce se înștlă, ar fi eretici hotăriți. Mai întîi, 
pentru ca o greșală să se prefacă în erezie, tre- 
bue ca Biserica, păzitâre a adevărului descoperit, 
să fi declarat acea erdre protivnică unei dogme 
divine Pentru a fi eretic trebue a susținea, cu 
tâtă definițiunea Bisericei, o părere protivnică unui 
adevăr descoperit. Un om care se înșâlă pâte fi 
de bună credință și de iertat; ereticul este un 
trufaș şi un revoltat, care merită ped&psă. 

Vreau să cred că, în Bisericile despărțite sînt 
mai mulți cari se înșâlă de bună credinţă, decât e. 
retici îndărătnici. Pentru acesta eu le ofer modesta 
mea lucrare cu tâte simţimintele unei dragoste 
cu adevărat frățești și'i rog să o cetâscă cu a- 
ceeași bună-credinţă cu care s'a compus; şi nă- 
dăjduese că dacă glasul adevărului va fi auzit, 
ei nași vor împetri inima și nu vor respinge 
lumina ce va străluci în mintea lor. 

Dacă acâstă cărticică va face vre un bine, eu îl voii atribui harului lui Dumneqei, care se slu- 
jește adese-ori de tot ce e mai smerit pentru a săvîrși minunile sale. 

W. Guettâe, 
Preot şi Doctor în teologie a? Bisericet 

Ovtodloze din Rusia.



DESPRE REGULA DE CREDINȚĂ. 

Creştinismul este religiunea descoperită de lisus 

Christos. El este desvoltarea și plinirea religiunei 

primare, treptat descoperită de Dumnezeu primu- 

lui om, patriarhilor, lui Moisi și profeților. „In 

multe feluri, zice Sf. Pavel, şi în multe chipuri 

a grăit Dumnezeu de demult părinților noștri prin 

profeţi; iar în zilele acestea mai de pre urmă a 

grăit nouă prin Fiiul săi“. (Evrei, |. 1). 

Religiunea primară cuprindea cultul lui Dumne- 

zeu în Lisus Christos, așteptat si sperat ca Mesia. 

Creștinismul are acelaș cuprins în lisus Christos, 

mâîntuitor şi rescumpărător al omenirei. „Să nu 

socotiți, zice lisus, că am venit să stric legea sau 

profeţii; n'am venit să stric, ci să plinesc. Ade- 

văr, zic vâuă, o iotă sau o cirtă nu va trece din 

lege pînă ce vor fi tâte“ (Mat. V, 17, 18). 

lisus Christos plinind chemarea sa, tot ce fu- 

sese așezat pentru a-/ figura şi pentru a între- 

ţinea nădejdea venirei sale, a trebuit să înceteze.
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Restul a rămas, căci Dumnezeu nici o dată n'a 
putut descoperi decît adevărul, care este ana/ şi 
neschimbabil. EL deci a descoperit numai, prin 
Iisus Christos Fiiul său, mai lămurit ceea ce des- 
coperise din început într'un chip mai acoperit, şi a făcut cunoscut lumei adevăruri ce nu voise a descoperi mai dinainte. 

Creștinismul fiind descoperit, nu pâte fi spri- Jinit decît pe cuvîntul lui Dumnezeu. “Apostolii trimiși de lisus Christos n'au propoveduit decît ceea ce învățăseră dela el. „Mergînd, le zise In- vățătorul, învățați tâte nemurile, învăţîndu-i pre dînșii să păzâscă tote cîte am poruncit vonăt, (Mat. XXVII, 19, 20). 
„Și a arătat, zice Sf Pavel, în vremile sale cuvîntul său, prin propoveduirea, care mi s'a în- credințat mie, după porunca Mîntuitorului nostru Dumnezeu“. (Tit, 1, 3). 
Cuvîntul lui Dumnezeu este deci singurul isvor al credinţei. 
El a fost dat de Lisus Christos prin via grai, și nu prin scris, Apostolii Pau trecut altora sau prin viu grai, sau prin scris. „Fraţilor, zice Sf. Pavel, staţi şi ţineţi predaniile care wați învă. țat ori prin Cavînt, ori prin epistola nâstră. (Tes. II, 14). 
Învățăturile verbale sau scrise ale Apostolilor au fost date credincioșilor, carii le ascultau. A 2 . d6ua generaţiune e reștină le priimi dela întîia
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și le trecu la a treia; şi ast-tel din generaţie în 

generație s'au transmis pînă în zilele n6stre, în 

feluritele Biserici, cari dateză din timpii apo- 

stolici. Invăţăturile sczise, ast-fel transmise, for- 

mâză cărțile Noului Testament. Aceste cărţi sînt: 

Cele patru Evanghelii, după Sf. Matei, Sf. 

Marcu, Sf, Luca, Sf. Ion; 

Faptele Apostolilor; 

Cele patru-spră-zece Epistole ale Sfîntului Pavel; 

Epistola Sfîntului Iacov; 

Cele dsuă Epistole ale Sfîntului Petru; 

Cele trei Epistole ale Sfîntului Ion; 

Epistola Stîntului luda; 

Apocalipsul Sfîntului I6n. 

'Prebue a privi ca autentice numai scrierile și 

învăţăturile verbale care vin dela bărbaţii apo- 

stolică și care au fost transmise fără întrerupere 

de către tâte Bisericile apostolice. Acesta e măr- 

turisirea constantă şi aniversală, care este prin 

urmare mijlocul de a cunâște adevărata învă- 

ţătură descoperită. Acesta se châmă tradițiane. 

Nu trebue a o amesteca cu traditianile ome- 

nești, adecă cu părerile și cu regulele priimite 

în cutare loc, în cutare vreme; păreri și regule 

cari nu pot să se ţină decât de bună rînduială, 

cari se pot priimi dacă sînt potrivite cu învă- 

țătura dumnezeâscă; cari trebuese respinse dacă-i 

sînt protivnice; cari nu pot mică întrun caz & 

fi înfăţişate ca plinirea descoperire.
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Restul a rămas, căci Dumnezeu nici o dată n'a 

lisus Christos Fiiul său, mai lămurit ceea ce des- coperise din început întrun chip mai acoperit, și a făcut cunoscut lumei adevăruri ce nu voise a descoperi mai dinainte, 
Creștinismul fiind descoperit, nu pâte fi spri. Jinit decît pe cuvintul lui Dumnezeu. Apostolii trimiși de Iisus Christos mau propoveduit decît ceea ce învățăseră dela el. »Mergînd, le zise In. vățătorul, învățați tâte n&murile, învăţîndu-i pre dînșii să păzâscă tâte cîte am poruncit voaă“, (Mat. XXVII, 19, 20). 
„Și a arătat, zice Sf Pavel, în vremile sale cuvîntul său, prin propoveduirea, care mi s'a în- credințat mie, după porunca Mîntuitorului nostru Dumnezeu. (Tit. L. 3). 
Cuvintul Ini Dumnezen este deci singaral isvor al credinței. 
El a fost dat de Iisus Christos prin via grai, şi nu prin scris. Apostolii Pau trecuţ altora sau prin viu BTai, san prin seris, „Fraţilor, zice Sf. Pavel, staţi și țineță predaniile care vați învă. țat ori prin cavînt, ori prin epistola nâstră“, (Tes. II, 14). 
Învățăturile verbale sau scrise ale Apostolilor au fost date credincioșilor, carii le ascultau. A d6ua generațiune creștină le priimi dela întiia
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şi le trecu la a treia; și ast-tel din generaţie în 
generaţie Sau transmis pînă în zilele nostre, în 
feluritele Biserici, cari datâză din timpii apo- 
stolici. Invăţăturile scrise, ast-fel transmise, for- 
meză cărţile Noului Testament. Aceste cărţi sînt; 

Cele patru Evanghelii, după Sf. Matei, Sf. 
Marcu, Sf. Luca, Sf. I6n; 

Faptele Apostolilor; 
Cele patru-spră-zece Epistole ale Sfîntului Pavel, 
Epistola Sfîntului Iacov; 
Cele două Epistole ale Sfîntului Petru; 
Cele trei Epistole ale Sfîntului I6n; 
Epistola Stîntului Iuda; 
Apocalipsul Sfîntului I6n. 
'Prebue a privi ca autentice numai scrierile și 

învățăturile verbale care vin dela bărbații apo- 
stolici și care au fost transmise fără întrerupere 
de către tote Bisericile apostolice, Acâsta e măr- 
turisirea constantă şi universală, care este prin 
urmare mijlocul de a cunâște adevărata învă- 
ţătură descoperită. Acâsta se châmă tradiţiane. 

Nu trebue a o amesteca cu ţradițianile ome- 
nești, adecă cu părerile și cu regulele priimite 
în cutare loc, în cutare vreme; păreri și regule 
cari nu pot să se ţină decît de bună rînduială, 
cari se pot priimi dacă sînt potrivite cu învă- 
țătura dumnezeâscă; cari trebuesc respinse dacă-i 
sînt protivnice; cari nu pot nici într'un caz a 
f înfăţişate ca plinirea descoperirei.
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Nu trebue a privi ca descoperit decît ceea ce are sigur în favorea sa mărturisirea lui Dum. nezeu fie scrisă, fie verbală. Acestă mărturisire ni Sa dat de lisus Christos; și primii discipuli, aleși pentru a o da tuturor pup6relor, și însuflați de Sfîntul Duh, au fost singurii păstrători împuter- niciți ai acestei mărturisiri. 
Deci învăţătura descoperită este un depozit. Fie-care generațiune creștină n'a trebuit să aibă altă grijă decit de a-l păstra neatins și curat de ori ce amestecătură omenâscă și de a-l trans- mite ganerațiunei viitâre, ast-fel cum Pa priimit, mPăzește, zice St. Pavel, modelul cuvintelor să- nătâse, care ai auzit dela mine, în credința și în dragostea care este în Christos lisus; depo- z'tul bun, cel încredințat ție, păzește-/ prin Du- hul Sfînt care locuește întru nos: (2 Tim. 1, 13, 14). „0! Timotee, păzeşte depozita], depărtîn- du-te de vorbirile cele deșarte și de vorbele cele protivnice ale științei mincinâse pe care unii ]ă. udindu-o au rătăcit întru credinţă (1 Tim. VI, 20, 21). „Rămii în cele ce ai învăţat și în cele ce ai fost întărit“ (II 'Pimot. 3, 14),
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fi cu o Biserică care ar mărturisi greșit. Ast- 

fel Sf. Pavel numește Biserica „Stilp și întă- 

rire a adevărului, mirâsă curată, sfîntă și fără 

prihană a lui Christos, însuși trupul lui Chri- 

stos“ (Tim. III, 15; Ef. V. 25 și urm; Colos. 1. 

24), pentru-că adevărul trebue să se găsescă în 

sînul ei. 
„De-asupra tuturor Bisericilor particulare, cari, 

luate în parte, pot cădea, este o- Biserică aniver- 

sală, cu care lisus Christos va fi tot-de-una și care 

nu este mărginită nici de timp, nică de loc; ea 

vine dela Apostoli și prin ei dela lisus Christos; 

ea se ţine din vâe în vâc, mărturisind adevărul, 

păstrând cu credincioșie depozitul ce i sa încre- 

dinţat. lisus Christos, care o guverneză, a îm- 

presurat-o cu învederare, și tâte desbinările ce 

au fost între Bisericile particulare au fost în- 

găduite pentru ca mărturia sa să strălucescă en 

mai multă lumină. Acâstă Biserică universală pâte 

fi ast-fel constatată: 
Sînt astă-ză în lume trei Biserică principale 

de origină apostolică: Biserica grecă, Biserica la- 

ţină, Biserica 'armenă. Acestă din urmă, născută 

din Biserica grecă, în secolul al patrulea, se urcă 

ast-fel, prin ea, la Apostoli. Aceste trei Biserică 

nu formau decât una în seculul al patrulea al 

erei creştine. In adevăr numai în al cincilea se- 

cul Biserica armână sa despărțit de cele-l-alte 

două. Bisericile grâcă și latină fură unite pînă
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în al optulea. secul, și numai în al nduălea secul 
începu despărţirea lor. 

Din aceste fapte netăgăduite decurg următârele 
consecințe: 1, că învățăturile mărturisite acum 
de către ambele Biserici, latină și grâcă, sînt 
cel puţin din seculul al optulea, fiind-că dela 
despărțirea lor ele nu putură a-și împrumuta ni- 
mica una dela alta; 2, că învățăturile mărtu- 
risite acum de către Bisericile grâcă, latină şi 
armenă sînt cel puţin din seculul al patrulea, 
căci cea din urmă dela acea epocă n'a putut 
împrumuta nimic dela cele-l-alte dâuă. 

Este fapt neîndoios că între aceste diferite 
Biserici a fost o adîncă împrotivire. Incă din 
seculul al zecelea, ea ajunsese la un așa grad 
între Biserica grâcă şi latină, că Mihail Ceru- 
lariu imputa Latinilor niște simple obiceiuri li- 
turgice privitâre, de exemplu, la cîntarea Alilaia 
în Gre-cari zile; și era de ajuns ca un obicei 
să fie apusean pentru ca el să devină îndată 
urîcios Grecilor. Acâstă aplecare dovedeşte lămu- 
rit, că încă din seculul al nduălea Biserie 
n'a putut împrumuta nimic dela Biserica, 
Armenii, pentru acela 
prumuta nimic dela G 
dela Halcedon. 

Cu tâte acestea, despărţir 
serica grâcă și armenă este 
n'a avut de motiv, afară de 

a grâcă 
latină, 

ș cuvînt, nu putură îm. 
recă din timpul Sinodului 

ea ce este între Bi. 
curat exteridră, Şi 
ore-cari obiceiuri și



împrejurări politice, decît o neînțelegere asu- 
pra unui punct de învățătură definit la Sinodul 
ecumenic dela Halcedon. Invăţătura este aceeași 
în ambele Biserici. Biserica armână este în de- 
săvîrşită înţelegere cu cea grâcă în imputările 
adresate Bisericei latine, 

De aici urmâză că Biserica gr&că și armenă 
reprezintă astă-zi Biserica așa cum era ea în uni- 
tatea sa în seculul al patrulea, așa cum era ea 
încă în seculul al optulea în apus. 

In sprijinul acestai fapt am putea aduce măr- 
turie mai multe secte răsăritene, cari sau des- 

părţit de Biserică din primele secule și cari există 
încă, precum lacobiţii, Nestorienii. Afară de pă- 
rerea care fu cauza despărţirei lor, ele sînt în 
deplină înțelegere cu Biserica grecă și armână 
şi cu Biserica latină dinainte de seculul al nouălea. 
Putem aduce mărturie încă şi Biserica georgiană, 

care, în urma unor împrejurări politice, a rămas 

la o parte de tâte cele-l-alte din seculul al cin- 

cilea. Cînd acâstă Biserică, pe la 1805, eși din 

starea sa, ca să zic aşa fosilă, se găsi că ea era 

în desăvîrșită armonie cu Biserica grâcă și cu 

Biserica armână. 
Aceste fapte spun destul de tare, că Biserica 

grâcă, armână, georgiană, precum şi Biserica la- 

tină de dinainte de seculul al n6uălea, înfăți- 

şăză Biserica Martirilor, care este cea a Aposto- 

lilor și a lui lisus Christos.
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Ast-fel vocea constantă și aniversală a Biseri- 
cei creștine se aude lămurit, şi tot creștiuul pâte 
găsi cu înlesnire în acâstă voce, în acâstă măr- 
turisire constantă şi universală, REGULA CRE- 
DINŢEI SALE. 

Adevărata Biserică a lui Iisus Christos este vj- 
zibilă; ea nu este mărginită nică întrun timp, 
nici întrun loc; catolicitatea sau aniversali. 
tatea ei este semnul ce o deosebește mai ales, 
și care dovedește apostolicitatea ei. Ea trăeşte astă-zi cu vi6ţa cu care trăia în timpii aposto- 
lici, și vocea sa este tot aceeași. Ea există, gră- ește și lucrâză sub ochii noștri. Ea este o ființă morală, care se ține din seculi în seculi și care me conduce drept la lisus Christos prin o urmare neîntreruptă. Ea strălucește în mijlocul lumei ea o făclie luminâsă. Nu este nevoe dea intra în desbaterea textelor pentru a dovedi mărturisirea ei constantă și universală. Ea viețuește și vor- beşte. 

Învățătura ce avem a înfățișa este pceea care era de obște Bisericei &râcă şi latină în seculul al optulea, aceea care o mărturisește încă Bise- rica apostolică grâcă, armână și georgiană. Ea este, prin urmare, învăţătura Bisericei primare, dinainte de seculul al patrulea, 
De unde încheem, că ea este aceea a Apo- stolilor, și că Biserica grecă, armână și geor- giană sînt astă-zi credincioșii reprezentanți ai



adevăratei Biserici a lui lisus Christos. Ast-fel 
fiind, apoi nimenea nu pâte fi creștin desăvir- 
şit sau ortodox, fără a fi în unire cu ele.



Deosebirile între Bisericile Creştine asupra 
REGULEI DE CREDINȚĂ. 

Pînă în seculul al ș6se-spră-zecelea Biserica romană admise că regala de credinţă constă în mărturisirea constantă și aniversală a Biseri- cei. În seculul al ștse-spră-zecelea cîți-va te- ologi, și mai cu s6mă iezuitul Bellarmin, înălţară la trâpta de învăţămînt teologic pretențiunile pa- pilor; învăţară că episcopul Romei ca şef al Bi- sericei din drept divin, rezumă în el Biserica întregă și că el e explicatorul nerătăcitor al în- vățăturei descoperite, fie scrisă, fie transmisă prin tradițiune. Alți teologi, mai cu sâmă în Fran- cia, se declarară pentru vechea învățătură; aceştia, fară numiţă galicani; seotatorii lui Bellarmin fiina mai cu sâmă în Italia, adecă peste manții Alpi, cari despart acestă țară de Francia, au fost nu- miți u/tramontani, și n6ua lor învățătură fa numită u/tramontanismm. Acest sistem a luaţ
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puţin câte puţin întîetate în Biserica romană, 

şi el este acum învățătura acestei Biserici, Dar 
acest sistem este contrar principiului catolic, 

care pune regala de credinţă nu în cuvîntul 

episcopului Romei, ci în mărturisirea constantă 
şi aniversală a Bisericei întregi, perpetuîndu-se 
dela Apostoli pînă în zilele nostre. 

Pentru a fi ortodoxă, Biserica romană trebue 

să părăsâscă sistemul care dă papei o autoritate 

doctrinală mai mare decît aceea ce el are ca 

simplu episcop. 
% 

% * 

Biserica anglicană n'are un învăţămînt în totul 

hotărît asupra regalei de credință. În adevăr, 

prin al Vl-lea din articolii de religiune, ea nu 

admite decît învățămîntul seris; prin a) XIX-lea 

ea admite părăsirea tuturor Bisericilor patriar- 

hale, cari formeză Biserica universală; prin. art. 

XXI ea tăgăduește Sinddelor ecumenice darul ne- 

rătăcirei, de și ele reprezintă Biserica. Pe de altă 

parte, prin art. XX, ea recunoște că Biserica are 

autoritatea în disputele în materie de credinţă; 

prin art. XXXIV ea osîndește pe acei ce calcă 

tradiţianile Bisericei, chiar în materie de bună 

rînduială; în prefețele cărţei de Rugăciuni pu- 

plice, ea recomandă „de a căuta, cu ajutorul Pă- 

rinților vechi, originea și fundamentul serviciului 

divin“; ea dă afară numai ceea ce este împrotiva
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învățămîntului seris; ea dă rînduiala stabilită de 
vechii Părinţi ca, tipul adevăratului cult. Recunos- 
cînd pe cele dintîi patru Sin6de ecumenice, ea 
admite că ele au definit adevărata credință a celor 
dintîi cinci secule, și că Biserica din acea epocă 
a fost curată în credința și în disciplina ei; între 
canânele sale ea are unul în care recomandă 
predicatorilor de a lua pe părinții catolici și pe 
vechii Episcopi de povăţuitori în explicațiunile 
Sf. Scripturi, ea are în mare cinste studiul Pă- 
rinților Bisericei, și cei mai buni teologi ai săă 
învaţă că ea l&pădă cercetarea particulară a pro- testanţilor. Ast-fel învață Overall, Hall, Beve- ridge, Bull, și în timpul nostru episcopul C. Words- 
worth. 

Invăţătura Bisericei anglicane este deci mai apropiată de aceea a Bisericei Ortodoxe de Răsărit, decit învățătura Bisericei romane. Pentru a A în deplină înțelegere cu Biserica ortodoxă, Bise- rica anglicană ar trebui să împace elemenţele deosebite ce se găsesc în cărțile sale oficiale și să declare mai neted: 1. că există un învăţă- mînt divin transmis de Apostoli prin via/ grai; 2. că acest învățămînt sa păstrat nepătat în Bi- serică; 3. că acâsta se pâte constata prin măr- turisirea constantă şi universală a Bisericilor apostolice, adecă a Bisericilor cari au rămas ne- schimbabile din primii seculi în învățătura ce au priimit-o.
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* * 

Protestanţii lepădă cu totul regula catolică a 
mărturisirei constante și aniversale, fie ca mij- 
loc de transmitere a învățămîntului verbal, fie 
ca mijloc de explicare al învăţămiîntalai scris ; 
principiul lor este: Scriptara singară explicată 
în chip individaal. 

Cu tâte acestea ei sînt siliți a alerga la măr- 
turisirea constantă şi universală a Bisericei 
pentru a stabili autenticitatea învățămîntului 
scris, căci ea (Biserica) este care ne-a transmis 
Sfînta Scriptură așa cum o avem. Ridicarea pro: 
testanţilor contra abuzurilor Bisericei romane i-a 
dus prea departe. Pentru a combate tradițiunile 
particulare și greșite ale acestei Biserici, ei 
proclamară că fdtă tradiţianea trebue respinsă, 
fără a băga de s6mă că tocmai acâstă tradiţiune 
este care dă însăşi Scripturei totă valorea ei, 
constatîndu-i autenticitatea. Pentru a sta în a- 
devărul exprimat de însăși Scriptura, protestanții 
trebue să admită: 1. acest principiu al Sf. Pavel, 
că învățămîntul divin a fost dat în d6uă chipuri: 
prin via grai și prin scris (2, Tesal. IL, 14); 
2. că Biserica a păstrat acest dublu învățămînt 
și că o dovedește acâsta prin znărturisirea sa con- 
stantă și universală; 3. că fie-care individ tre- 
bue să priimâscă acâstă mărturisire, fie pentru 
constatarea învățămîntului verbal sau scris, fie 

2.
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pentru explicarea acestui din urmă, și că trebue 
tot-de-una a subordona explicarea individuală ex- 
plicărei colective. 

Protestantul care nesocotește aceste regule nu 
pote decît să atribue lui Dumnezeu propriile 
sale idei, explicînd cuvîntul divin după înțele- 
gerea sa, mai mult sau mai puţin luminată și întinsă. El va trebui să nesocotâscă toţ ce nu i se va părea potrivit cu mintea sa, sau să ca- ute înțelesuri ce i se vor părea raţionale. Cu chipul acesta va cădea în raționalism de în- dată ce va voi să tragă consecințele logice ale principiului său. Iacă cese întîmplă multor pro- testanți din zilele nostre.



PARTEA ÎNTÎIA 
———_——— 

DOGMELE BISERICEI ORTODOXE. 

Dogmele de căpetenie ale Bisericei Ortodoxe 
sînt expuse pe scurt în Simbolul Nicean, adecă 
în mărturisirea de credință definită de cele din- 
tii d6uă Sinode ecumenice: dela Nicea şi dela 
Constantinopole. 

Iacă acel Simbol: 
„Cred întru unul Dumnezeu 'Tatăl, a-tot-ţiito- 

rul, făcătorul ceriului și al pămîntului, văzute- 
lor tuturor și nevăzutelor; 

„Şi întru unul Domnul lisus Christos, Fisul 
lui Dumnezeu, unul născut, carele din Tatăl sa 
născut mai înainte de toți veci, lumină din lu- 
mină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu ade- 
vărat, născut, nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl; 
prin carele tâte s'au făcut; carele, pentru noi 
Gmenii și pentru a nâstră mîntuire, sa pogorît 
din cerii și s'a întrupat din Duhul Sfînt și din
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Maria fecidra, și s'a făcut om; și s'a răstignit 
pentru noi în zilele lui Pilat din Pont (Ponţiu 
Pilat), a pătimit, și sa îngropat; și a înviata 
treia zi după Scripturi; și s'a suit la ceriuri, și ș6de de-a drâpta Tatălui; şi iarăși va să vie cu slavă să judece viii și morții; a căruia împă- Tăție nu va avea sfîrșit; 

„Şi întra Duhul Sfînt, Domnul de viață fă- cătorul, carele din 'Tatăl purcede; cela ce îm- preună cu Tatăl și cu Fiiul este închinat și slăvit; carele a grăit prin prooroci; 
„Întru una, sfântă, sobornicâscă și apostol&scă Biserică. 
»Mărturisese un botez întru iertarea păcatelor, „Aștept învierea morţilor și viaţa Diez, va să fie.



I. 

TREIMEA. 
  

«Cred întru unul Dumnezeu Ta- 
tăl..., şi întru unul Domnul Iisus 

e. Christos, Fitul lut Dumnezeu, unul 
. născut..., şi întru Duhul Sfînt,..>. 

(= o. Ă 

9 dintii trei paragrafe ale simbolului se 
> “raportă: întilul la 'Tatăl, al doilea la Fiiul, al 
"treilea la Sfîntul Dah. 

“=, Simbolul se întemeeză deci pe dogma Treimei, 
N In Dumnezeu sînt trei persone: 

Părintele, principiu a-tot-puternic, din carele 
iasă: Fiiul, prin naștere; Sfîntul Duh, prin pur- 
cedere; şi carele a dat ființa tuturor făpturilor, 
fie văzute, fie nevăzute; 

Fiul, născut din Tatăl mai înainte de toți 
veci şi prin carele puterea dumnezeescă s'a a- 
rătat prin creaţiunea a tot ce are existență în- 
tîmplătâre; 

Sfîntul Duh, carele purcede din Tatăl, carele 
are prin urmare fire dumnezeescă, și carele tre- 

SIBLIQTECA 
( geatali 

Ugiveraiiard  „/
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bue să i se dea închinare dimpreună cu Tatăl 
şi cu Fiiul. 

Cele trei persâne avînă aceeași substanță di- 
vină sînt an Damnezea, și sînt împreună veci- 
nice. Cu tâte acestea ele sînt deosebite prin 
însașirile lor personale. Este de observat că 
întrebuințăm cuvîntul persână, fiind-că nu avem 
altul în limba omenâscă care să potă exprima, 
deosebirea în o anică substanță. Acest cuvînt 
nu trebue înţeles în însemnare omenescă. 

Iusușirea personală a Tatălui este de a f ne- născut, de a fi principiu; aceea a Fitului este 
de a fi născat din Tatăl; aceea a Sfîntului Duh, 
de a parcede din Tatăl. Sînt deci d6uă acte deosebite în Tatăl, ca principiu al propriilor sale lucrări: unul se numește naștere și are pe Fi- Xul ca obiect; cel-l-alt se numește parcedere, al cărui obiect este Sfântul Duh. 

Aceste d6uă acte, nepricepute în ele înseși, au de rezultat vecinica, pricinuire a Fiiului şi a Sfîntului Dub. 
In Sfînta Treime nu trebue nică a deosebi însușirile principale, nici a amesteca, însușirile personale; căci, dînd persânelor “însușiri prin- cipale deosebite, am face din ele mai mulţi Dum- nezei și am vătăma dogma unităţei lui Dumne- zeu; dînd din protivă însușirea personală a unei persâne unei alteea, am desființa deosebirea per- sonală și am vătăma dogma treimei pers6nelor. 
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In sfîrşit, făcînd dintr'o însușire personală o 
însușire principală, am da celor trei persone, 
cari au aceeași fiinţă, aceea ce nu se pote cu- 
veni decît uneea singure. 

Tatăl, afară de dubla sa lucrare lăuntrică și 
vecinică, are o acțiune exteridră al cărei obiect 
este lumea fie nevăzută, fie văzută. Cea dintii 
este formată din fiinţe spiritaale întîmplătore; 
cea de-a dâua din ființe materiale întîmplătore. 

Acţiunea exteridră a Tatălui se face prin Fi- 
ia], și Sfîntul Duh are asupra ambelor lumi în- 
xîurirea sa, în urmarea însărcinărei ce are dela 
Tatăl şi dela Fiiul. Acâstă însărcinare se vede 
mai ales în insuflarea făcută celor aleși de Dum- 
nezeu pentru a vesti vrerile sale celor-l-alţi 6- 
meni, înainte de întruparea Fiiului, și, în Bise- 
rică, prin înrîurirea sa asupra sufletelor și în 
păstrarea depozitului învățăturei dumnezeești. 

Am face mare greșală dacă am amesteca mi- 
sianea sau trimiterea Sfîntului Duh, prin 'Ta- 
tăl şi Fiiul, cu parcederea vecinică prin carea 
el este produs; căci acâată puroedere nu pâte 
veni decât dela Tatăl, anicul principiu în Tre- 
ime, şi nu s'ar putea atribui Fiiului acâstă par- 
cedere vecinică, nici de-a dreptul, nici pe în- 

cungiur, fără a-i atribui însușirea personală a 
Tatălui, și fără a vătăma, prin urmare, însași 

dogma treimei persânelor. 

  maia



20 

Deosebirile între Bisericile Creştine cu privire la dogma 
TREIMEI. 

Tote Bisericile creștine priimese acestă dogmă, 
adecă ele cred: 1. că este an Dnmnezeu; 2. că 
sînt trei persâne, deosebite între ele, şi cară 
sînt un Dumnezeu. 

Cu tâte acestea Biserica romană a atacat în- 
direct dogma 'Treimei, adăogînd în simbol, după 
aceste cuvinte: carele parcede dela Tată], pe 
acestea: și dela Fiiul (în latinește: Filiogae). 

Acest adaus luă naștere în Spania în seculul 
al ș&ptelea. In al optulea el se întrodusese în 
Francia, unde însă întîlnea zeloși protivnici. Pe 
la începutul seculului al nduălea, Carol cel Mare 
propuse lui Leon III de a-l aproba; însă acest 
papă nu priimi. Sub influența lui Carol cel Mare, 
a cărui stăpînire se întindea asupra celei maj 
mari părţi a Europei de mijloc, adausul fu pri- 
imit de către multe Biserici. Biserica de Răsărit 
protestă contra inovaţiunei. Vocea sa nu fu ascul. 
tată, și Biserica Romei însași priimi adausul 
rugăciunea imperatorului Faric I, pe la în 
tul seculului al un-spră-zecelea. De atunci 
usul fu priimit în tâte Bisericile apusene. 

după 
cepu- 
ada- 

Ia seculul al șâse-spră-zecelea Biserica angli- cană și protestantă nu se preocupă de acest a-
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daus, şi cea dintti îl păstră cu simbolul, după 
despărţirea sa de Biserica romană. 

Ba încă a căutat, ca şi Biserica romană, a-l 
îndreptăţi. Pentru acâsta sa întrebuințat două 
mijlce: cel dintîi constă în a da Fiiului titlul 
de principia secundar în Treime; cel al doilea, 
a aduce locuri din Părinţii Bisericei pentru a 

dovedi că adausul este potrivit cu învăţătura 
tradițională, 

Biserica Răsăritului n'avu greutate a dovedi 

că, în Treime nu pâte fi nimic secandar; că 

însușirea de principiu este în totul însușirea 

personală a Tatălui, și că ea nu se pote da Fi- 

Tului, întrun grad 6re-carele, fără a-"i atribui ce-va 

din personalitatea Tatălui, și, prin urmare, fără 

a vătăma dogma Treimei. Ei nu-i fu greu să 

dovedâscă că, dintre textele Părinților ce se a- 

duceau, unele erau cu totul scornite, altele fal- 

şificate şi trunchiate; că textele adevărate se 

raportau numai la misianea, la trimiterea Sfin- 

tului Duh, și nici de cum la vecinica sa par- 

cedere. 
Adausul făcut la simbol, în apus, este deci 

nu numai un act nelegitim, neregulat, al unei 

Biserici particulare, dar încă el cuprinde o gre- 

şală formală protivnică credinței universale. 
In loc dea căuta să dea cuvintelor Filiogue 

o explicare care să potă apăra dogma Treimei, 

ar fi mai bine să mărturisâscă cu bună credință
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că acâstă explicare nu este ortodoxă, şi să scâtă 
din simbol o expresiune primejdiâsă, protivnică 
cuvîntului lui Dumnezeu și adevăratei tradiţi- 
uni a Bisericei.



II. 

LUMEA. 

«Cred întru unul Dumnezeu Ta- 
tăl, a-tot=țiitorul, făcătorul certulul 
şi al pămîntului, văzutelor tuturor 
şi nevăzutelor». 

" Acţiunea exteridră a Tatălui s'a produs prin 
Fiiul și a avut de rezultat creaţiunea lumei, 
adecă a tuturor ființelor întîmplătore, cară n'au 
în ele înseși raţiunea existenţei lor 

Este o lume dublă: una este formată din fi- 

inţe spirituale și alta din fiinţe materiale. Tot 

ce nu pâte cădea sub simțurile nostre este ne- 

văzutul; ceea ce pâte cădea sub simţurile nâatre 

este văzutul. 
Intre ființele spirituale, cunâştem îngerii și 

sufletele omenești. Cei dintii sînt spirite ca- 

rate, adecă, cari nu sînt unite cu corpuri. 1n- 

gerii, după creaţiunea lor, fură supuși unei probe 

în practicarea libertăţei lor. Unii rămaseră cre- 

dincioși: aceștia sînt îngerii cei buni; alți că-
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zură în mîndrie și perdură mai multe din pri- 
vilegiile lor: aceștia sînt îngerii cei răi sau de- 
monii, al căror conducător este Satan, 

Și unii și alții au acţiune directă în lumea 
pămîntescă: cei dintîi pentru bine, cei de-al 
doilea pentru rău. Acţiunea și a unora şi aal- 
tora este supusă voinței stăpînitâre a lui Dum- 
nezeu 1). 

Sînt deci legături neîncetate între lumea spi- 
rituală și Inmea materială, 

Lumea nevăzută, fără a fi mărginită de un 
loc asemenea aceluia care determină modul de 
existență al lumei văzute, este totuși într'o stare 
care o deosebește de aceea ce nu este ea: Dum- 
nezeu arată în ea slava sa într'un chip deosebit 
pentru îngerii cei buni și pentru sufletele cele 
drepte: acesta este cerial 2); îngerii cei răi, din 
protivă, au fost așezați într'o stare de pedepsă, 
care este însemnată cu numele de jad. Sufletele 
celor osîndiţi dintre &meni vor îi în aceeași stare 
după cea din urmă hotărîre ce se va da, împro- 
tiva lor, şi starea lor, ca și aceea a îngerilor 
„celor răi, va fi definitivă. 

Mortea nu rupe legăturile ce erau pe pămînt 
între credincioși, Acâstă comunicare constă cu 
deosebire în rugăciunile ce ei adresâză lui Dum. 

1). Apocalip., XII, 7, 8,9; Mat., IV, z, rm; XII, 24; X . 2 : E 4 SHI, 39 Fa 275 Fin 30; XXV, ar; 2 Corint., XI, ra; Evr., |, sai 1 
2), Luc., XV, 22; Apocalip., VI,
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nezeu unii pentru alţii. Aleşii se râgă pentru 
fraţii lor, ca şi cînd erau pe pămînt, şi dacă 
noi puteam a le cere rugăciunile lor cînd erau 
în lumea acâsta pămîntescă, cu atît mai vîrtos 
putem a le cere rugăciunile lor acum cînd sînt 
într'o stare mai desăvîrșită. In actsta constă 
chemarea sfinților în ajutor. 

Pînă la cea din urmă hotărîre, care va fi ros- 
tită la sfîrşitul lumei pămîntești, sufletele o- 
menești stau într'o stare provizorie, în care noi 
putem nu numai a le chema în ajutor, dar și 
a le veni în ajutor prin rugăciunile nâstre, prin 
ale nâstre fapte bune și prin săvîrşirea jertfei 
euharistice. Prin aceste mijlâce noi cerem pen- 
tru ei îndurarea lui Dumnezeu, în lisus Christos, 

Pînă la hotărîrea definitivă sufletele omenești 
sînt într'o stare mai mult sau mai puţin feri- 
cită sau nefericită, după viaţa ce au dus pe pă- 

mînt; dar starea de fericire ca și cea de osîndă, 

nu va fi desăvîrșită și definitivă decît după 

învierea trupurilor, adecă după judecata din urmă 

(Apocalips, VI, 9, 10, 11; XIX și următârele). 

Omul este în adevăr compus din suflet și din 

trup. Nimicit prin despărțirea acestor două na- 

tură, el va fi iarăși alcătuit, după învierea tru- 

purilor, şi se va afla ast-fel într'o stare în care 

va putea fi fericit; sau pefericit în natura sa 

complectă. Trupul înviat va fi părtaș la feri- 

cirea sau la osînda sufletului și în condiţiunile
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nouă ce i se vor face (1 Corint, XV, 42 şi 
urm.; Filip., III, 21; Mat. XXII, 30). 

Lumea materială este compusă din creaturi 
diferite, cari se pot împărți în trei grupe: 1) acele 
ce au numai ființa; 2) acele ce au fiinţa și viaţa; 
3) acele ce au ființa, viața și inteligenţa. Acestă 
a treia grupă compune omenirea. 

Dumnezeu este singurul făcător al tuturor a- 
cestor ființe; el le-a creat prin un act al a-tot- 
puterniciei sale, și a măsurat existenţa lor prin 
momente succesive cari se châmă timpul. El 
singur este vecinic, avind fiinţa prin el însuși, 
prin necesitatea naturei, el este CEL CE ESTE, 
și existenţa lui nu pâte fi măsurată cu timp, 
Făpturile, cară sînt tâte ființe întîmplătâre, nu 
sînt nici emanaţiuni, nici manifestaţiuni din fi- 
ința sa nemărginită și vecinică; ele sînt efecte 
ale puterniciei sale creatâre, care le-a chemat la 
ființă cînd ele nu erau. 

Dumnezeu a creat un bărbat numit Adana, și 
o femee numită Eva. Toţi Gmenii au eșit din 
acestă pereche și formeză ast-fel o singură familie, 

Primii noștri părinţi, supuși la cercare şi la, 
înrîurirea lui Satan, căzură în rău. Mai multe 
din privilegiile naturei lor primare dispărură cu 
nevinovăția în care tuseseră creaţi, și nu mai ră- 
maseră decît cu o natară degenerată. Neavînd 
copii decît în urma căderei, ei nu putură să le transmită decît acea natură degenerată și
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viţiată. Şi acest viţiu natural al omenirei se nu- 
mește păcat original. 

Urmările căderei primitive fură neștiința, 
pofta, mârtea; urmări cari schimonosiră opera 
divină și puseră omenirea într'o stare de îm- 
protivire cu el, căci el este, prin esenţă, Jamină 
sau adevăr, bine, nemarire. 

Dumnezeu a voit să reformeze, în ordinea, spi- 
rituală, omenirea căzută. Pentru acâsta, în per- 

s6na Fiiului sau Cuvîntului său, el împărtăși 

omenirei: 1) adevărul, 2) graţia sau un ajutor 

supranatural pentru a face binele; 3) un prin- 

cipiu de înviere și de nemurire pentru corpul 

supus morţei 7). E 

Pentru a opera acâstă regenerațiune u ome- 

nirei, Dumnezeu se făcu om în pers6na Fiului. 

Deosebirile între Bisericile Creștine cu privire Ia 

DOCMA DESPRE LUME, 

Bisericile creștine se deosebesc asupra legă- 

turilor ce există între sufletele celor repausați 

şi între credincioșii ce sînt încă pe pămînt. 

Bisericile protestante tăgăduese cu totul fo- 

losul xugăclunei pentru cei morți. Prin urmare, 

  

1), Credem de prisosa indica locurile din Sfinta Scriptură relative 

la creațiunea urmei, la căderea omenire! şi la reparaţiunea ef; ele 

sînt cunoscute de tâtă lumea.
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pentru protestanți nu sînt decît aleși și osîn- 
diți, cari, îndată după mârte, intră în stare de 
fericire sau în stare de osîndă desăvîrșită, și 
cu cari tote legăturile sînt rupte. Mortea, după 
vederile lor, este o ruptură desăvîrșită între lu- 
mea nevăzută și văzută. Nu se mai pot chema 
sfinții în ajutor spre a se ruga pentru sufletele 
cari ar avea nevoe de îndurarea lui Dumnezeu. . 

pe 
Biserica anglicană, prin articolul de religiune 

d6uă-zeci și doi, lepădă ca totul tâtă învăță- 
tura romană despre purgatoriu și chemarea sfin- 
ților în ajutor, fără a deosebi ceea ce este a. 
devărat, în acâstă doctrină, din ceea ce este falş. 

Cu tâte acestea ea a păstrat sărbătorile sfin- 
ților în calendarul său și-i prăznuește prin ser- 
vicii publice. Ea onorâză deci și venerâză sfinții; 
numai, ea nu-i ch6mă în ajator. Se pâte crede 
că prin acâsta ea voește să se ridice împrotiva 
ideet unui ca/t idololatric ce se impută Bisericei 
romane; însă chemarea sfinţilor în ajutor în sine însăși nu pâte fi privită ca un cult de acest 
fel. Dacă credincioșii pot și trebue să-si câră reciproc rugăciunile lor, pe cînd sînt pe pămînt, dacă Sfîntul Pavel Însuși cerea rugăciunile cere. dincioșilor pe cari-'i născuse în credință, pentru ce nu sar cere rugăciunile acelora carii se g- nor6ză, carii se venerâză, carii sînţ pe lîngă
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Dumnezeu, și pe carii mârtea nu i-a despărțit 
de acestă Biserică creștină căreea ei au fosto- 
n6re și sprijin? Mârtea nu rupe legăturile între 
credincioși. Deci, ei pot să se râge unii pentru 
alții și să-'și câră reciproc rugăciunile lor. Ast- 
fel privită, chemarea sfinţilor întru ajutor nu este 
idololatrică, după cum nu e nici veneraţiunea ce 
li se dă. Ei nu se consideră decît ca mijloci- 
toră, în sensul strict al cuvîntului, ca și cre- 

dincioșii ale căror rugăciuni se cer în lumea 
acesta. 

Biserica anglicană, de și l&pădă purgatorial, 
pare a se ruga pentru morţi, după cum se vede 
din serviciul înmormîutărilor, care se găseşte în 
Cartea de ragăciuni. Ea admite deci că sufle- 
tele unor credincioși pot fi într'o stare unde 
rugăciunile pot să le fie folositâre, De și acâstă 
învățătură nu este îndestul de lămurit formu- 
lată de ea, nvi gîndim totuși, că trebue ao de- 
duce din liturgia ei, și că ea a lăsat-o numai 

să cadă în părăsire, 

E 
e 

Biserica romană actuală profesăză niște gre- 

șeli formale relativ de starea sufletelor după 

mârte. Ea le pune într'an loc pe care ÎI numeşte 

pargatoriu și în care aceste suflete ispășesc gre- 

şelele lor cele uștre prin suferinţa tocului, sa-
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tisfac pedepsele ce au meritat prin acele gre- 
șeli și capătă iertarea de ele 

Acea iertare pâte să le fie dată de papa, în 
totul sau în parte, prin indulgențe parțiale sau 
plenare, legate de cutare sau cutare faptă pidsă, 
la cutare sau la cutare rugăciune. 

Biserica de Răsărit nu crede că după mârte 
sufletul pâte merita sau demerita, pâte expia 1); 
ea respinge prin urmare ori ce pedepsă expiatăre, 
sau purgatoriul; ea nu admite ca sufletele să potă 
fi într'an loc, ci numai într'o stare provizorie, 
Ea nu privește indulgențele decît ca niște u- 
şurări pentru penitențele canonice ce trebuese 
îndeplinite pe pămînt, şi cari nu privesc de fel 
cea-l-altă viaţă; ea nu admite, prin urmare, in- 
dulgenţele întinse la cea-l-altă viață și nu re- 
cunâște episcopului Romei, precum nici ori-cărui 
alt episcop, dreptul de a desăreina, în totul sau 
în parte, sufletele repausaţilor de pedepsele curat 
bisericești, impuse în acâstă lume și pentru a- 
câstă lume de puterea biseric&scă. 

Biserica de Răsărit sprijinește credința sa cu 
privire la starea provizorie a sufletelor pe cre- 
dința Bisericei primare, care este mărturisită de 
cele mai vechi liturgii, și în particular de cea 
mai veche din tâte, cunoscută sub numele de 

  

1). Prin o contrazicere cludată şi evidentă, unit teologI romant ad- Tit că sufletele na zeriti după mârte, şi tot de o dată admit o ge depsă satisfăcătâre, adecă 7eritantă. 

-
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litrugia S-lui Iacov al Ierusalimului. Tâte con- 
țin rugăciuni pentru morți. Sfîntul Ciril al I- 
erusalimului exprima, în seculul al patrulea, cre- 
dința Bisericei primare cînd zicea: „Este forte 
folositor sufletelor acelora ce ne-au precedat, ca 
să se râge pentru dînsele în timpul sfintei și 
înfricoşatei jertfe“ (Cateh., V, 9). 

Adevărata învățătură, comună Bisericilor din 
răsărit şi vechilor Biserici din apus, ţine mij- 
locul între negaţiunile Bisericilor protestante, și 
inovaţiunile Bisericei romane de acum.



XII. 

INTRUPAREA. 

  

«Cred întru unul Domnul lisus 
« Christos, Fitul lui Dumnezeu, unul 
«născut, carele din Tatăl s'a năs- 
“cut mai înainte de toți veci; lu- 
«mină din lumină, Dumnezeu ade- 
<vărat, din Dumnezeu adevărat; 
«născut nu făcut, cel deo ființă 
«cu Tată]; prin carele tâte s'au fă- «cul; carele pentru noi Gmenir şi «pentru a n6stră mîntuire s'a po- egorit din ceriuri, şi s'a întrupat «din Duhul Sfint și din Maria fe- «cibra, și s'a făcut om». 

Al doilea paragraf al Simbolului Nicean e pri- 

prin jertfa sa. 
Dumnezeu are numai zn Fia, pe Cuvîntul său, care este expresiunea vecinică a propriei sale substanțe, și pe care la născut mai înainte de toți veci. Cuvîntul este singurul care, mai în- nainte de toți veci a ieșit din Principiu sau din Tatăl prin un act carele se numește naștere. A-
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cest act a fost mai înainte de toți veci, adecă, 
mai înainte de creațiunea acelor momente sue- 
cesive, cari se numesc timp, şi mai înainte de 
creațiunea ființelor, a căror durată o determină 
timpul. Prin urmare Tatăl n'a fost nici o dată 
fără Fitul, altmintrelea sar înțelege un moment 
în care Fiiul ar fi început de a fi; el ar intra 
atunci în clasa creaturilor, și ar exista an zno- 
ment în eternitate,. ceea ce este imposibil și con- 
tradictoriu. Cuvîntul este deci o emanaţiune e- 
ternă a Priucipiului etern: Lamină din Jamină, 
Daomnezea adevărat din Damnezeu adevărat; 
născat, na făcut, de o ființă cu Tatăl, adecă 

avînd aceeași substanță; dacă n'ar avea-0, ar 
fi creatură, şi chiar cînd ne-am închipui, cu A- 
rienii, că natura sa este asemenea cu acea a 
Tatălui, ar fi creatură, fiind-că n'ar fi priimit-o 
prin o naștere din veci, ci prin un act care, 
nefiind necesar în Dumnezeu, n'ar fi decît un 

act ad extra și, prin urmare, o creaţiune. Deci, 

ori Fiiul are aceeași substanţă ca Tatăl, prin na- 

ştere necesară și eternă, ori e o creatară-Dum- 

nezea. Ast-fel s'ar stabili existenţa a doi Dum- 

nezei, din cari unul ar fi creator celui-l-alt, ceea 

ce este o opiniune monstruosă. 

Dumnezeu a lucrat în privinţa fiinţelor întîm- 

plătre prin Cuvîntul său. Deci dar prin el a 

dat existență tuturor ființelor cari formâză lu- 

mea nevăzută și văzută.
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Fiiul, pentru renașterea și mîntuirea omenirei, 
sa pogorit din ceriari, adecă s'a arătat în lu- 
mea pămîntescă şi în afară de lumea nevăzută, 
Elsa întrapat, adecă a luat natură omenâscă com. 
plectă, care n'a făcut cu el decit o persdnă di. 
vină, și care se numeşte Iisus Christos. 

Numele său de lisus însemntză Mîntaitor, pen- 
tru-că a venit să miîntudscă omenirea; el a fost 
sacrat sau Chrişt (uns), pentru a îndeplivi che- 
marea de a renaşte lumea. Natura dumnezeescă 
şi natura omenâscă sînt desăvârșit în Iisus Chri- 
stos și cu totul deosebite, așa că nu se pâte a. 
tribui uneea din natmi ceea ce aparţine celei-l- 
alte, ci tâte calităţile fie-căreea din cele dâuă 
naturi trebuesc să fie atribuite persnei care este anică. Cu chipul acesta în isus Christos sînt 
două voințe, una omentscă, alta dumnezesscă, 
şi două /acrări. Insă lucrarea și voința omentscă sînt supuse voinţei și lucrărei dumnezeeștă. 

Corpul lui Iisus Christos n'a fost nică cum 
format după legile nașterei omenești; pentru a- câsta Iisus Christos n'a avut păcatul original. Sfîntul Duh Pa format într'o Feciâră numită, Ma- ria, şi ast-fel, prin un act divin, Cuvîntul sa fă- cut om. Maria a fost feci6ră înainte de naștere, în timpul nașterei și după naștere, care a, fost minunată ca și actul prin carele ea a zemislit pe lisus Christos.
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Deosebirile între Bisericile Crestine cu privire la 

DOGMA INTRUPĂREI. 

In zilele nâstre mulți protestanți admit, cu 
Socinienii, că Iisus Christos n'a fost Dumnezeu; 
că a fost numai om înzestrat de Dumnezeucu 
calități excepționale. Ei nu pot cădea în acestă 
greșală fără a lepăda Soripturile pe cară pretind 
a le admite ca regula lor de credință. In Serip- 
tură se cetește în adevăr: „La început era Cu- 
vântul, și Cuvîntul era Ja Dumnezea, și Dum- 

nezea era Cuvîntul... Și Cuvîntul trup sa făcut, 

și s'a sălășluit întru noi“ (Sf. 16n, I, 1, 14).— „Eu 

şi Tată], zice Iisus Christos, una sîntem“ (bid., 

X, 30)—„Cel ce mă vede pre mine, vede pre 

Tatăl; eu întru Tatăl și Tatăl întru mine este 

(bid., XIV, 9, 11). 
Vechii protestanți și tâte cele-l-alte societăţi 

creştine sînt de acord cu Biserica de Răsărit în 

privința dogmei Intrupărei. 

a % 

Cu tâte acestea Biserica romană de acum o 

atacă indirect prin cultul ce ea dă sfintei i- 

nimi a lai Iisus. In adevăr, cultul nu e cuvenit 

decît personei divine a lui Iisus Christos; na- 

tura omenâscă, în el, nu participă decît prin u- 

nirea sa ipostațică cu natura dumnezetscă. Nu e 

deci permis de a da vre un cult naturei ome-
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nești a lui Iisus Christos privită separat, cu a- tît mai vîrtos corpului său sau unui organ al corpului său. Biserica romană a justifica acest cult zicînd că el se raportă la persâna însași a lui lisus Christos; însă astăzi cea mai mare parte din scriitorii săi sînt autorizați a învăţa că corpul și inima lui lisus sfat adorabile în ele înseși, 
% 

ea 
Protestanții nu înțeleg întrun chip absolut titlul de Zecioră dat în Simbolul Nicean sfin- tei Mume a lui lisus Christos. Ei pretind că ea a avut și alți copii. In acâsta ei se depărteză de regula lor, care constă în a nu admite decît ceea ce este în Scriptură. In adevăr, în Scrip- tură nu se face nică o menţiune de alți copii al Mariei, și acei ce sînt numiți frații Jai Iisus, sînt desemnați tot-de-odată ca copii al unei alte Marie, măritată cu Cleopa. Sfînta Scriptură face din Maria lui Cleopa, pe sora Fecidrei Maria, și din copiii săi, veri; primari ai lui lisus. In ve- chime se dedea numele de /rați, verilor primari. 

a * e 
Biserica de Răsărit crede, cu întrâga Biserică primară, că Muma luj lisus a fost feciâră în- nainte de naștere, în timpul nașterei şi dapă nașterea sa dumnezeâscă, și în actul prin carele ea a zemislit pe lisus Christos. IRI tu



1V. 

RESCUMPĂRAREA. 

«Şi s'a răstignit pentru no! în zi- 
slele lu! Pilat din Pont, a pătimit 
«şi s'a îngropat; şi a înviat a trefa 
«zi, după Scripturi; și s'a suit la 
«certuri şi șede de-a drepta Tatălui; 
«şi Yarăşi va să vie cu mărire să 
«judece vii! și morţii, a cărula îm- 
«părăție nu va avea sfirşit», 

După ce a predicat 6menilor adevărul, lisus 
Christos a voit să jertfescă omenirea, în persâna 
sa, supuind natura sa cea omenâscă morţei, pen- 
tru a face ca omenirea să vieţuâscă împreună 

cu el o viaţă reînviată şi renăscută. Pentru a- 

câsta el a fost răstignit. El a murit pentru ea 

spre a o rescumpăra, ao mîntui și spre a-i me- 

rita viaţa cea vecinică. o 

Noi nu putem fi justificați decît prin lisus 

Christos, anicul rescampărător, anicul mijlo- 

citor. Numai întru el putem fi justificaţi, a- 

decă identificîndu-ne lui prin credință.
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Insă pentru ca acâstă credință să ne unescă 
cu lisus Christos, trebue ca ea să fie adevărată, 
adecă să ne facă a împlini poruncile sau virtu- 
țile ce ne sînt prescrise, 

Faptele nâstre cele bune n'au puterea de a ne 
justifica prin ele-înseși, ci ele sînt urmarea ne- 
cesară a adevăratei credințe, și acestă credință 
manifestîndu-se prin fapte, ne uneşte cu Rescum- 
părătorul, care ne justifică. 

Credinţa care ne îndâmnă spre bine este un 
dar dela Dumnezeu, dat nsuă prin Lisas Chri- 
stos; deci, tot ce este bun în noi vine dela harul 
lui Dumnezeu, în lisus Christos; și, fără acest 
har noi nu putem face nimica bun și folositor 
pentr mîntuirea nâstră. 

Natura nâstră fiind plecată mai mult spre rău 
decît spre bine, dela căderea originală, harul lui 
Dumnezeu este care ne dă o mai mare dragoste pentru bine și restabilește ast-fel liberul nostru arbitru într'o stare în care practicarea adevăra- tului bine ne devine posibilă, 

Deci cînd chemăm în ajutor pe Sfînta Feciâră și pe Sfinţi, îi rugăm numai dea ne căpăta dela Dumnezeu harul și justificarea ce ne-a căștigat-o Iisus Christos, şi nu- privim de fel ca zaijlo- citori propriu zis, pe lîngă Dumnezeu. 
lisus Christos a fost răstignit pe cruce în e- poca cînd Ponţiu Pilat era guvernator al Iudeei şi cînd Tiberiu era imperator al Romanilor.
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„In timpul care a precedat acestă epocă, 6me- 
nii au cunoscut viitârea sa venire, pentru-că Dum- 
nezeu o descoperise din început. Actsta întie 
descoperire întunecîndu-se, din cauza greștlelor 
în cari căzuseră Gmenii, Dumnezeu alese pe po- 
porul Israelit pe care-l însărcină îndeosebi de a 
păstra făgădutla Zrimisalai divin sau Mesia, 

şi de a mărturisi de dînsul înaintea restului o- 
menirei. Acest popor priimi, prin Moisi, un așe- 
zămînt și rituri religiose al cărora scop era păs- 
trarea făgăduelilor; el avu profeţi carii vestiră, 
tâte împrejurările vieţei lui Mesia, și în parti- 
cular îndărătnicirea lui Israel, care va da morţei 
pe Acela, care va fi trimis să mîntusscă lumea, 

lisus Christos îndeplini tâte profeţiile, în vi- 
aţa sa, în suferințele sale, în mârtea sa și în 
învierea sa care a fost a treia zi, dapă Scriptari. 

Ast-fel lisus Christos a fost central a tâtă 
adevărata religiune dela începutul lumei. Aștep- 

tat ca Mesia, adorat ca Mîntaitor, el a tost prin- 

cipiul mîntuirei pentru toți Gmenii, și numai în- 
tînsul s'a putut găsi adevărul și baral. El a 

păstrat, din religiunea primară și din religiunea 

israelită, tondul dogmatic şi moral, care era a- 

devăral, fiind-că venea dela Dumnezeu; el a în- 

locuit prin realitate riturile figarative, instituite 

pentru a reaminti promisiunea misiunei sale. 

Ast-fel că, dela începutul lumei, n'a fost decît 

o adevărată religiune, un singur Mintuitor și
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Rescumpărător, și creștinismul nu este decît 
desvoitarea și plinirea religiunei primare și a 
religiunei israelite. 

După ce lisus Christos a înviat, a părăsit 
lumea văzută și a reintrat în lumea nevăzută. 
Cuvîntul, chiar în natura sa omenâscă, care-"% 

"este unită ipostaticeşte pentru tot-de-una, se bu- 
cură de o putere egală cu acea a Tatălui; acesta, 
e înțelesul cuvintelor: și șâde de-a drepta Ta- 
tălai. Omenirea, în lisus Christos, nu are ace- 
eași esență ca Tatăl, dar, prin unirea sa cu Cu- 
vîntul, ea este unită cu acea esenţă, şi repre- 
zintă, în Dumnezeu, întrega omenire renăscută. 

A dâua ră, Cuvîntul îmbrăcat cu natura ome- 
nescă, va veni iarăși în lume, EL va judeca pe toţi 
Gmenii carii au vieţuit dela începutul lumei. O 
hotărire definitivă va fi dată celor buni şi celor 
răi, și lisus Christos va domni de-a pururea a- 
supra omenirei, carea, separată în aleși și osîn- 
diță, va avea o viață nemuritâre în condițiunile 
ce-i vor fi însemnate de către judecătorul su- 
veran. 

Lumea văzută va fi nimicită; și pămîntul în- 
suși va fi mistuit prin foc (2 Petru, III, 12).
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Deosebirile între Bisericiie Creștine în privința 
DOGMEL RESCUMPĂRĂREI. 

Pînă în seculii acești mai de pe urmă Bi: 
serica romană păstrase în privința dogmei res- 
cumpărărei aceeași învățătură ca și Biserica de 
Răsărit. In zilele nâstre, cea mai mare încurcă- 
tură domnește în învățămîntul ei. Unii din te- 
ologi susţin vechea învățătură; alții au născocit 
altele noui. Acești din urmă par mai autorizață 
decît, cei dintii, şi învăţătura lor este mai po- 
trivită cu învățămîntul bulelor papale. Putem 

deci privi învăţătura lor, ca învățătura Biseri- 

cei romane de acum, 
Iacă punctele principale în care ea se deose- 

bește de învățătura Bisericei de Răsărit și de 
a vechei Biserici latine: 

1. Faptele nâstre sînt principiul justificărei, căci 

noi merităm întîial har. Ca urmare justificarea 

nâstră e datorită inițiativei nostre, și nu harului 

lui Dumnezeu, dat fn dar prin meritele lui 

Jisus Christos. Acâstă învăţătură, semi-pelagi- 

ană, este sprijinită pe bula Unigenitas, priimită 

de Biserica romană ca regală de credinţă, 

2. Sfinţii au avut merite prisositâre cari tor- 

mâză o visterie de care dispune papa, și pe care 

o împarte după cum voește, sau viilor, san mor- 

ţilor, prin îndalgențe. 
Acâstă noțiune a indulgențelor, fundată pe
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meritele prisositore ale Sfinţilor, este contrară 
acestui principiu catolic: că nimenea n'are înain- 
tea lui Dumnezeu merit personal, şi că tot meri- 
tul nostru nu este decît acela al lui lisus Christos 
însuși care ne este aplicat, și prin carele nu- 
mai, căștigăm mântuirea. 

3. Fericita Fecidra Maria a fost în afară de 
omenire, nefiind zemislită cu păcatul original; 
ea a contribuit la rescumpărarea nâstră; ea este 
mijlocităre precum lisus Christos este mijlo- 
citor; ea este corolariul Sfintei Treimi, 

Aceste erori monstruâse sînt trecute astă-zi 
în învățămîntul comun al Bisericei romane, du- 
pă cum se vede acâsta din cărțile cele mat a- 
utorizate. Ea a părăsit deci noțiunea exactă a 
Rescumpărărei care constă în a admite: 1. că 
lisus Christos este anical/ nostru mijlocitor; 2, 
că el a fost BRescampărătoral omenirei, fără 
nici o excepțiune; 3. că noi sîntem justificați 
prin unirea nâstră cu el întra credință; 4. că 
începutul cum și împlinirea mîntuirei nâstre 
este datorită harului lui Dumnezeu, dat în dar; 
5. că meritele nâstre sînt darari ale Jaj Dum- nezea, adecă, aplicaţiunea ce el ne face din me- ritele lui Iisus Christos; 6. că Sfinții n'au căş- tigat mîutuirea decît prin meritele lui Iisus Chri- stos, și că, prin urmare, pretinsa vistierie a me- zitelor lor prisositdre, e o închipuire greșită.
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a 
Biserica anglicană profesâză o învăţătura po- 

trivită cu aceea a Bisericei de Răsărit asupra 
rescumpărărei și justificărei, după cum se vede 
din articalii de religiune 9—15, cari se com- 
plectâză unii prin alţii, și din cari rezultă 
expunerea complectă a învăţămîntului ei asupra 
justificărei prin credinţă, asupra faptelor cară 
nasc din credinţă, fără care credinţa ar fi mortă 
şi n'ar fi credința care justifică. 

% 
pe 

Sar putea găsi propozițiuni exagerate la mai 

mulți teologi protestanți asupra Justificărei prin 

credință fără de fapte. Insă, după studiul în- 

văţămiîntului lor general, se pâte zice că ei nu 

privese ca credință jastificătăre, o credință cu- 

rat speculativă, ci o credință practică, adecă 

din care se nasc faptele bune. 

Ast-fel înţelâsă, învățătura lor este cam a- 

prâpe conformă cu aceea a Bisericei de Răsărit, 

şi se pot explica exageraţiunile unora din te- 

ologii lor, prin exageraţiunile, în sens contrariu, 

ale unor teologi romani, pe carii aveau de gînd 

să-i combată.



V. 

SFÎNTUL DUH. 

«Și întru Duhul Sfînt Domnul de 
«viață făcătorul, carele din Tatăi 
«purcede; cela ce împreună cu Ta. 
«tăl şi cu Fitul este închinat și slă- 
«vit, carele a grăit prin prooroci». 

Pînă va veni împărăția definitivă a lui lisus 
Christos, omenirea luptă și balansâză între bine 
şi între rău. Insă, fiind-că în urmarea poftei, 
dragostea pentru rău predomineză în ea asupra 
dragostei binelui, Duhul lui Dumnezeu care este 
una în esență cu Tatăl și cu Fiiul, fu trimis 
ei (omenirei) de către unul şi de către altul, 
pentru a-i da ajutor prin înrîurirea sa cea mîn- 
tuitâre. Acestă înrîurire se numește har, pen- 
tru-că el este un ajutor dat în dar omenirei, a- 
decă fără ca el să fi fost meritat de ea, și nu- 
mai în vederea meritelor lui lisus Christos, a 
cărui natură omenâscă a meritat în urmarea u- nirei sale ipostatice cu Cuvintul, Din acesta ur-
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meză că Sfîntul Duh este principiul via făcător 
al omenirei, fiind-că prin înrîurirea sa, este isvo- 
rul vieţei ei renăscute. 

Sfîntul Duh vine, ca și Fiiul, din Principiul 
unie sau din Tatăl, prin un act mai înainte de 
veci care se numește parcedere. Nu trebue a 
confunda cu acest act ab intra care a produs 
pe Sîntul Duh și care este propria Tatălui, un 
alt act ad extra care este comun Tatălui și 
Fiiului și care constă în trimiterea Sfîntului 
Duh pentru o lucrare exteridră. 

Aceste dâuă acte sînt lămurit arătate în Sfînta, 
Scriptură prin aceste cuvinte: „Cînd va veni 
Mîngiitorul, pre care ea voiă frimiteDELA TATĂL, 
Duhul adevărului care de/a Tată] purcede“ (Sf. 
I6n, XV, 26). ” 

Sinodul dela Nicea a copiat Scriptura, în Sim- 
bol, și n'a adaus nimic la aceste cuvinte: care 
dela Tatăl purcede, fiind-că era convins că spi- 
ritul omenesc nu trebue să adauge nimic la des- 
coperirile lui Dumnezeu. 

După cum Fiiul are aceeași substanță cu 
Tatăl din carele este născut, de asemenea Sfîn- 
tul Duh are aceeași substanţă cu Tatăl din 
carele purcede, pentru acâsta el este un singur 
şi același Dumnezeu cu Tatăl și cu Fiiul, de- 
osebit numai de unul și de cel-l-alt prin în- 
sușirile sale personale. Afară de calitatea de a 
parcede din Tată], Simbolul, după Sfînta Serip- 

3.
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tură, atribue Sfîntului Duh și aceea a comuni- 
caţiilor divine omenirei; pentru acâsta este scris: 
carele a grăit prin prooroci, Biserica de Ră- 
sărit crede că Sfîntul Duh nu încetâză a vorbi 
lumei prin Biserică, pe care o investeşte cu daral 
nerătăcirei. Insă acâstă direcţiune a Bisericei 
prin Sfîntul Duh nu este o insafare propriu zis, 
căci Biserica nu e asistată de Sfîntul Duh pen- 
tru a face lumei descoperiri noui, ci numai pen- 
tra a păstra învățătura lui lisus Christos în 
curăţia ei dintii. /nsafarea dumnezeâscă în Bi- 
serică nu e deci decît o direcţiane, o asistență 
neîncetată. Acâstă misiane a Sfîntului Duh es- 
te comună Tatălui și Fitului. 

Sfîntul Duh fiind unul şi acelaşi Dumnezeu 
cu Tatăl și cu Fiiul, trebue a fi împreună în- 
chinat și slăvit cu ei. 

pa 

Deosehirile între Bisericile Creștine în privința 
SFINTULUI DUH. 

Am spus că Bisericile apusene n'an păstrat, Simbolul așa cum a fost întoemit de Sinsdele ecumenice dela Nicea și Constantinopole. După cuvintele: care dela Tată! parcede, ele au a- daus: și deja Fiial (în latinește: Aliogae). A- cest adaus a fost introdus și în Simbolul zis al
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Sfîntalai Atanasie, care dateză din seculul al 
m6uălea al erei creştine. 

După cum am spus deja mai sus, adausul făcut 
la Simbolul Nicean se urcă la seculul al șepte- 
lea și a fost făcut în Spania. EI se răspîndi în 
apus în seculul al optulea şi al n6uălea prin în- 
fluența imperatorului Carlo cel Mare. Roma nu?l 
admise decît în seculul al un-spre-zecelea, după 
rugăciunea imperatorului Enric. 

Dela acea epocă, el a fost priimit de tâte Bi- 
sericile apusene. 

a* e 
În secnlul al șâse-spre-zecelea, Biserica an- 

glicană și Bisericile protestante, cari se apnoară 
să reformeze abuzurile Romei, nu reclamară con- 
tra adausului. Biserica anglicană îl păstră; ba 
încă mai mulţi din teologii ei i-au luat apărarea 
şi au încercat a dovedi că el este potrivit cu 
învățământul tradiţional Insă, ca şi Romanii, n'au 
putut cita decît niște texte trunchiate, schimbate, 
iscodite sau luate în altă însemnare. 

* 
* x 

Biserica de Răsărit a păstrat Simbolul așa 
cum a fost dat, fâră a scâte ce-va din el, fără 
a-i adăugi ce-va. Ea susţine: Î. Că adausul a 
fost făcut în chip neregulat; ceea ce na pote 

fi tăgăduit; 2. Că adausul cuprinde în sine o 

mare greșală împrotiva tainei Sfintei Treimi.
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In adevăr, purcederea, considerată ca actul 
vecini care produce pe Sfîntul Duh, este o în- 
sușire personală a Tatălui care este principial. 
Acâstă calitate de principiu este însuşirea care 
deosebește personalitatea Tatălui de cea a Fi- 
iului și de cea a Sîntului Duh. A da Fiiuluio 
însușire personală a Tatălui, este a-i da per- 
sonalitatea sa, este a amesteca în Treime, ceea 
ce trebue să fie deosebit, este a nimici însași 
taina. 

Şi Părinţii Bisericei au fost unanimi întru a 
învăţa că Sfîntul Duh nu pureede decît din Ta. 
tăl. Teztele autentice cari sau citat în favârea 
credinței contrarie nu se raportă decât la actul 
ad extra, în virtutea căruia Sfîntul Duh este 
trimis de Tatăl şi Fiiul, iar nu la actul etern 
și ab intra care produce pe Sfântul Duh. 

Fericitul Augustin, care, în aparență, se pare 
a favoriza mai mult opiniunea formulată prin 
adausul apusean, o condamnă în realitate; căci, 
după ce a rezumat, în tractatal său despre Tre- 
ime, tot ce scrisese asupra acestui subiect, de- 
clară, în termeni formali, că ar trebui să fi per- 
dut care-va mintea pentru a zice că Sfîntul Duh trage originea sa din Fiiul ca și din Tatăl. El 
nu înțelegea deci, prin cuvintele pPparcedere din 
Fiial, decît trimiterea dela 'Tată] şi Fiiul. 

Acâstă trimitere comună Tatălui și Fiiului 
nu e tăgăduită de Biserica de Răsărit, care
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menţine numai, că adausul apusean, făcut în chip 
neregulat, este contrar învăţămîntului universal 
al Bisericei pînă îu seculul al optulea, şi cu: 
prinde în sine o greşală forte primejdi6să, cu 
tote silinţele ce 'şi-au dat apusenii daa o micșora, 

Principalul mijloc ce s'a luat pentru a o mic- 
şora a fost de a zice că Fiiul este numai prin- 
cipia secundar în 'Treime. Mai întîi, acestă 
expresiune nu pâte fi justificată prin învăţămîn- 
tul tradiţional; acâsta e o inovațiane; mai mult, 
ea face a presupune că este ce-va secandar în 
Dumnezeu, ceea ce e contrar sănătosei învăţă- 

turi universale și simplei raţiuni, care ne arată 
că în Dumnezeu nu pote fi decît necesara. 
Tatăl este anical principia pentru actul ab 

intra; Tatăl şi Fiiul nu sînt, cum zice fericitul 
Augustin, decît an singar principia pentru 

actul ad extra. Ast-fel este învățătura constantă 
a Bisericei Ortodoxe. 

'Tâte Bisericile apusene sau abătut deci dela 

adevăr în privinţa Sfîntului Duh prin adausul 

făcut la Simbol, cu tâte că profestză punctele 

de căpetenie ale tainei Sfintei Treimi. 

* * 
e 

Biserica romană a păcătuit contra Sfîntului 

Duh denaturînd dogma înfailibilităţei Bisericei, 

atribuind papei o prerogativă pe care Iisus Chri- 

stos n'a promis-o decît societăţei creştine luată
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în universalitatea ei, pe cît timp e cîrmuită de 
Sfîntul Duh. 

a % a 
Biserica anglicană și Bisericile protestante 

resping t6tă autoritatea infailibilă în Biserică. 
Ele nâgă ast-fel influenţa permanentă a Sfîntului 
Duh și contrazic Sfînta Scriptură după carea 
lisus Christos terbue a fi ca Biserica sa pînă 
la sfîrșitul vecurilor și Sfîntul Duh trebue ao 
conduce.



VI. 

BISERICA. 
—— 

«Şi întru una, sfîntă, sobornicâscă 
«şi apostolescă Biserică». 

Biserica este societatea celor ce cred în îotă 
descoperirea făcută de Domnul nostru Iisus 
Christos. 

Acâsă Biserică este una, adecă nu pote fi com- 
pusă din membri ce mărturisese învăţătură de- 
osebite; 

Ea este sfîntă, adscă, nu e compusă decât din 

acei ce mărturisesc învățături al căror caracter 

este potrivit cu sfințenia cea mai înaltă, adecă, 

cu Dumnezeu; 
Ea este dea tdtă lamea (catolică, soborni- 

câscă), adecă, n'are un caracter local, naţional 

şi provizor, ca sinagoga israilită, oi că tâte po- 

pârele, în toţi timpii, sînt chemate a face parte 

din ea, și că ea menţine, în întregime, învă-
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ţătura descoperită, fără scădere, nici adăugire; 
Ea este apostolică, adecă, vine dela Apostoli 

și că mărturisește învățăturile ce au predat A- 
postolii din partea lui Iisus Christos. 

Biserica creştină fu dela început cîrmuită de 
o preoţie care e aceea a lui lisus Christos în- 
suși, transmisă mai întîi Apostolilor și uceni- 
cilor aleși, cari o transmiseră ei înșiși la alții. 
lisus Christos însuși institui ierarhia creștină 
şi-i arătă dregătoriile prin aceste cuvinte: „Da- 
tu-mi-s'a tâtă stăpînirea în ceriti și pre pămînt. 
Drept aceea, mergînd, învăţaţi tote nemurile, 
botezînda-i pre ei în numele Tatălui şi al Fi- 
iului, șial Sîntului Duh; învățînda-i pre dinșii 
să păzescă tâte cîte am poruncit vână; și tacă 
ea ca voi sînt în tâte zilele, pînă în sfîrșitul 
vecului“ (Mat, XXVIII, 18 și urm.). 

Ast-fel Iisus Christos va fi necontenit cu 
ierarhia sa, care trebue să se țină pînă la sfir- 
șitul lumei, însărcinată de a învăța și de a 
boteza. 

Peste acestea ea fu însărcinată de a ierta păca- 
tele. lisus, în adevăr, sufînd asupra Apostolilor 
săi, le zise: „Luaţi Duh Sfânt: cărora veţi ierta 
păcatele, se vor ierta lor; și cărora le veţi ţinea, 
vor fi ținute“ (Sf. I6n, XX, 22, 23). 

După ce a instituit Euharistia, el zise Apo- 
stolilor săi: „Faceţi acâsta întru pomenirea mea“ 
(SE Luca, XXII, 19).
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A învăța, a administra tainele, a săvîrși 
caltal, acestea sînt dregătoriile acestei ierarhii 
cu eare Iisus Christos va îi în acelaș timp ca 
şi cu Biserica, pînă la sfîrşitul lumei. 

Mijlocul de transmitere al preoţiei, practicat 
de Apostoli, fu punerea miîniloz, unită cu 6re- 

cară rugăciuni. Sfîntul Pavel zice ucenicului său 

“Pimotei, pe care-l învrednicise cu preoția: „Nu 

fii nebăgător de sâmă de darul ce este întru 

tine, care ţi sa dat prin profeție, cu punerea 

mînilor preoților“ (1. Tim. IV, 14). 

„Pentru care pricină îți aduc aminte ţie, ca 
să aprinzi darul lui Dumnezeu, care este întru 

tine prin punerea mînilor mele“ (II. Tim. I, 6). 

In timpii apostolici se deosebiau dâuă trepte 

în preoţie 1). Acei de trâpta întiia aveau putere 

asupra acelor de trâpta a d6ua. Cu tote acestea 

erau numiți cu acelaș titlu de preoți sau bătrîni 

şi de episcopi sau supraveghetori (Act. XX, 17, 

28; Filip., ], 1; Tit., 1,5, 7). Cu tâte că se dedeau 

aceleași titluri tuturor celor ce aveau preoția, 

totuşi acei ce fuseseră înălțați la trepta întîia, 

erau superiori celor-l-alţi. Sfîntul I6n îi nume- 

şte îngeri ai Bisericilor. (Apocalips, |, 20; TI, 

1, 8, 12, 18; III, 1, 7, 14). 

1). Cu tâte acestea însuși autorul rezumă învățătura Bisericel Or- 

todoxe de Răsărit, despre cele trei trepte ale ierarhiei, în chipul 

următor: «Singura ierarhie dumnezeeşte instituită este aceea a pre- 

oţiel, împărțită în episcopat, presviterat și diaconat> (pag. 56). 

Nota vevăzătorului, 
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Cuvîntul înger (ăyyehos) însemneză vestitor, 
el are deci aceeași însemnare ca și titlul de e- 
vangelist, binevestitor, dat celor ce însoțiau 
pe Apostoli în călătoriile lor apostolice, și carik 
erau puși de ei în capul Bisericilor. 

Stîntul Pavel face cunoscut pe larg fancţi- 
unile (dregătoriile) acestor întîi preoţi, în Episto- 
lele sale către Timotei și către Tit, carii priimi- 
seră acest titlu, cel dintîi pentru Efes, cel de-al 
doilea pentru Creta, Intre aceste funcțiuni era 
și aceea de a împărtăși preoția prin punerea mî- 
nilor (|, Tim. V. 22). 

Deosebirea ierarhică între simplul preot și 
între episcop este deci de drept divin, fiină-că 
se vede acâsta existînd ca tițlal] de institați- 
ane, chiar dela început, și că ea era baza con- 
stituțiunei Bisericei în cele dintii zile ale exis- 
tenţei sale. 

Chipul de a transmite preoția, adecă punerea 
mînilor de către episcop, în unire cu adunarea 
preoţilor, şi unită eu rugăciunea, este dease- 
menea din institaţiane divină, find-că ea îm- 
părtășește haral și puterea preoțescă, şi se vede 
practicată din cele dintîi zile ale existenţei Bi- 
serioei. 

Preoţia, în Biserica, creștină, este un cin i- 
erarhic, compus din episcopi și din preoți, carii 
priimese puterile lor prin an mijloc sau an rit
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de institaține divină, și care a fost transmis 
de către acei ce-l priimiseră legitim. 

Episcopul și preotul sînt însărcinaţi, în so- 
cietatea creştină, de a săvîrși tote sfintele slujbe, 
de a învăţa potrivit învățăturilor descoperite și 
păstrate fără schimbare în Biserică, de a apăra 
doctrina revelată contra atacurilor de ori-ce na- 
tură ce ar fi îndreptate contra ei. Ei nau nici 
o putere asupra acestei doctrine, au numai da- 
toria de a constata, fie-care în numele Bisericei 
particulare ce reprezintă, credinţa de-a pururea 
admisă de acea Biserică. Toţi păstorii, în ce pri- 
veşte doctrina, sînt glasurile, resunetele sau repre- 
zentanţii Bisericilor lor respective, 

Cît pentru diaconat, ori că este instituțiune 
apostolică de care se vorbeşte în Faptele Apo- 
stolilor (VI), ori că se urcă direct la timpul lui 
lisus Christos, după cum mai mulți Părinți au 
cugetat, Biserica de Răsărit îl consideră ca un 
ordin (cin) sacru, adecă ca a treia trâptă a ierar- 
hiei. In adevăr, diaconii fac parte din acest cin 
prin punerea mînilor unită cu rugăciunea, ca 
și episcopii și preoții; numai puterile lor sînt 
mărginite, ca și acelea ale preoților, și numai 
episcopii au ţâte puterile preoțești. 

Dela începutul Bisericei, cei dintii păstori, 
însoţiţi de preoţi și diaconi, se întruniră în pre- 
zenţa credincioșilor pentru a apăra credința a- 
tacată. Aceste întruniră se numesc Sindde. Unele
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erau locale, altele universale sau ecumenice, pen- 
tru-că ele reprezentau ttă Biserica, sau o mare 
Biserică, compusă, ca cea de Răsărit, din mat 
malte patriarhate. 

In aceste udunări se discută cestiuni dootri- 
nale și se fac regulamente pentru buna cîrmuire 
a societăței creştine. 

Cît pentru cestiunile doctrinale, primii păstoră 
al Bisericei se mulțămiră de a constata doctrina 
nevariabil şi universal admisă, și de a o opune: 
teoriilor noui ce voiau unii a întroduce în Bi- 
serică. Ast-fel cele două dintii Sinsde ecumenice, 
ținute întîiul la Nicea, al douilea la Constanti- 
nopole, formulară în simbolul lor doctrina tradi- 
țională asupra tuturor punctelor cari fuseseră 
contestate de către eretici pînă în timpul lor. 

Sindele, în virtutea autorităţei divine dată 
episcopilor pentru a cîrmui Bisericile, au făcut 
regulamente disciplinare. Despre acestea vom 
vorbi în altă parte. Aici vom arăta numai orga- 
nizațiunea din afară a Bisericei, pe care Sinâdele 
o împărțiră în cinci patriarhate, cari fură sub- 
împărțite în primăţii, provincii şi dieceze, epi- 
scopii. Acâstă organizaţiune, precum și titlurile 
și demnităţile ce decurg din ea, sînt din insti- 
tațiune bisericescă. 

Singura ierarhie dumnezeește instituită este 
aceea a preoţiei, împărţită în episcopat, presvi- 
terat și diaconat,
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Unul din drepturile episcopilor este de a re- 

prezenta adunarea Bisericilor parohiale supuse 

jurisdicţiunei lor, care formeză Biserica lor e- 

piscopală, și de a da mărturie de credința ad- 

misă de acea Biserică fără întrerupere. Ast-fel, 

din tote mărturiile episcopale rezultă mărturi-. 

sirea constantă și universală a Bisericei asu- 

pra cestiunilor doctrinale. De acâstă mărturisire 

aniversală şi constantă este alipită nerătăcirea. 

Dacă Biserica n'ar fi nerătăcitore, adecă dacă 

ea sar putea abate dela adevăr, atunci ea n'ar 

mai fi stîlpul și întărire a adevăralui; n'ar 

mai îi mir6să sfintă, carată, neîntinată, fără 

sbîrcitară, nici prihană a Cuvîntului întrupat, 

care este adevăr; lisus Christos n'ar mai fi ca 

ea, cu tâtă făgădudla sa de a fi cu ea pînă la 

sfîrşitul lumei; el ar înceta de a fi Marele Ar- 

hiereu, șeful; Sfîntul Duh ar înceta de a o con- 

duce; ea n'ar mai exista. 

Deci Biserica este nerătăcitâre, și ea se exprimă 

de primii ei păstori, cînd toți constată credința 

constantă, universală, fie care în numele Bise- 

ricei. sale particulare, de acord cu preoții, diaco- 

nii și uredincioşii acelei Biserică. Dar dacă epi- 

scopii vorbese în numele lor personal, mărturia 

lor n'are nici o valâre universală. 

Dacă episcopii constată credința admisă fără 

întrerupere, episcopatul este reprezentantul și resu-
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netul Bisericei aznivezrsale din toți timpii, este 
organul nerătăcitor al Biserioei. 

In acest înțeles Sinodul ecumenic este neză- 
făcitor. 

Biserica de Răsărit admite șspte Sinâde ecu- 
menice: 

Intîiul dela Nicea, 
Intîiul dela Constantinopole. 
Acel dela Efes. 
Acel dela Halcedon. 
Al doilea dela Constantinopole. 
Al treilea dela Constantinopole. 
Al doilea dela Nioea. 
Tâte cele-l-alte, fie în răsărit, fie în apus, au 

fost Sin6de ale unuia sau ale mai multor patri- 
arhate, ale uneea sau mai multor provincă, și nu 
reprezentară Biserica universală, 

n” e 
Toţi membrii Bisericei, morți sau vii, numai 

să nu fi perdut caracterul lor în lumea acesta 
sau în cea-l-altă, sînt în comanicare între ei, 
adecă pot să se ajute unii pe alții prin rugă- 
căunile lor, şi să capete haruri unii pentru alții. 

Membrii carii au părăsit acâstă vi6ţă și carii sînt admiși în ceriii, formâză Biserica triamfă- 
tore, pentru-că ei au căștigat corâna promisă pentru credineioșie. Membrii carii trăese în acestă lume pămîntâscă formâză Bisesrica văzută și /ap-
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tătore, pentru-că ei sînt încă în luptă contra 

răului. 
În cea-l-altă lume, caracteral de membru al 

Bisericei se perde prin osîndă; pe pămînt, prin 
schismă, erezie, apostazie şi excomunicare. 

Schismaticul este acela care se desparte de 

păstorii legitimi ai Bisericei, refuzînd a se su- 

pune autorităţei lor. 
Ereticul este acela care, sau prin adăugire, ori 

scurtare sau prin o negaţiune absolută, respinge 

cu îndărătnicie un adevăr descoperit, definit, de 

Biserică, 
Apostatul este acela care se l6pădă de ,cre- 

ştinism, prin un act învederat, 

Excomunicatul este criminalul pe drept lepă- 

dat dela comunicarea, Bisericei, de către antorita- 

tea legitimă. 
Toţă creşinii, buni sau răi, cari nu sînt cu- 

prinși în nici una din aceste patra categorii, 

sînt membri ai Bisericei Zicem bani sau răi, 

căci lisus Christos ne-a spus că Biserica este 

asemenea unei ţ&rine, în care neghina se găse- 

şte cu grâul cel bun, și că ast-fel va fi pînă la 

sfîrşitul lumei (Mat., XIII). 
In existența sa exterioră și în legătură cu 

ocîrmuirile, Biserica pâte să se găsâscă, sau în 

stare liberă, sau în stare de instituţiune socială 

protegiată, sau în stare de persecuţiune, Ea pote 

vieţui, după împrejurări, sub aceste diverse re-
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gime. Dacă este liberă, membri ei datorese, ca 
cetățeni, supunere ocîrmuirei legitim stabilită; 
dacă este protegiată, nu trebue să jertfâscă nimic 
pentru Stat din doctrina și din instituţiunile sale 
esențiale; dacă este persecutată, membrii ei n'au 
dreptul de a se rescula împrotiva ocîrmuirei le. 
gitim stabilită, 

In tote cazurile, puterea Bisericei este cu totul 
duhovnicescă; șefii ei n'au nici o putere pentru 
lucrurile exteridre, și ea nu trebue nici o dată 
să alerge nici la silă, nici la viclenie, nici la 
violență, nici contra particularilor, nici contra 
ocîrmuirilor. 

Deosehirile între Bisericile creștine asupra 
DOGMEJ DESPRE BISERICĂ. 

Biserica romană pretinde, din seculul a] n6- 
uălea, că Patriarhul Romei este șeful văzut al 
Bisericei, din drept divin și prin moștenire dela 
Sfîntul Petru, care ar A fost, după ea, șef al 
Bisericei și episcop al Romei. 

Ea adauge astăzi că Patriarhul Romei este 
reprezentantul nerătăcitor al întregei Biserici, și 
tilouitorul nerătăcitor al Sfintei Scripturi și al 
Tradiţiunei apostolice; că el se bucură de o stă- pînire absolută în tâtă Biserica şi că episcopii 
sînt vicariă săi, trăgînd tâtă puterea lor dela instituirea ce el le dă. ”
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Chiar cînd Sfîntul Petru ar fi fost șef al Bi- 

sericei, nu ar urma că acest titlu să fie trecut 

la episcopul Romei, căci acest privilegiu ar fi 

putut fi personal, și nu se pâte susținea că pri- 
vilegiile personale ale Apostolilor să fi trecut la 

episcopii Bisericilor ce ei au cîrmuit. 
Mai mult, ar trebui ca Sfîntul Petru să fi fost 

episcop al Romei. Dar istoria atestă că Lin a 

fost cel înţii episcop al acestui oraș, și că Sfîn- 

tul Petru nu s'a dus acolo decât pentru a suferi 

martiriul; că acea Biserică a fost întemeiată 1) 

de Sfîntul Pavel. Așa dar numai din cauza marti- 
viului Sfîntului Petru la Roma, episcopii acestui 
oraș au putut să se zică sucoesori ai acestui 

apostol, iar nu pentru că el ar fi fost episcop al 

Romei. 
Afară de acâsta, Sfîntul Petru n'a fost nică 

cum șef văzut al Bisericei. El a fost numai pri- 

mul între Apostoli. Acestă prerogativă a fost 

personală, și nici o dată titlul de prim n'a e- 

chivalat cu acela de șef, și încă mai puţin cu 

acela de stăpînitor absolat. ?) 
Biserica romană a încereat de a sprijinil pre- 

  

1), Expresiunea «întemelată» ţine locul expresiunei «consolidată». 

2). Domnul Christos a zis Apostolilor Săr: «Unul este rabi al vo: 

stru, adecă domnul şi învățătorul vostru, Christos, Yar vol toţi sin- 

teţi fraţi». Sf. Ap. Pavel nu numai că a declarat că cu nimic nu 

este mai puțin decit Petru, dar la şi mustrat în Antiohia. Insuși 

Sf. Ap. Petru se numește pe sine conpresviter şi zice că Christos 

este «mat marele păstorilor». . 
Potele revăzătorului.
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tențiunile papale pe Sînta Scriptură şi pe Tra- 
dițiune. 

Textele Seripturei pe cari ea le-a citat au un. 
sens cu totul altul de cît acela ce ea le atribue, 
după cum sa demonstrat prin alte texte ale 
Soripturei și prin mărturisirile Părinților, carii 
au tilcuit acele texte altmintrelea, decît Papii. 

Cît pentru Tradiţiune, Roma n'a putut cita, 
decît fapte și mărturisiri oră cu totul inventate, 
ori falșificate, ori denaturate, ori cari nu pro- 
beză nică cum ceea ce ea pretinde. 

Papalitatea, distruge deci constituţiunea Bise- 
rioei, care n'are. decît un șef, pe Iisus Christos, 
de-a pururea prezent în mijlocul ei ; care nu are 
decît o aatoritate: preoția, a cărei plinire o au 
episcopii în virtutea hirotoniei lor, și pe care 
ei o exercită din drept divin, în virtutea sfin- 
țirei lor, și nu prin delegaţiunea ori cui ar fi; 
care nu are decît o nerătăcire, care-" vine dela 
asistența Sfîntului Duh. Biserica întregă, com- 
pusă din credincioşi și din păstori, este asistată 
ce Sfîntul Duh și se arată nerătăcitâre prin 
mărturisirea constantă ce dă adevărului desco- perit. Ea n'are din drept divin decît an centru 
de unitate, pe Iisus Christos, și adevărul său 
atestat prin vocea constantă și universală a tuturor seculilor creștine, al cărui resunet per- 
manent este episcopatul. 

Autoritatea centrală exteridră reșede în cor-
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pul întreg al episcopatului, care este anal și 
pe care (autoritate) toţi episcopii legitimi o po- 
sedă solidarmente, precum zice Stîntul Ciprian. 

Aceste adevăruri, atestate de Sinodele ecume- 
nice şi de Sfinţii Părinţi, znarturi ai tradiţi- 
“unei apostolice, sînt direct atacate prin preten- 
ţiunile episcopilor Romei. ” 

Cât pentru existenţa exteridră a Bisericei, papii 
şi teologii lor dan o idee fârte greșită, atribu- 
indu-i puteri exteridre ce ar avea dreptul de 
a exercita prin episcopi și mai cu semă prin 
Papa, chiar contra guvernămintelor, stăpînitorii 
cărora ar fi Jocaţiitorii (papei) în cele vremel- 
nice, precum episcopii n'ar fi decît delegați sau 
vicarii (papei) în cele duhovnicești. 

% 
pa 

Protestanţii atacă în sens contrar aceleași 

verități, respingînd preoția. După părerea lor, 

dregătoria (ministerul) nu e decît o delegațiune 

a credincioşilor, și punerea mîn lor este curat o 

ceremonie care nu conteră nici harul, nici a- 

utoritatea. 
Predicatorul protestant (ministrul) nu e deci 

decît un simplu credincios delegat, pentru a 

prezida la cult, și nu an preot învestit de fun- 

cţiuni sfinte prin un mijloc divin. El nu pote, 

prin urmare, nică învăța, nici administra tainele 

decît ca delegat, nu al lui Iisus Christos, ci al
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credincioșilor, și ceea ce-i conteră 6re-cari pre- 
rogative este aJegerea. 

Alegerea propriu zisă ne mai fiind în între- 
buințare în cea mai mare parte din Bisericile 
protestante, predicatorul (ministrul) nu mal e 
delegatul credincioșilor, ci al altor Sre-căror mi- 

"niștri aleși e-înşiși fără participarea turmei, 
Nu mai e deci astăzi la protestanți nici pre- 

oția, nici chiar minister propriu zis, ci numai 
un corp de credincioși însărcinaţi cu Gre-cari 
funcțiuni de către alți credincioși, carii îşi a- 
tribue dreptul de a investi cu acele funcțiuni 
pe cei ce-ti aleg. 

Ast-fel de miniștri nu pot să-și atribue nici 
o autoritate, nică dumnezetscă, nică omenescă, 
fiind-că n'au nici hirotonia, nică alegerea ade- 
vărață. Și apoi ei nici nu ar putea a și-o atribui 
decît atacînd principiul fundamental al protes- 
tantismului, după carele fiește-oare credincios 
trebue a-'și torma însuși credința sa prin mij- 
locul Seripturei explicată liber, 

In tovărășiile protestante nu se pote recu- 
nâște nici unul din semnele Bisericei: una, sfîntă, 
sobornicescă, apostolescă, căci ele (tovărășiile) 
nu se lgă cu nimic, fie din punctul de vedere doetrinal, fie din punctul de vedere a] guvernă- 
mîntului. a 

ex 
Biserica anglicană admite cele trei sfinte trepte:
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a episcopatului, a presviteratului şi a diacona- 

tului. Ea admite transmiterea lor prin hirotonie. 

Sub acest dublu raport, ea este de acod cu 

Biserica de Răsărit, afară de părerea sa cu pri- 

vire la caracterul hirotoniei, părere de care vom 

vorbi mai jos. 
Insă ea refuză corpului episcopal al Bisericei 

universale dreptul de a atesta ca nerătăcire 

credinţa constantă și aniversală a Bisericei, 

în numele acestei Biserici (art. 21) şi nu re- 

cunâşte chiar însăşi Bisericei darul nerătăci- 
rei, deși”i acordă autoritatea în controversele 

privitâre la cestiuni de credință (art. 20). 

Aici este contrazicere, căci o autoritate doc- 

trinală nu pote exista decât cu condițiunea de 

a fi perătăcitore. 
Siar face greșală dacă s'ar lua nerătăcirea ca 

un drept de a impune cutare sau cutare învă- 

țătură; aci este greșala romană contra căreea 

Biserica anglicană a voit negreșit să protesteze. 

După învățătura ortodoxă, nerătăcirea este pri- 

vilegiul ce are adevărata Biserică de a nu schimba 

nimic din învățătura descoperită, pentru cuvîntul 

că ea are pe lisus Christos ca cap şi pe Sfîntul 

Duh ea conducător, După acâstă noțiune se în- 

țelege că nu pâte fi nică un neajuns de a în- 

văța că Biserica vorbeşte prin păstorii săi, și 

că episcopatul, așezat de Dumnezeu pentru a 

cârmui Biserica, este nerătăcitor cînd el vorbe-
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şte în numele acestei Biserici și constată cere- 
dința sa; dacă Biserica n'ar fi nerătăcitâre, ea 
n'ar fi condusă de Sfîntul Duh; dacă păstorii 
săi n'ar putea vorbi în numele său, nerătăcirea, 
sa ar fi curat pasivă și n'ar putea să se ma- 
nifeste.



VII. 

DESPRE BOTEZ 

şi celel-alte Taine ale Bisericel, 
  

«Mărturisesc un botez întru Ier- 
starea păcatelor», 

Biserica ortodoxă de Răsărit crede că lisus 

Christos a stabilit șepte rituri sfinte sau taine, 

cari sînt: Botezul, Confirmaţia (Ungerea cu sfîn- 

tul Mir), Euharistia, Pocăinţă, Hirotonia, Nunta 

şi Maslul. Aceste rituri misterise sau taine se 

numesc sacramente în Bisericile apusene. Nu- 

mirea răsăritenă exprimă mai bine înrîurirea 

ascunsă a harului divin asupra sufletului. Trei 

lucruri constitue faineje: 1. insituţiunea di- 

vină; 2. semnul simțibii la care harul este 

alipit prin rugăciune; 3. harul însuși comu- 

nicat prin mijlocul acestui semn sfințit. Iisus 

Christos, după zicerea Sfîntului I6n Gură-de-
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Aur, nu ne-a transmis decît lucruri spirituale, 
îusă prin mijlocul lucrurilor corporale. Sufle- 
tul fiind unit cu corpul, omul este corporal, 
pentru acesta Iisus Christos a comunicat daru- 
rile sale cozporalmerte, adecă prin mijl6ce con- 
respunzătâre naturei omului, 

Trei lucruri sînt trebuinciâse pentru săvtr- 
șirea unei taine: 1. an Jacra Simțibil, adecă 
căzînd sub simțuri; 2. ragăcianea pentru a 
sfinți acel semn; 3. an ministra competent 
pentru a celebra ritul misterios, după forma sta- 
bilită, 

i 

Despre Botez, 

Botezul este un rit sfînt sau o taină insti- 
tuită de Domnul nostru Iisus Christos pentru 
Xertarea păcatelor săvîrșite înaintea priimirei lui, 
pentru a șterge pata originală și a ne da prin- 
cipiul vieţei renăscute în lisus Christos. 

Botezul îl institui însuşi Iisus Christos, fi- 
ind-că a trimis pe Apotolii săi să-] administreze: 
»Mergînd, le zise el, învăţaţi tote n&murile, bo- 
tezînda-i pre ei în numele Tatălui și al Fiiului 
şi al Sfîntalui Duh, 

Botezul a fost administrat în tâte Bisericile 
creștine, din timpii apostolici, prin o întreită 
afandare în apă, unind la actsta și formula: „ln numele Tatălui, și al Fiiului, şi al Sfîntu-
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lui Duh“. Semnul simțibil este deci apa; ru- 

găcăunea, sfinţitâre constă în formula: In numele 

Tatălai, ete. Ministrul competent este episcopul 

sau preotul, căci Apostolilor și urmaşilor lor s'a 

zis: Mergînd botezați ete. Forma stabilită pen- 

tru administrarea tainei este întreita afandare. 

De mai mulți seculi, Bisericile apusene au 

adoptat obiceiul ori de a turna apă pe capul 

celui ce se boteză, ori de a-l stropi, unină for- 

mula arătată de Iisus Christos. 

Acest chip de a administra botezul nu era 

obicinuit în Biserica primară, decît pentru bol- 

navii în pat (sau c/inici). EL este deci valid 

în sine, adecă, botezul ast-fel administrat este 

adevărat botez, altmintrelea Biserica primară 

nu Var fi autorizat, chiar pentru caz de bâlă; 

cu tâte acestea e sigur că chipul de a admi- 

nistra botezul fie prin tarnarea apei, fie prin 

stropire, nu este îngădait, pentru-că este con- 

trar unei regule apostolice, care trebue să fie 

respectată de tâte Bisericile. Ast-fel e îuvăţă- 

tura Bisericei ortodoxe de Răsărit asupra acestui 

punct. 
Botezul este trebaincios, fiind-că după Sfîn- 

tul I6n (III, 5) de na se va naște cine-va din 

apă și din Dah na va patea să intre întra 

împărăția ceriarilor. , 

Omul fiind născut, prin botez, la viaţa cre- 

ștină, acâstă taină nu pâte fi repeţită sau ad-
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ministrată a d6ua 6ră, căci nimeni nu pote fi năs- 
cat decît o dată, 

Copiii creștinilor trebuesc botezați mai îna- 
inte chiar de a avea virsta raţiunei; căci pă- 
rinții avînd credinţă în divinitatea religiunei, 
datorese a transmite copiilor lor credinţa lor ca o 
moștenire preți6să, a-i creşte în credințele lor 
şi a nu-i lăsa fără religiune pînă la vîrsta în 
care patimile pot atrage fârte lesne pe om, lip- 
sit de harul lui Dumnezeu şi al renașterei, de- 
parte de adevăr și de bine. 

Biserica este o tovărășie statornică ai cărei 
membri trebue să se perpetueze prin fii lor. Nu 
trebue deci a lăsa pe fii săi expuși la rcua 
înrîurire a Satanei, pînă în ziua cînd ei ar fi 
în stare de a-și alege ei înșiși o religiune, după 
potrivirea lor, și sub râua inspirațiune a pati- 
milor. A face ast-fel, ar fi din partea părinţilor 
dovada învederată că n'au credință în adevărul 
religiunei ce profestză. 

Copii sînt asistați, cînd sînt prezentaţi la 
botez, de nași și nașe, carii sînt ca părinți și 
mume spirituale ale lor, însărcinați în lipsa, de părinți și mume naturale, de a veghea pentru educațiunea creștină a copiilor botezați. 

Acei ce sînt botezați după vîrsta rațiunei, trebue de asemenea să fie însoţiţi de nași și nașe, carii se fac garanți către Biserică de cre. dinţa neofiților.
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Biserica de Răsărit unește la administrarea. 
botezului mai multe situri forte vechi și cari 
au un sens mistic forte apropiat tainei; ace- 
stea sînt: lepădările, semnul crucei și erucea ce. 
e dată fie-cărui nou botezat pentru ca să o pârte 
tâtă viaţa la pept. 

Deşi episcopul şi preotul sînt miniștrii bote- 
zului, se permise, încă din primii seculi, diaco- 
nilor şi chiar laicilor de a-l administra în caz 
de trebaință. 

Biserica Ortodoxă învaţă, afară de acestea, că, 
martiriul ţine loc de botez la cei ce n'au putut. 
să-l priimâscă înainte de a-'şi da viaţa pentru 
Iisus Christos. 

Despre Confirmație sau Ungerea cu - 
Sfintul Mir, 

Actstă ungere este considerată de Biserica 
Ortodoxă de Răsărit ea un rit sfînt, instituit de 
lisus Christos pentru a împărtăși Sfîntul Dah. 
nouilor botezați. Despre ea se găsește o probă 
în aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi: „lar a- 
uzind Apostolii cei din Ierusalim cum că a pri- 

imit Samaria cuvîntul lui Dumnezeu, a trimis 

către dînșii pe Petru și pe I6n, carii pogorîn- 

du-se saa rugat pentru ei ca să ia Duh Sfînt; 

pentru-că încă nici preste unul dintre ei nu se
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pogorîse, ci numai botezați eraa întra numele 
Domuulai Iisus. Atunci panean mînile preste 
ei și luau Duh Sfînt“ (Fapt. Ap. VIII, 14 și 
următârele). Indată după înălţarea lui Iisus Chri- 
stos, Apostolii săi săvîrșau deci an rit sfint, 
consistînd în ragăciane și panerea znînilor, și 
avînd de rezultat împărtășirea Sfîntalal Dah 
nouilor botezați. 

Sfîntul Pavel, venind la Efes, găsi acolo ore- 
dincioși încă puţin instruiți și carii priimiseră 
numai botezul lui I6n. „Ei fură botezați întru 
numele Domnului isus, și pnindu-și Pavel mînile 
preste ci, a venit Duhul Sfînt preste dînșii, 
(Pap. Ap. XIX, 1 şi următârele). 

In epistola către Evrei (VI, 2), Sfîntul Pa- 
vel unește la botez panerea zmînilor. 

Acestă punere a mînilor era însoţită de rituri 
diferite, după efectul ce se avea în vedere. 

In taina Mirului acea punere a mînilor era 
unită cu o angere făcută cu unt-de-lemn sfînt, 
Pentru acesta împărtășirea Stîntului Duh se 
numește ungere, în sfintele cărţi: „Şi voi, zice 
Sfintul 16n credincioșilor, angere aveți dela 
Sfîntal Dab, şi ştiţi tote... Și ungerea care 
ați luat dela dînsul, întru voi să rămîe..... “ 
(1. I6n, II. 20, 27). 

Sfîntul Pavel se servește de aceeași expresi- 
une: „lar cel ce ne face staturnici pre noi, îm. 
preună cu voi întru Christos, şi care ne-a ans
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pre noi, Dumnezeu este; care ne-a și pecetluit 

pre noi, şi a dat arvuna Duhului întru inimile 

nostre“. (2. Corint. I, 21, 22). 
Impărtășirea Sfîntului Duh nu putea fi nu- 

mită metaforic angere decît pentru semnal a- 

cestei împărtășiri, care era o ungere exteridră 

unită cu punerea miînilor și ca ragăcianea. 

Biserica de Răsărit a păstrat aceste trei ele- 

mente principale ale tainei, și poruncește ca un- 

gerea să se facă noului botezat pe pept, urechi, 

ochi, buze, picăre și pe mini, pentru ca omul 

întreg să fie sfințit după renașterea sa duhovni- 

căscă; ea întrebuințeză unt-de-lemn mirositor, 

sfințit de episcop și numit Sfînt Mir. Ea po- 

runcește ca ungerea să fie făcută îndată după 

botez; recunâşte tuturor preoţilor puterea de a 

o face; învaţă că ungerea nu este, ca să zic aşa, 

decît deplinirea botezului, că ea imprimă asupra 

nâstră pecetea Sfîntului Duh, și că prin ur- 

mare nu se pote repeți. 

EUHARISTIA. 

Se numește ast-fel taina corpului și sîngelui 

lui lisus Christos unite cu divinitatea sa, îra- 

părtășite celor ce se cuminecă, sub chipul pînei 

şi al vinului. .
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lisus Christos institui acestă taină la cea din 
urmă cină ce avu cu ucenieii săi, cînd înfăţi- 
șîndu-le pînea și vinul ce binecuvîntase, le zise: 
„Luaţi mîncaţi, acesta este trupul meu, carele 
se irînge pentru voi... Beţi dintru acesta toți, 
acesta este sînge e meu al legei celei noui, ca- 
rele pentru voi și pentru mulți se varsă spre 
iertarea păcatelor... Acesta să faceţi întru po- 
menirea mea“ (Mat., XXVI, 26 și urm.; Marcu, 
XIV, 22 şi urm.; Luca, XXII, 19 şi urm.). 

Apostolii ascultară de porunca Invăţătorului. 
Se adunau la un loc cu credincioșii, sfințeau 
pînea şi vinul şi le împărțiau credincioșilor ca 
corpul și sîngele lui Iisus Christos, (1. Corint, 
X, 16; XI, 20). Ex o făceau întra poznenirea 
iai, a corpului său dat și a sîngelui său văr- sat, adecă a jertfei ce făcuse de sineși pe Gol- gota. Cina ce ei făceau era deci însași jertfa cru- 
cei, făcută întrun chip mistie şi figurativ, însă 
care nu îndepărta realitatea corpului şi a sîn- 
gelui. 

Biserica de Răsărit a păstrat acâstă învăţă.. tură apostolică. Ea crede că în urma sfinţirei pînei și vinului, corpul şi sîngele lui lisus Chri- stos sînt real și substanţial de față în Fuha- ristie; că pînea și vinul nu există mai mult sabstanţial, ci numai în aparență, adecă prin calităţile prin al căror mijloc cad sub simțurile nostre,
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Cît pentra chipal cu care corpul și sîngele 
sînt de faţă, Biserica de Răsărit crede că ele 
nu sînt de față în chip simțibil, fizic, ci în chip 
spiritaal, în acel sens că ele nu lovesc simțu- 
rile nâstre, și că există într'o atare spiritaali- 
zată asemenea aceleea în care era corpul lui Iisus 
Christos după înviere. 

Ea creda că de îndată ce pînea și vinul sînt 
sfințite, sînt corpul și sîngele lui lisus Christos, 
sub chipurile lor în mod permanent; că divi- 
nitatea fiind unită acolo, persâna lui Iisus Chri- 
stos are drept, în Euharistie, ca și în ceriii, la 
închinare din parte-ne; că se pâte păstra sfînta 
Euharistie pentru bolnavi; că se pote, după exem- 
plul primilor creștini, a o transporta în casele 
particulare; că nu numai prin credință se par- 
ticipă la corpul și sîngele lui Iisus Christos, ci 
că el este substanţial și real împărtășit celor 
ce nu cred, carii împărtăşindu-se, mănîncă ja- 
decata lor și osînda lor, după cuvintele Sfîn- 
tului Pavel. 

Ea crede că credincioșii sînt datori a se îm- 
părtăși sub amîndouă chipurile, al pînei și al 
vinului, și că lipsind pe credincioși de împăr- 
tășirea sub chipul vinului, se calcă porunca dum- 

nezetscă formulată ast-fel de Iisus Christos: Beţi 

dintru acesta TOȚI, acesta este sîngele meu, ete. 

Aceea ce privește săvîrşirea sfintei Cine, o 

lăsăm pentru partea Jitargică a acestui tratat.
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POCĂINȚA 

Este o taină sau rit sfint instituit de lisus 
Christos pentru iertarea păcatelor săvîrșite după 
botez. 

Apostolii și, în pers6na lor, următorii lor în 
preoţie, priimiră dela Iisus Christos puterea de 
a ierta sau a ţine păcatele cînd dumnezeescul 
Invăţător suflă asupra lor și le zise: „Luaţi Duh 
Sfînt; cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor; 
și cărora le veţi ținea, vor fi ţinute“ (I6n, XX, 
22, 23). „Adevăr, zie vâuă, ori cîte veţi lega 
pre pămînt, vor fi legate și în ceriii, și ori cîte 
veţi deslega pre pămînt, vor fi deslegate și în 
ceriii“ (Mat., XVIII, 18). 

Păcatele sînt deci ţinute san iertate în pu- 
terea unei bhotăriîri dată de acei ce au puterea 
preoţescă. Acâstă hotărîre pâte Jega sau deslega; 
trebue deci ca ea să fie dată în cunoștință de cauză; 
și acesta nu pâte fi fără cunoștința păcatelor și 
a înclinărilor păcătosului. Acestă cunoștință se 
pâte dobîndi prin deelaraţiunea păcătosului însuși, 
adecă prin znărtarisire. 

Biserica de Răsărit priveşte mărturisirea ca 
o faptă de căpetenie pentru taina pocăinţei, 
adecă, pentru ca preotul să pâtă da hotărîrea 
sa, și ea o privește ca institaţie divină, în ea 
insași. 

Cît pentru modal cum are a se face mărtu-
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risirea, ori-ce formă este din drept bisericesc. 
In primii seculi, mărturisirea se făcea în pa- 

lic, şi episcopul sau preoţii dedeau în publice 
hotărîrea lor, Mărturisirea păcatelor era impusă 
tuturor acelor ce se făcuseră vinovaţi de păcate 
cunoscute tuturora, cari pricinuiseră smintâlă şi 
pentru cari păcate se impuneau căințe publice. 
Alţii judecau ei înșiși în conștiința lor, dacă 
trebuiau să se mărturisâscă înainte de a se a- 
propia de sfintele taine. Cu tâte acestea, fiind-că 
omul e aplecat a se amăgi asupra propriilor sale 
înclinări, toți erau datori a se înfățișa la preoţi 

„pentru a le face cunoscut starea conștiinței lor. 
Ast-iel era învățătura Bisericei primare, care 
este şi acum aceea a Bisericei sobornicești (ca- 
tolice) de Răsărit. 

Disciplina bisericâscă a fost modificată în pri- 
vinţa mărturisirilor publice, cari puteau să aducă 
neajunsuri primejdise. Cu tâte acestea Biserica 
Ortodoxă de Răsărit a menținut căințele pu- 
blice pentru 6re-cari păcate bine cunoscute și 
legal constatate. Pentru cele-l-alte, iacă disci- 
plina ei: 

Toţi acei ce se pregătese pentru împărtășire tre- 
bue să-şi mărturisâscă păcatele înaintea preotului. 

Mărturisirea se face în Biserică, înaintea pre- 

otului, îmbrăcat cu epitrahilul, semn al dregă- 

toriei sale, și înaintea icânei lui lisus Christos 
răstignit, 

& 4
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Ea constă în spunerea păcatelor unită cu că- 
ința și hotărîrea de a se îndrepta. 

Mărturisirea nu trebue să fie însoţită de o 
cercetare asupra amănuntelor și împrejurărilor, 
cari nu pot schimba întru nimic înclinările că- 
incăosului, cari consistă cu deosebire în smerita 
mărturisire a vinovăției sale și în sincera sa 
căință. 

Duhovnicul pâte să impună canon particular, 
după regulile de căinţă, sau să lase asupra 
căinciosului de a face canonul ce va judeca el 
că e potrivit. 

Ast-fel, rînduiala de acum a Bisericei de Ră- 
sărit, în ce priveşte chipul? mărturisirej, este 
apropiată de cea veche, după desfiinţarea măr- 
turisirei publice. 

Taina Pocăinţei constă deci: 1. din mărturisi: 
rea căinciosului; 2. din hotărtrea preotului, 

Mărturisirea nu este adevărată dacă nu este 
însoțită de căință. 

Cu tâte acestea, mărturisirea des/așită nu e 
trebuinciosă pentru iertarea păcatelor, în cazu- 
rile cînd ea este cu neputinţă, și înaintea lui 
Dumnezeu e de ajuns dispoziţiunea inimei.
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RIROTONIA SAU PREOȚIA 

Este un rit sfînt sau o taină așezată de Dom- 
nul nostru lisus Christos pentru neîntrerupta 
urmare a propriei sale preoţii în Biserică, adecă 
pentru a da puterea dea învăţa, de a împărtăşi 
harul prin sfintele taine, de a cîrmui societatea 
credincioșilor. 

„Aşa să ne socotâscă pre noi omul, zice Sfîn- 
tul Pavel, ca pre niște s/ajitori ai Ini Chri- 
stos şi îngrijitori ai tainelor lui Dumnezeu“ (1. 
Corint, IV, 1). Acelaş Apostol zice către bă- 
trînii Bisericei din Efes: „Privighiaţi asupra 
vâstră și asupra turmei preste care Sfîntul Dah 
va pas privighetori, pentru a cîrmaui Biserica 
lui Dumnezeu, pe care a căştigat-o cu sfînt sîn- 
gele său“. 

Semnul văzat în hirotonie este punerea miî- 
nilor: „Nu fi nebăgător de smă, serie Sf. Pavel 
către Timotei, de daral ce este întru tine, care 
ți sa dat prin proleţie ca punerea miînilor 
preoților“ (1. Tim., IV, 14). „Ți-aduc aminte 
ţie, ca să aprinzi în tine dara! lui Dumnezeu, 
care Vai priimit prin punerea mînilor mele“ (II. 
Tim., 1, 6). Apostolul pusese mînile pe ucenicul 

său în unire cu adunarea preoților, și acea pu- 

nere a mînilor împărtășise ucenicului său harul. 

Sf. Pavel scrie aceluiaș Timotei: „Mînile de- 

grab să nu-ţi put pe nimeni“ (1. Tim., V, 22).
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La capitolul despre Biserică am arătat învăţă- 
tura ortodoxă asupra celor trei trepte ierarhice ale 
preoţiei: episcopatul, presviteratul şi diaconatul. 
Nam citat textele de mai sus decît pentru 

a stabili în ce constă semna! văzat al hiroto- 
niel. Este evident că acest semn e pznerea zni- 
anilor făcută de episcop, și la care se pâte uni 
tâtă adunarea preoțescă. 

Acest: semn este consfințit prin rugăciunea 
ce-l însoțește. 

Acest mijloe de a împărtăşi hirotonia fiind 
pus în practică dela început, Biserica de Răsă- 
rit îl privește ca aşezat de însuși lisus Chri- 
stos. El numai, putea, în adevăr, așeza un rit 
prin care se dă harul, prin Sfintal Dah. Şi, 
din textele citate se vede, că însași Sfîntul 
Dah îmbracă cu preoția pe acei ce au priimit 
punerea mînilor. Sfîntul Pavel ne învaţă iarăși 
că însași Jisus Christos aşeză diferitele feluri 
de păstori însărcinați de a cîrmui Biserica sa 
(Efes, IV, 11, 12). | 

Se vede iarăși, din textele citate, că cei ce 
pun miînile sînt Apostolii și acei pe cari ei îi 
îmbracă cu preoția desăvirșită, adecă episcopii 
cari pan miînile. Pentru acesta Biserica de Ră- 
sărit crede că săvîrşitorul hirotoniei este epi- 
scopul, şi că, fără punerea mînilor episcopului, 
preoția nu este dată.
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NUNTA. 

Nunta pâte fi privită sub un întreit raport: 

1. ea o învoială natarală între bărbatul și fe- 

meea ce se unesc; 2. ca un contract civil, cînd 

autoritatea cetățentscă dă învoelei naturale un 

caracter public şi legal; 3. ca o taină san un 

rit sfînt, cînd bărbatul şi femeea se unesc bi- 

sericește după preseripţiunile Bisericei. 

Acâstă de pe urmă căsătorie este singură în- 

voită între creştini, căci Iisus Christos a stabilit, 

că unirea între bărbat și femee trebue să fie re- 

ligidsă pentru a fi Jegitimă. Ast-fel e învățătura 

Bisericei de Răsărit, care se întemeâză pe textul 

următor al Sfîntului Pavel, pentru a sprijini ere- 

dinţa sa privitore la așezarea Nunţei creștine de 

către însuși lisus Christos: „Pentru acâsia va 

lăsa omul pre tatăl său și pre muma sa și se va 

lipi de femeea sa și vor fi amîndoi un trup. 

Taina acâsta mare este, însă în Jisas Christos 

și în Biserică“ (Efes. V, 3I, 32). Este deci o 

Căsătorie în Zisas Christos și în Biserică, care 

este deosebită de simpla unire naturală, și acestă 

nuntă se numește de Sfîntul Pavel taină. Apo- 

stolul vorbește de acesta ca de o institaţie care 

era în timpul său. Deci ceea ce era practicat 

dela început de către Apostoli, nu pâte fi decît o 

instituţiune divină, trăgîndu-și începutul chiar 

dela lisus Christos.
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Biserica de Răsărit nu priveşte Nunta ca o da 
torie impusă tuturor. Ea crede că fecioria păzită 
cu religiozitate și pentru motive supra naturale, 
este mai pe sus de căsătorie, după aceste cuvinte 
ale Seripturei: „Nu toţi încap cuvîntul acesta, ci 
numai aceia cărora Ji sa dat darul de sus“. 
(Mat, XIX, 11, 12). „lar celor necăsătoriți și 
văduvelor, zic: bine este lor de vor rămînea pre- 
cum și eu. lar de nu se vor putea ţinea, să se 
căsătorescă; căci mai bine este să se căsătorescă 
de cît să se aprindă. Cel neînsurat grijește de 
ale Domnului, cum să placă Domnului; iar cel 
ce sa însurat grijește de ale lumei cum să placă 
femeei.... Deci dar, şi cel ce-'și mărită pre fiica 
sa, bine face; iar cel ce nu o mărită, mai bine 
face“. (St. Pavel, 1. Corint. VII). 

Insă, de și recunoseînd fecioria sau celibatul 
religios ca superior stărei căsătorești, Biserica 
de Răsărit îl privește ca o condițiane escep- 
țională; pentru acesta ea nu-l impune nimenui. 
Ea nu face din celibat o lege irevocabilă pentru 
acei ce s'au apucat de acesta; totuşi ea nu le 
dă voe a se căsători decît după ce li sau făcut 
mustrări de mai multe ori, pentru a dovedi 
stima ce are ea pentru celibatul religios. Ea 
privește de asemenea căsătoria ca o stare sfîntă 
și crede că omul nu pâte fugi de căsătorie de 
cât pentru motive înalte și creștine. 

Căsătoria are ca semn exterior însași unirea
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acelora ce se căsătoresc; acestă unire, sfinţită prin 
rugăciune, dă soților un har deosebit pentru starea 
ce îmbrăţișază, şi preotul este organul care e în- 
sărcinat să sfințescă unirea prin rugăciune, 

Căsătoria legitim încheiată, nu se pâte des- 
face, după actstă poruncă dumnezetscă: „Ceea 
ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă“. 
(Mat. XIX, 4—6). Acelaş adevăr este învățat în 
mai multe locuri din sfintele Scripturi (Marc. X, 
2, 9, 11, 12; Luca, XVI, 18; 1. Corint. VII, 10, 
11). Cu tâte acestea vinovăția de adulter o des- 
face, după actstă altă învăţătură dumnezeâscă: 
„Ori cine își va lăsa femeea sa, afară de cuvîn- 
tul de preacurvie, și va lua alta, preacurveștei 
(Mat., XIX, 9, și V, 32), După rînduiala Bisericei 
de Răsărit, potrivit învățămîntului Sinâdelor şi 
Părinților, în caz de adulteriu a uneea din părți, 
ceea-l-altă pâte încheia o n6uă căsătorie, însă cel 
vinovat este oprit de la acâsta. 

  

Despre Ungerea bolnavilor (Maslul), 

Ungerea bolnavilor este un rit sfînt sau taină, 
așezată de Dumnezeu pentru ușurarea spirituală 
şi corporală a bolnavilor. 

„De este cine-va bolnav între voi, să cheme 
preoții bisericei şi să se râge pentru dînsul, un- 
gîndu-l pre el cu unt de lemn întru numeie Dom-
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nului; și rugăciunea credinţei va mîntui pre cel 
bolnav, și-l va ridica pre dînsul, și de va fi făcut 
păcate, se vor erta lui“. (lac, V, 14, 15). 

Chiar înainte de mortea lui lisus Christos, 
Apostolii ungeau bolnavii și-i vindecau (Mare. 
VI, 13). 

Acestă ungere, sfințită prin rugăciune, este deci 
un rit din instituţie divină, întrebuințat chiar 
din timpii apostolici și care dă un har deosebit, 
Iacă pentru ce Biserica de Răsărit o recunâşte ca 
o taină dumnezeește instituită. 

Stîntul Iacov a arătat fârte lămurit: 1. că 
semnal tainei este ungerea cu unt de lemn; 2. 
că acest semn trebue să fie sfințit prin rugăciune; 
3. că preotul este săvîrșitorul ungerei; 4, că a- 
cestă ungere pâte pricinui un îndoit har: spiri- 
tual și corporal. Ast-fel este și învăţătura Bise- 
ricei Ortodoxe de Răsărit. 

  

Deosebirea între Bisericile creștine în privința riturilor 
dumnezeește instituite, 
  

1. Deosebirea în privința tainelor în genere. 

Biserica romană a priimit tot-de-una, sub nu- 
mele de sacramente, cele șepte rituri dumnezeește 
instituite, pe cari Biserica Ortodoxă de Răsărit
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le numește faine. Ea le privește ca instituțiuni 
divine, ca, semne văzute cari, sfințite prin rugă- 
ciune, dau harul. Numai ea a priimit în săvîr- 
șirea sacramentelor mari greșeli, despre cari vom 
vorbi mai pe urmă. 

E 
a 

Biserica anglicană nu dă titlul de sacrament 
decît Botezului și Tuharistiei. Cut pentru cele- 
l-alte cincă rituri, priimite ca divine de Biserica 
Ortodoxă de Răsărit și de Biserica romană, ea 
pretinde că sînt produsul unei imitațiani co- 
rapte a Apostolilor, saii că sînt niște con- 

diţiuni de viaţă aprobate în Scripturi, dar 

care mau natura sacramentelor (Art. XXV . 

Cu tâte acestea, ea admite că aceste rituri fza- 

părtășesc harul. Ast-fel ea afirmă că hirotonia 

conferă preoţia (Art. XXXVI); și totul, în sa- 

vîrşirea hirotoniei de episcop, preot și diacon, 

face a se vedea că se privește hirotonia ca tre- 

buincisă pentru a confera treptele. În ceremo- 

nialal pentru confirmaţie, episcopul pane mi- 

nile, unind cu acest semn din afară rugăcianea, 

pentru a cere ca să se pogre Sfîntul Duh asupra 

celui ce este confirmat; în rugăciunile de celebra- 

rea nunţei, preotul sfințește unirea, conjugală 

prin ragăciane, și se consideră acâstă unire sfinţi- 

tă ca însoţită de har, în ceremonialui de cercetare 

bolnavilor preotul se râgă numai pentru ei, însă
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îi este recomandat de a-i confesa şi de ale da 
deslegarea de păcate, ceea ce constitue un rit 
din afară conferind haral, 

Ast-fel se pâte zice că Cartea de ragăciani 
publice a păstrat cel puţin patra din cinci rituri 
respinse prin articolii de religiune. Afară de 
angerea bolnavilor, cele-l-alte au fost păstrate mai 
mult sau mai puţin complect, și li se atribue 
evident barul ca efect, Deci, ce este un rit care 
conferă haral, dacă nu un rit dumnezeește insti- 
tuit? O institațiune omenscă pâte fi an mijloc de 
pregătire pentru priimirea harului, dar nu pâte con- 
feri însuși acel har. Biserica anglicană are deci 
datoria de a pune în armonie Cartea sa de ragă- ciani pablice cu cele trei-zeci și noaă de articole, și de a formula o învăţătură mai lămurită şi mai ho- tărâtă de cît aceea pe care o are acum. Fiind-că ea a 
lepădat angerea în riturile în cari este întrebu.- ințată de Biserica Ortodoxă de Răsărit și de Bi- 
serica romană, este fără îndoâlă prin aluziune la 
acel semn din afară care, în al XXV-lea din ar- 
ticolii de religiane se pretinde că, în mai multe 
din cele cinci rituri, nerecunoscute ca sacramente, 
se găsește o imitațiane coruptă a Apostolilor. Reformatorii Bisericei anglicane sau făcut su. 
praveghetori ai tuturor celor-l-alte Biserici, cari admit angerea ca o practică adevărat aposto- lică, și pe care Apostolii o priimiseră dela I- isus Christos. Ei admit în fapt că ungerea este
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o practică apostolică, dar că imitațianea ei este 
coraptă. În ce constă acestă pretinsă corapere ? 
In ce se deosebește ungerea de acum de unge- 
rea întrebuințată din timpii Apostolilor ? Auto- 
rii celor trei-zeci și nduă articole de religiune 
p'ar fi putut să ne spună. Espresiunea lor este 
deci mai mult decît riscată; şi, sub înrîurirea 
spiritului protestantic al continentului, ei au des- 
ființat cu ușurință o practică apostolică, sub pre- 
text că se corupsese, dar fără a putea să spună 
în ce constă corupţiunea. 

* 
e * 

Protestanţii resping cu totul cele cinci rituri, 
asupra cărora Biserica anglicană are o învăţă- 
tură necomplectă şi contrazicătâre. Ei nu admit 
decît dâuă sacramente, Botezul și Cina, şi încă 
acest din urmă e numai o simplă ceremonie ex- 
terisră, din" lipsă de preoțime; în adevăr, preotul 
este ministrul trebuincios al sfintei Euharistii, 

şi protestantismul a desființat preoţia. Botezul 
putînd fi administrat va/abil ori și de către cine, 

de îndată ce apa este aplicată persânei și for- 

mula sacramentală este pronunţată, Botezul pro- 

testant este o adevărată taină, și nu trebue a 

fi repeţită de îndată ce e certitadine că a fost 

administrat în regulă. Protestanţii n'au deci decît 

o taină, de și pretind că au doaă. 

 



88 

  

2. Deosebiri în privința Botezulai. 

Protestanții boteză în general prin stropire, 
adecă aruncă apă asupra persânei ce are a fi 
botezată, pronunţînd formula: „Te botez în nu- 
mele “Tatălui, al Fiiului și al Sfîntului Duh. 

= 
ea 

In Biserica romană se botâză prin tarnare, 
adecă se fornă apa pe capul celui ce se boteză, pro- 
nunțîndu-3e formula de mai sus. Acest obicei 
nu era încă peste tot admis în apus în seculul 
al cinci-spre-zecelea, după cum se vede în ve- 
chile rituale ce sau păstrat; în seculul a! pa- 
tru-spre-zecelea se boteza și în apus prin o în- 
treită afundare 1). 

* 
EL 

In Biserica anglicană este prescris de a a- 
fanda în apă pe copilul ce se boteză; cît pen- 
tru omul mai în vîrstă, este permis sau de a./ a- 
Zanda în apă, sau de a tarna apă asupra lui (Vezi Cartea de rugăciuni publice). Se pâte deci a- firma, că afandarea este fo .ma regulară a Bise- ricei anglicane pentru administrarea Botezului, Nu e preserisă hotărît întreita afandare, prac- ticată în Biserica de Răsărit, dar nici nu e 9- prită. 
— 

1). Vezi D. Martâne, Des rizes sacris de P Eglise,
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Se pâte deci afirma, că Biserica anglicană, con- 

formându-se cu Cartea sa de Ragăciani, este 

aceea din Bisericile apusene, care se apropie 

mai mult de Biserica de Răsărit în săvîrșirea 

Botezului. 

Am arătat mai sus, că Botezul, fie prin stro- 

pire, fie prin tarnare, fe prin o singură a- 

fandare, este valid, adecă are efectele unui ade- 

vărat Botez; însă nu e permis, pentru-că Biserică 

particulare n'au dreptul de a schimba, în admi- 

pistrarea sacramentelor sau tainelor, regula aşe- 

zată de Apostoli şi urmată din timpii apostolică. 

  

3. Deosebiri în privința Mir-Ungerei saa 

Confirmaţiei. 

Biserica de Răsărit învaţă, că trebue a săvîrși 

Mir-Ungerea îndată după Botez, şi că preoţii 

sînt săvîrşitorii acestei taine, cu acelaș drept 

ca și episcopii. Ea învaţă, că semnul de afară 

al tainei este angerea făcută asupra diferiie- 

lor părți ale corpului. 

x 

Biserica romană a păstrat, în administrarea 

Botezului, ungerea asupra diferitelor părți ale 

corpului, și acâstă ungere se face de preot. Însă 

ea o deosebește de o altă ungere, care se face celor
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mai în vîrstă, de către episcop, şi pe care o nu- 
mește confirmaţie. Episcopul, după învățămîntul 
Bisericei romane, este ministrul sacramentului 
confirmaţiei; cu tâte acestea ea n'a hotărât că 
confirmaţia tăcută de către preot ar fi nevalidă 3 
mai mulţi din teologii ei susțin că preotul pote 
administra confirmaţia în urma împuternicirei din 
partea episcopului, și fără a avea caracterul epis- 
copal; şi Roma recunâște ca validă confirmarea 
administrată, după Botez, de către preoţii Greco- 
aniți. Cît pentru semnul de afară al tainei, unii 
din teologii romani îl pun în ungere, alţii în 
puuerea mânilor, alţii în fine și în una şi în alta. 

Pînă în seculul al trei-spre-zecelea, Confirma- 
ţia se făcea îndată după Botez, în tâtă Biserica 
apuseană; dela acea epocă, săvîrşirea acestei 
talne s'a lăsat numai episcopului. Cu tâte acestea 
preotul a continuat a face ungerea cu sfinta] 
Mir noului botezat, însoţind cu acâsta rugăciu- 
nea ce se vede în cele mai vechi rituale pen- tru săvîrşirea Confirmaţiei. Evident, aci este 
o rămășiță din vechiul obicei de a uni Confir- 
maţia cn Botezul. Acest obicei este din timpul 
bisericei primare 1). 

Fără îndoială, se pâte privi ungerea făcută de preotul roman botezatului, ca o adevărată con- frmaţie ; din acâsta rezultă că coufirmaţia de mai 

1), Vezi D. Martâne, Des rites sacris de Î' Eglise,
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din urmă făcută de episcop este curat o cere- 

monie, fiind-că, chiar după învățătura romană, 

taina Mir-Ungerei nu pote fi repețită. 

% e 

Biserica anglicană a suprimat ungerea în Con- 

firmaţie, şi n'a păstrat, ca semn de afară al a- 

cestul rit sfint, decît punerea mînilor. Ea a admis 

obiceiul introdus în Biserica romană în seculul 

al trei-spre-zecelea de a despărţi Confirmaţia de 

Botez, și a adoptat ast-fel şi greșala acestei Bi- 

serici, cu privire la săvîrșitorul acestei taine, 

învățînd că numai episcopul trebue a o admi- 

nistra. 

% 

Protestanţii n'au păstrat în învăţăturile lor 

nici o urmă de Mir-Ungere. 

  

4. Deosebiri în privința Euharistiei. 

Biserica romană a schimbat felul pîneă între- 

buinţată pentru sfințire. Ea se slujea mai întîi 

de pîne dospită, după cum se face și azi în Bi- 

serica Ortodoxă de Răsărit, însă mai pe urmă 

priimi spre întrebuințare pîne nedospită, sau a- 

zimă, care, în urma diferitelor schimbări, a a- 

juns la a nu mai avea nici măcar aparenţă de pîne.
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Bisericile de apus adoptară pînea azimă spre se- 
culul al zecelea, Patriarhul de Constantinopole, 
Mihail Cerulariu, le impută cu putere acestă schim- 
bare. Papa Leon al IX-lea îndrăsni a-i răspunde, 
că întrebuințarea azimelor este de o mie ddaă- 
zeci de ani, adecă dela mârtea Miîntuitorului, 
Unii din scriitorii apuseni au conchis din acâstă 
afirmare a lui Leon IX, că Mihail Cerulariu calom- 
niase Bisericile de apus, și că în îndrăsneala sa lu- 
ase un obicei fârte vechi, drept inovaţiune, Ei au 
căutat să întărâscă cu probe afirmaţiunea. lui 
Leon al IX-lea, dar v'au putut ajunge decît la 
a cita niște scriitori din secolul al un-spre-zece- 
lea și al doi-spra-zecelea, ale căror mărturisiri 
au cu atît mai puţină valâre, cu cît în aceae- 
pocă istoria era cu totul necunoscută în apus. 
Alţi scriitori apuseni, în fața numerâselor doveză 
ce arată că inovaţia s'a făcut pe la al zecelea 
secul, nu sau temut de a afirma acâsta și dea 
răzbuna ast-fel pe Mihail Cerulariu. Dintre ei 
cităm pe preotul Sirmonă, iezuit, și pe învăţa- 
tul liturgist cardinalul Bona. 

Nu se pâte tăgădui, chiar în apus, o schim. 
bare mult mai gravă din partea Bisericei romane, 
în privinţa împărtășirei. Totă lumea știe că, pînă 
în seculul al doi-spre-zecelea, împărtășirea se da 
credincioșilor sub amîndduă chipurile, al pînei 
şi al vinului, după cum face și acum Biserica 
Ortodoxă de Răsărit, și că numai dela seculul
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al trei-spre-zecelea se aşeză în apus obiceiul de 
a nu împărtăși pe credincioși decît sub chipul 
pînei. Acestă schimbare este împrotiva unei po- 
runcă dumnezeești. In adevăr, lisus Christos, 
după ce a bine-cuvîntat pînea, a zis ucenicilor 
săi: „Luaţi mîncaţi, acesta este trupul meu“. 
Și după ce a bine-cuvintat vinul, a zis: „Beţi 
dintru acesta TOȚI, acesta este sîngele meu,“ 
ca și cum Mântuitorul ar î avut grijă să osindescă 

mai dinainte Biserica romană, care zice astăzi 
dimpotrivă: „Nu veţi bea toți dintru acesta, ci 
numai preoții vor bea“. 

Inovaţiunea romană ridică în apus puterni- 

ce protestări; restabilirea potiralai pentru cre- 

dincioși fu principalul motiv al unei resculări, 

care se sfîrşi prin ivirea protestantismului şi 

prin despărțirea multor Biserici de papalitate. 

TPâte aceste Biserică restabiliră împărtășirea sab 

amândouă chiparile. 
% 

pe 

Biserica anglicană a restabilit-o, şi a păstrat 

rugăciuni liturgice vechi pentru sfințirea pînei 

şi a vinului de către preot, și pentru împăr- 

tăşire 

Bisericile protestante au desfiinţat preoţia și, 

prin urmare, ele nu pot avea o adevărată sfin- 

ţire. Cu tâte acestea, deși nu privesc pinea şi
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vinul decît ca niște simple figari, totuși ele 
învață că, potrivit poruncei Mîntuitorului, toță ere- 
dincioșii trebue a fi părtași vinului ca și pînei, 
în ritul lor figurativ pe care-l numese Cină, 

a* a 
Din punct de vedere dogmatic, Biserica ro- 

mană n'a rătăcit în privința Euharistiei. Ea crede 
că pînea și vinul, după sfințire, nu mai sînt; 
decît în aparență, şi că realitatea, ascunsă sub 
aceste aparențe, este corpul și sîngele Ini Iisus 
Christos. Pentru a preîntimpina tâte chichiţele 
protestanților împrotiva dogmei prezenţei reale, ea 
a născocit cuvîntul transabstanțiațiane. Cu tâte 
că cuvîntul este barbar și nou, totuși exprimă 
forte exact vechea şi constanta credinţă a Bi- 
sericei. Biserica de Răsărit n'a priimit cuvîntul; 
cu tote acestea credința ei este aceeași cu a Bi- 
sericei romane asupra acestui punct. 

Im evul mediu, unii teologi apuseni exagerară 
prezenţa reală şi se exprimară ast-fel, că ma- 
ferializară, așa zicînd, pe lisus Christos în E- 
uharistie. Alţi teologi susținură, că el ar fi în 
Euharistie întrun chip spiritaal. Acest cuvînt 
putea să aibă d6uă înțelesuri: unul exact, care 
nu înlătura realitatea, şi care era numai pro- 
tivnic ideei materialiste; altul falș, care înlătura 
acea realitate și nu mai făcea din prezența lui lisus 
Christos în Euharistie decît o prezenţă ideală.
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In sensul acest de pe urmă înţeleg și Calviniă 
cuvîntul spiritaal; ei nu văd în Cină decît pîne 
și vin, și în acâstă pîne și în acest vin, o sim- 
plă figară a corpului şi a sîngelui lui lisus Chri- 
stos. Cu tâte acestea Mîntuitorul a zis: „Acesta 
este trupul meu, acesta este sîngele meu, sîngele 
noului aşezămînt, care se va vărsa“. Calvinii 
contrazie deci pe Iisus Christos; ei contrazic tot 
o dată pe tote Bisericile creștine fără excepție, 
care, dela începatul creștinismului au înțeles 
tot-de-una cuvintele lui lisus Christos în sen- 
sul direot și natural ce ele prezintă. 

Chiar Imteranii osîndese explicarea arbitrară 
a Calvinilor, și cred că lisus Christos este în 
realitate de față în Euharistie. Numai și ei dau 
cuvintelor lui lisus Christos an sens arbitrar, 

pretinzînd că pînea și vinul subsistă în acelaș 
timp cu corpul și sîngele lui lisus Christos Cu 
tâte acestea Mîntuitorul n'a zis: „Zn acesta sau 
sub acesta este trupul meu și sîngele meu“, ci 
a zis: „Acesta este trupul meu, acesta este 

sîngele meu“. Trebue a adauge că Luteranii nu 

pot avea adevărata sfințire, fiind-că ei n'au 

preoţie; credinţa lor în prezența reală este deci 

zadarnică 

. . . su % A 

Biserica anglicană pare a fi căzut în același
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greșală ca Luteranii, relativ de împreună-fiinţa 
de față a pînei și vinului cu corpul şi sîn- 
gele lui lisus Christos. Cu tâte acestea, în ve- 
chile rugăciuni liturgice ce ea a păstrat, sar 
putea găsi elemente pentru a stabili, că ea re- 
formîndu-se, a voit numai a protesta contra zna- 
terialismalai Gre-căror teologi romani. Ar fi de 
datoria ei să stabilâscă lămurit credinţa sa a- 
supra acestui punot atît de însemnat al învăță- 
turei descoperite, De îndată ce ea admite reali- 
tatea lui lisus Christos în Euhanistie, trebue, 
pentru a fi logică, se înlăture realitatea pînei 
și a vinulai Pentru ce să se admită două re- 
alități contrare în acelaș sabiect ? Ar f a- 
câsta ore după mărturisirea Sfintei Scripturi ? 
Nu, evident, căci Iisus Christos nu arată decît o 
realitate, aceea a corpului și a sîngelui său. Ar 
fi acesta Gre după mărturia simţurilor nâstre? 
Simțurile nâstre nu ne atestă natara Jacrari- 
lor, ci numai calităţile lor exteridre. Și de în- 
dată ce se admite că aparențele sau chipurile 
subsistă după sfințire, se dă simțurilor tot ce 
se pote cere pentru ele; și, priimind, după cu- 
vîntul lui lisus Christos, realitatea corpalui și 
sîngelai săa, să dăm respectul desăvîrşit des- 
coperirei ce El ne-a făcut. | 

Învățătura Bisericei Ortodoxe de Răsărit, ar- 
mene și romane, păstrată și de tâte sectele vechi 
ale răsăritului, este singura care este deo daiă
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potrivită și cu sfinta Scriptură și cu raţiunea, 
precum și cu învățămîntul constant al celor dintîi 
secule creștine. 

5. Deosebiri în privința Pocăinţei, 

Pocăinţa trebue a fi considerată: 1. ca o vir- 
tute consistînd în căința de greșalele făcute; ?. 
ca un rit sfînt aşezat spre a ne da un har 
deosebit pentru iertarea păcatelor. 

Pocăinţa, privită ca căinţă de greșala săvir- 
şită, a fost rînduită de lisus Christos; toți cre- 
ştinii se unesc cu acesta, după cum se unesc de 
asemene și în aceea că, căinţa nu pote căpăta 

prin ea însași ertarea păcatului, și că nu are 

meritul său decât; din jertfa lui lisus Christos. 

Insă căința trebue să fie numai dinlăanti., 

sau trebue a se arăta prin fapte de afară, pre- 

cum postul sau alte îndeletniciri ca acesta? 

* 
e 

Protestanţii resping așa ce-va; pentru acesta 

ei au desființat în Bisericile lor tâte pracuicele 

de afară ale pocăinţei, chiar acelea cari aa cea 

mat mare vechime. Sub acest raport, ei au res- 

pins sfînta Scriptură, care e plină de precepte 

pentru penitenţele exteridre, ca mărturisiri de 

sentimente de căinţă; ei sau despărţit cn totul
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de Biserica primară, carea, dela Apostoli, a avut 
tot-de-una o legislație fârte aspră în privința pe- 
nitențelor exteridre. 

Intre aceste penitențe trebue a se pune măr. 
tarisirea păcatelor săvirșite, sau confesianea, 

Nu intrăm în expunerea complectă a discu- 
țiunilor ce au fost în privința acestei înstitu- 
țiuni. După ce am cercetat cu băgare de s6mă 
probele aduse de către acsi ce au apărat-o sau 
au combătut-o, considerăm faptele următâre ca 
sigure: 1. mărturisirea, oră publică, ori în taină, 
a fost tot-de-una întrebuințată în Biserică; 2. 
mărturisirea publică m'a fost nici o dată opli- 
gătore pentru păcatele ascunse, ci nvmay pentru 
greșalele cunoscute de toţi; 3. mărturisirea pu- 
blică se dete uitărei din seculul al patrulea, și 
pentru a preîntimpina neajunsurile ce ea aducea, 
de și recunoscînd-o ca institațiane iaridică, sa 
făcut încercare de a se așeza un preot însărcinat 
de a face cercetări spre a stabili vinovăția și a 
determina penitenţele pablice, cară trebuiau să, 
se facă; 4. acestă așezare a preotului duhovnie 
a fost trecătâre; 5 din secului al:- cincilea nu 
se mai vede decît mărturisirea făcată Jaj Dam- 
nezea, adecă mărturisirea în taină făcută în fața 
preotului; 6. acestă mărturisire n'a fost nici cum 
impusă fără deosebire ca o îndatorire, ci a ră. 
mas facultivă pentru toţi acei cari n'aveau să-'și 
impute păcate.
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Aş putea cita mărturii în sprijinul celor ce 
afirm, dar fiind-că intențiunea mea nu este de a 
face știință înaltă în acestă cărticică mă mul- 
ţămesc a observa că, Biserica grâcă și armenă, 
despărțite din secului al cincilea, și cari n'au 
putut a-'şi împrumuta nimic dela acea epocă, 
au, şi una și alta, mărturisirea tainică, fără vre 
o îndatorire bisericescă specială. Acest fapt sin- 
gur probsză că în seculul al cincilea se urma 
în privinţa mărturisirei păcatelor obiceiul ce l-am 
arătat 

Că mărturisirea, în cele dintii patru secule, 
ar fi fost tot-de-una publică, precum pretind unii 
din scriitori, sau că ar fi fost ori publică, ori 
în taină, după natura păcatelor, precum socotesc 
eu, nu este mai puţin sigur că, mărturisirea în 
ea însași este o instituțiune primară, aposto- 
lică ; forma mărturisire! este un lucru curat de 
disciplină, care pâte fi modificată după timp și 
împrejurări; însă mărturisirea însași e din drept 
divin, fiinâ-că este din primii seculi, carii n'au 
urmat decît învățămintele Apostolilor, și Apo- 

stolii m'au învățat decît ceea ce au învăţat și ek 
dela lisus Christos. 

Mărturisirea este privită de Biserica grâcă și 

armână, ca partea de afară sau semnul văzat, 

în taina sau sacramentul Pocăinţei, nu în acel 

sens că mărturisirea trebue a fi făcută tot-de- 

una deslușită și prin viul graj, ci prin vre un
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semn Gre-carele, în caz cînd mărturisirea propriu 
zisă este fizicamente cu neputinţă. Partea spiri- 
tuală a tainei este rugăciunea sau hotărîrea prin 
care preotul iartă păcatele în numele lui Dum. 
nezeu 

Penitenţele exteridre (canonul) ce trebue să 
facă căineiosul nu fae parte din rital sfînt sau 
aină; ele sînt numai îudeplinirea prescripţiuni- lor Bisericei, și dovada căinței ce trebue să în- Boţescă mărturisirea păcatelor, 

“a 
Biserica romană a rătăcit asupra acestui din 

urmă punct. Ea deosebește mărturisirea păcate- lor de săinţă, pe care o numește contrițiane şi penitențele exteridre (canonul) fac parte esențială 
din sacrament, sub numele de satisfactiane. Ea învață, deci, că taina Pocăinţei are patru părți: confesiunea, contriţiunea, absoluțiunea și satis- facțiunea. Numai prin o deosebire curat scolastică desparte ea mărturisirea de căință, și desparie de căință hotărîrea de a se pocăi și de a repara greșala pe care căinciosul pote să fi pricinuit, 

In adevăr, numai în acâstă hotărîre constă cu deosebire căința însaşi, și fără căință, mărturii. sirea propriu zisă nu este, In urma falșelor şi subtilelor sale distincțiuni, Biserica romană a fost adusă la a se contrazice cu ea însași, dînd patra părţi unui sacrament, care, după teoria
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sa generală, nu pote avea decît dogă: materia 
şi forma, precum zic teologii ei, adecă un semn 
de afară și actul spiritual care-l sfințește. Ea a 
fost aşijderea adusă la a pune între părțile sa- 
cramentului, sub numele de satisfacţiune, peni- 

tențele exteridre, cari nu pot fi nici znateria, 

nici forma sacramentului. 
Indalgenţele formeză încă o greșală torte mare 

în învățătura ei despre taina Pocăinţei 
Se numea așa la început iertarea anei părți 

a penitențelor pablice, ori după stăruinţele mu- 

cenicilor carii sufereau pentru Iisus Christos, oră 

din cauza dispoziţiunilor excepţionale ale Gre-căror 

penitenţi. Biserica romană a schimbat cu totul 

natura indulgențelor, pretinzînd că ele sînt er- 

tarea în totul sau în parte a penitenţei în ge- 

neral, că ele sînt aplicarea la cutare sau cutare 

individ, a meritelor lui isus Christos, ale Sfin- 

tei Feci6re și ale Sânţilor, cari merite, prin pri- 

sosirea lor, ar forma o vistierie din care papa 

ar putea lua merite, pe care le aplică altora decît 

acelora ce le-au avut; afirmînd că aceste merite 

pot fi îngăduite celor ce îndeplinesc cutare sau 

cutare faptă a nume, fie ea sau nu potrivită ca 

meritele date; pretinzînd în fine că puterea pa- 

pei se întinde pînă la sufletele din purgatoriu, 

pe cari le pote libera din osînda lor, în totul 

sau în parte, aplicîndu-le indulgenţe ori parţiale, 

ori plenare.
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Acestă învățătură se sprijinește mai întîi pe 
o falșă noțiune despre meritele Sfinţilor, cari se 
găsesc amestecate la un loc cu acelea ale lui I- 
isus Christos, în pretinsa vistierie, născocită de 
către papi. Acest dintii punet, precum am ob- 
servat mai sus, este protivnic învățăturei sobor- 
nicești despre Rescumpărare. Invăţătura romană se 
mai sprijinește și pe principiul meritalal impa- 
tativ, după libera dispoziţiune a papei, ceea ce 
este contrar noțiunei catolice (sobornicești) des- 
pre îndreptare și pocăință. In adevăr, dacă me- 
ritile prisositre ale lui lisus Christos și ale 
Sânţilor ne sînt imputate (atribuite) prin vo- 
ința papală, omul se pâte scuti de faptele ane- 
volose ale pocăinţei care ne merită îndreptarea 
(justificarea) n6stră prin Iisus Christos. Cîte.va 
cuvinte de rugăciuni, Ja care papa alipește in- 
dulgența, sînt de ajuns pentru a ne scuti de tâtă 
penitența și pentru a ne îndrepta desăvîrşit, 

E greu de priceput cum pâte să se mai țină 
învățătara despre purgatoriu în Biserica romană, 
alăturea cu acea a indulgențelor, aplicabilă, su- 
fetelor ce ar suferi în acel loc. Dacă nu atîrnă 
decît de papa de a le libera, pentru ce este el 
atit de nemilos, că le lăsa acolo să sufere? Dra» 
gostea creștinâscă îi impune o datorie de a în- 
trebuința față de tâte sufletele de puterea sa su- 
verană, și de a face ast-fel din purgatoriu un 
loc nefolositor și fără rațiune de a f$
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Biserica romană a dat, în seculul al trei-spre- 
zecelea, o poruncă formală și bisericescă pentru 
mărturisirea anuală, obligînd la acâsta, sub pe- 
dâpsă de păcat, adecă de osîndă. Acea poruncă 
a fost priimită de sinodul al patrulea din La- 
teran, în timpul lui Inocent al III-lea, Acel 
sinod putea da o poruncă, dacă i se părea că e 
bine, dar n'avea dreptul dea hotărî, că cei ce 
nu o vor păzi vor fi osindiţi, căci numai Dum- 
nezeu pote mîntui şi osîndi. 

Biserica Catolică de Răsărit n'a dat poruncă 
formală, ea s'a mulțămit cu îndatorirea generală 
de a se spovedi omul cînd simte trebuinţă, și 
a favorizat obiceiul de a se mărturisi, spre a se 
putea cuminiea, cel puţin odată pe an, la Paști. 

Biserica romană are greșeli forte mari în pri- 
vinţa practicei mărturisirei. In principiu, este ade- 
vărat, ea învaţă că mărturisirea păcatelor de mâr- 
te este singura trebuinci6să; însă eaa înmulţit, 
din propria sa putere, păcatele de morte; apoi 
teologii, urmînd îmboldirei ei, s'au silit a ridica 
în jurul fie-cărei acțiuni religidse sau morale o 
mulțime de cazari, de împrejurări în cari pă- 
catul de mârte j6că cel mai mare rol. De aici 
îndatorirea pentru căincios de a intra în mii de 

detaliură, din cari cea mal mare parte var putea 

fi nici măcar indicate fără scandal. Unii teologi 
Sau emancipat, sub acest raport, pînă la un așa 

grad, că, scrierile lor sunt de sigar din cele maă
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rușinâse ce se pot ceti; ast-fel este, de exemplu, 
Tractatul despre căsătorie al lui Sanchez, care 
tractat Liguorio l-a prescurtat în teologia sa 
zisă morală, ajunsă aprope clasică în Biserica 
romană; ast-fel sînt și tractatele speciale expli- 
cate în conferințe secrete diaconilor tineri, cară 
sunt chemați la preoţie, conferinţe numite di- 
aconale. 

Alăturea de cazaiști riguroși, sunt alţii carii 
Sau silit a găsi mijlâce ipocrite de a scăpa nu 
numai de tote păcatele de mârte de simplă în- 
voială, ci și de cele mai stricte îndatoriri ale 
conștiinței. 

Aceste lucrări, în sens invers, au făcut din 
mărturisire, în Biserica romană, o artă mește- 
șugită, în care vicleșugul și imoralitatea jocă cel mai mare rol. Dibacii de meserie capătă succese 
acolo unde morala n'are nimic de căștigat, Măr- turisirea romană, făcută în taina unui fel de coș- ciug numit confesional, enprinde forte adese-ori mistere pe atît de păgubitâre moralităței duhov- nicului, pe cît și moralităței sau intereselor celor mai sfinte ale căinciosului. Iacă rațiuaea pentru care, în apus, ea a devenit obiectul unui fel de gr6ză și de scîrbă. 

Biserica Ortodoxă de Răsărit b'are nici eon- fesionale, nici cazuiști, nică păcate de mârte de tocmelă. Căinciosul, pentru a se mărturisi, stă în picădre, în loc deșchis, înaintea icânei lui lisus Chri-
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stos; preotul stă în picidre lîngă el, îmbrăcat în 
veșmintele sale preoțești. El aduce aminte mai 
întîi căinciosului că se mărturisește înaintea lui 
Dumnezeu, apoi ascultă mărturisirea, fără a face 
întrebări indiserete. Dă sfaturi; apoi, punînd pe 
capul căinciosului epitrahilul, care este semnul 
vredniciei preoțești, rostește cuvintele de iertare 
în numele lui lisus Christos, al cărui ministru 
el este. Acestă mărturisire, la care totul este se- 
rios, cuvios și demn, nu pâte fi, n'a fost nici odată 
şi v'a putut fi învinovăţită ca mărturisirea ro- 
mană. Totul, în acâstă instituţiune, ca în tote 
cele ale Bisericei Catolice de Răsărit, are înti- 
părirea unui spirit adîne creștin, și aduce aminte 
de cele dintii timpuri ale Bisericei. Nimica nu 
se simte în ea, nici iscodirea, nici spureata cu- 
riozitate; se înţelege că mărturisirea adevărat 
creştintscă nu este o cronică mai mult sau mai 
puţin complectă a greșalelor și împrejurărilor lor, 
ci numai mărturisirea vinovăţiei, făcută înaintea, 
lui Dumnezeu, cu umilință și căinţă. 

Aceste detaliuri fac a se înţelege nemărginita 

deosebire ce este între mărturisirea romană, scîl- 

ciată prin o mulţime de abuzuri, și mărturisirea 
ortodoxă, care este o instituţiune mîntuitâre și 

însufleţitâre. 
Ei 
E 

Biserica anglicană a păstrat în principiu măr-



106 

  

turisirea, în ascuns, însoțită de deslegarea păca- 
telor din partea preotului. 

Formula ei de dezlegare este întoema cu cea 
a Bisericei de Răsărit, în partea ei principală. 
Mărturisirea s'a dat .uitărei în actstă Biserică, 
fără îndo6lă în urma împrotivirei prea vii contra 
instituțiunei romane; cu tâte acestea mai mulță 
preoți anglicani spovedese pe credincioșii ce vin 
la ei și le dau dezlegare. 

Ast-fel, de și Biserica anglicană nu pune Po- 
căinţa între sacramentele propriu zise, totuși 
ea o privește ca an rit sfint, prin care se dă 
harul căinciosului bine dispus. Ea se apropie deci 
mult de Biserica de Răsărit asupra acestui punct. 
Ea n'a făcut asupra mărturisirei în ascuns o lege 
a nume; dar iarăși nici pare a o privi ca tre- 
buinci6să celor ce au căzut în păcate grele, ceea 
ce a dat loc de gândit că ea ar fi desființat-o. 

Cît pentru penitențele exteridre, ea le priimește 
în principiu, și în calendarul săua păstrat Pos- 
tul cel mare și zilele de penitenţă, pe cari le 
numește, cu Biserica romană: Patru Timpuri şi 
Vigilii (privegheri). Ea este deci forte depăr- 
tată de protestantism în privința operilor de pe- 
nitență, și m'ar avea nevoe decît dea complecta 
și de a lumina 6re-cari puncte ale învățămîntu- 
lui său, pentru a fi în bună înțelegere cu Bise- 
rica Catolică de Răsărit. 
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6, Deosebiri în privința Hirotoniei. 

Biserica romană a făptuit o mare greșală, u- 
nind la hirotonie făgăduiala de celibat, și oprind 
hirotonia acelora ce n'ar voi să-și ia îndatorirea 
de a păzi celibatul de-a pururea. Pe lîngă că 
legea celibatului, luată ca lege generală, este 
imorală, apoi se dă o mare lovire hirotoniei, 
lipsind de ea pe acei ce ar fi vrednici, nu- 
mai pentru cuvîntul că sîut legitim căsătoriţi. 
Ast-fel, de și Biserica romană a păstrat esența 
tainei hirotoniei, și diaconii, preoții și episcopii 
ei sînt legitim hirotonisiți, totuși nu e mai puţin 
adevărat, că ea a introdus o forte rea învăţă- 
tură relativ de acestă taină. 

Invăţătura ei este cu scăderi și asupra altui 
punct: ea nn are învățămînt hotărit asupra a- 
ceea ce formeză ritul văzut, sau, cum zice ea, ma- 
feria tainei. Dintre teologii ei, unii o pun în impu- 
nerea miînilor, alţii în ungere, alții în înfăţișa- 
rea deosebitelor lucruri ce slujesc la practicarea 
ministeriului, așa că episcopul nu este sigur că 
a săvîrșit hirotonia decît după ce a îndeplinit 
tâte riturile, 

Sfînta Scriptură pune pozitiv hirotonia în im- 
punerea mînilor împreunată cu rugăciunea, și 
Biserica Catolică de Răsărit a crezut tot-de-una 
că așa este.
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Bisericile protestante zic că, caracterul ecle- 
ziastie nu e conferit prin hirotonie, perpetuîn- 
du-se din secul în secul și venind prin Apo- 
stolă dela Iisus Christos, singurul izvor al preoţiei. 
Rugăciunile de cari se slujese pentru aceea ce 
numesc ei consânțirea pentra sfîntal minis- 
ter, n'au mai mult preţ ca cele-l-alte rugăciuni 
de rînd, și pastorii carii consfînțesc, nu conferă 
un caracter pe care nici ei înșiși nu-l au. 

Protestanţii m'au nici preoţie, nică ierarhie bi- 
sericescă propriu zisă, Titlurile de pastor, diacon 
sau altele, sînt niște cavinte, și acei ce le pârtă, 
sînt niște siznpii aici. 

Unii protestanți au pretins că alegerea, iar 
nu birotonia ar conferi caracterul ecleziastic şi 
dreptul de a exercita ministeriul. Insă acestă în- 
vățătură sa dat uitărei de cînd Bisericile nu 
mai sînt chemate la alegerea pastorilor lor. Şi 
apoi, ea este protivnică sfintei Scripturi în care 
vedem că numai Apostolii și acei pe carii ei îi 
hirotonisiseră, împărtășeau preoţia prin panerea 
minilor, unită ca rugăcianea. 

= 

ENE 
Biserica anglicană a păstrat hirotonia și ierar. 

hia ecleziastică. Diaconii, preoţii şi episcopii ek 
sînt hirotonisiți prin punerea mînilor şi rugă-
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căune, de către acei ce fuseseră mai dinainte hi- 
rotonisiți episcopi. 

Numai, ea a scos afară hirotonia din numărul 
tainelor propriu zise, și ast-fel sa depărtat de 
învăţătura tuturor Bisericilor creştine, fie din 
răsărit, fie din apus, pînă la seculul al șese-spre- 
zecelea. 

Totuși, ea admite că hirotonia este un rit a- 
postolic, care împărtăşeşte prin ea însași harul 
şi caracterul preoţesc. Invăţătura ei este în fond 
destul de exactă şi n'ar avea nevoe, pentru a 
fi cu totul ortodoxă asupra acestui punct, decât 
de a declara întrun chip mai lămurit, că ea 
priveşte hirotonia ca un rit divin, de care A- 

postolii sau slujit după învățămîntul lui Iisus 
Christos şi al Sfîntului Duh. 

Ea n'a fost adusă la aceea de a-l scâte afară 
din numărul tainelor, decît din cauza definiţi- 
unei ce dă Biserica romană fainei, care ar fi, după 
ea, un semn văzut așezat de lisas Christos. 
Fiind-că în Evangelie nu se vede că isus Chri- 
stos ar fi instituit hirotonia, reformatorii angli- 
cani au conchis din acâsta, că ea n'ar fi taină. 
Insă, ori că lisus Christos însuși ar fi așezat-o 
în timpul vieţei sale pămînteșşti, ori că Aposto- 

lii au așezat-o după învățămintele ce el le dete 

după învierea sa, şi sub înauflarea Sfîntului Duh, 

este târte evident că hirotonia are origină divină, 

şi că ea este un rit sfînt instituit dumnezeește 

5,
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pentru a împărtăși harul și drepturile preoţiei. 
Biserica anglicană a rătăcit deci scoţînă afară: 

hirotonia din numărul tainelor divine și a că- 
pătat cu chipul acesta un motiv puternic de a 
tăgădui validitatea hirotonirilor sale, 

Desbateri grele au fost în sînul Bisericei 
romane, în privința validităţei hirotoniiler angli- 
cane. Sa pretins, în acele desbateri, că primii 

„episcopi reformaţi, nefiind legitim hirotoniți, ur- 
mâză din acâsta că ei mau putut împărtăşi ca- 
racterul preoţesc, pe care ei înșiși nu-l avean. 
Nu e vorba aică decît de cestiune de fapt, a 
decă: dacă priimii episcopi reformaţi au fost hi- 
rotoniți legitim de Parker, sau mai bine dacă 
acest episcop, care a hirotonit pe alţii, fusese ]e- 
gitim hirotonit, 

Acestă cestiune este de domeniul istoriei şi 
p'avem a o desbate aici. Numai, fără a voi să 
limpezim acestă cestiune grea, vom cita, în fa- 
vârea validităței, mărturisirea lui Iohn Lingard, 
istoric englez fârte învățat, și preot roman. 
El se exprimă ast-fel în a sa Istoria Angliei : 
„Ceremonia hirotoniei episcopului Parker a fost 
făcută, de și cu o mică deosebire, după ordi- 
nalal lai Edaard VI. Doi dintre hirotonisitori, 
Barlow și Hodgskins, fuseseră hirotoniți episcopi 
potrivit pontifcalalai roman ; cet-l-alți doi, 
după ordinalal reformat“. Deci, ordinalul lui 
Eduard VI, şi ordinalul reformat ast-fel cum se
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găsește și acum în Cartea de Ragăciani, cu- 
prind tot ce este esenţial pentru a împărtăși le- 
gitim hirotonia, 

Mărturisirea lui lohn Lingard este de sigur 
de cea mai mare însemnătate, căci, în calitate 
de preot roman, el ar fi contestat validitatea 
hirotoniei lui Parker dacă nu i-ar fi demonstrat 
probe necontestabile că a fost făcută valabil. 

Cea mai grea obiecţiune împrotiva hirotoniri- 
lor anglicane este deci aceea care iasă din în- 
vățătura că hirotonia an este taină. 

În adevăr numai printr'un rit divin se pâte 
împărtăși preoția. 

7. Deosebiri în privinţa Nanţei saa Căsătoriei. 

Biserica romană s'a depărtat de adevărata în- 
vățătură asupra Căsătoriei, în mai malte chipuri, 
1. Ea nu are învăţătură hotărîtă asupra săvîrși- 
torului (ministrului) tainei, și teologii ei discută 
între dînşii pentru a se ști dacă este preotul, 
sau dacă sînt înşişi soţii, a cărora căsătorie ar 
avea caracter de taină de îndată ce ei sînt fii 
al Bisericei. Sinodul dela Trident s'a ferit de a 
lămuri cestiunea şi a declarat numai că preotul 
este artar trebuincios, pentru ca căsătoria să 
fie privită ca legitimă, din punct de vedere re- 
ligios; 2. Biserica romană învaţă că, chiar în
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caz de preacarvie din partea unuia din soți, 
Căsătoria nu se pâte desface, și ea explică tex- 
tul Evangeliei în acest înţeles: că în caz de 
preacurvie ambii conveţuitori se pot despărți, 
dar fără ca cel nevinovat să pâtă încheea o n6uă 
căsătorie. Acâstă explicare nu e potrivită nici cu 
însuși textul, nici cu învățămîntul tradițional 
al Bisericei din primii seculi; 3. Biserica ro- 
mană pretinde că după făgăduinţa de celibat de-a 
pururea și intrarea în treptele sfinte, cuprinzîn- 
du-se și ipodiaconatul, este cu neputinţă de a 
încheea o căsătorie legitimă. Ea se depărteză cu 
chipul acesta de învățămîntul tradiţional al Bi- 
sericei, carea n'a recunoseut nici de cum făgă- 
duiala de celibat de-a pururea; se depărteză şi 
de noțiunile simplei rațiuni, care se împrotiveşte 
la luarea unei îndatoriri contra poruncei de că- 
sătorie, care poruncă este bazată pe însăși na- 
tura și pe o instituţiune divină pozitivă. 

Biserica Catolică de Răsărit învață că, în u- 
nele cazuri deosebite, credincioșii, pentru motive 
religiose, pot rămînea celibatari; ea, învață că 
starea monahală, din ale cărei îndatoriri una 
este celibatul, e o stare sfîntă; însă ea lasă ce- 
libatarilor libertatea de a se lăsa de starea lor 
și a se prinde în legăturile unei căsătorii legi- 
time, cînd în conștiința lor știu că păzirea celiba- 
talui le este cu neputinţă. Prin acestă legislaţiune 
ea respectă: 1, Soriptura, care aprobă celibatul;
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2. instituțiunea naturală și divină a Căsătoriei; 
3. libertatea conștiinței individuale; 4. morala, 
care se împrotiveşte la luarea pentru tot-de-una 
a îndatoririlor celor mai pe sus de fire, și pe 
cari omul nu e sigur că le pâte păzi cu asprime. 

* 
pe 

Biserica anglicană și Bisericile protestante ad- 
mit trebuința de căsătorie religidsă, adecă în- 
cheiată în faţa preotului sau a pastorului; însă 
ele nu o recunosc ca un rit sfînt din așezare 
dumnezescă, adecă ca taină, Preotul sau pasto- 
rul nu este deci zninistral căsătoriei, după învă- 
ţătura lor; aceea ce face din căsătorie o curată 
legătură firâscă, însoțită de Gre-cari rugăciuni. 

Acâstă învățătură este formal opusă învăţă- 
mîntului Bisericei Catolice de Răsărit, care a păs- 
trat adevărata învăţătură primară asupra Căsăto- 
riei ca și asupra celor-l-alte rituri sfinte de in- 
stituţiune divină, 

8, Deosebiri în privința Ungerei Bolnavilor 

(Maslalai). 

Biserica romană numeşte acâstă taină extremă 
angere, pentru-că ea nu o săvîrșeşte decît dacă 
bolnavul este în primejdie de morte. Biserica 
Catolică de Răsărit învaţă că trebue a o săvîrși



114 

în oră ce bâlă grea, fără ca să fie primejdie de 
morte, și în scop de a căpăta vindecarea, 

a* e 
Biserica anglicană a respins ungerea bolnavilor 

şi wa păstrat decît rugăciuni însoțite de măr- 
turisirea și dezlegarea preoţâscă, în cazuri de 
bâlă de mârte. 

* 
ERE, 

Bisericile protestante au desființat totul, și pas- 
torul n'are ca îndatoriri pe Jîngă bolnavi, decît 
de a-i mîugiia prin cetirea unor părți din Scrip- 
tură, cari îi plac să le alegă.



VIII. 

DESPRE ÎNVIEREA MORȚILOR 

şi viâța fără de sfirşit în lumea viitore. 
  

«Aştept învierea morților şi vicța 
«vecului ce va să fie». 

Omul este compus din un suflet și din un corp, 
și unirea acestor două elemente formâză persâna 
Omenâscă. Cînd sufletul se desparte de corp, a- 
cest din urmă rămîne lipsit nu numai de inte- 
ligență, ci şi de vicță; căci în om snfletul este 
care e de o dată principiul uneea şi alteea, şi 
fancţiunile organice n'au loc decît sub înrîurirea 
elementului spiritual, care este de o dată prin- 
cipiul inteligenţei şi vieţei. Din despărțirea am- 
belor elemente, cari constituese pe om, rezultă 
mortea. Sufletul fiind spiritual ființa sa nu e 
supusă stricăciunei ca materia, şi el rămîne în 
propria sa natură după despărţire.
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Corpul, din contra, lipsit de principiul vieţei, 
se strică, şi elementele cari-'] compuneau reintră, 
după legile generale așezate de Dumnezeu, în 
marea masă materială, care compune lumea vă- 
zută. 

Una din aceste legi, cunoscută din descope- 
rirea lui Dumnezeu, este că fie care corp ome- 
nesc va păstra în acea masă elemente proprii la 
învierea sa, și că tâte corpurile omenești în- 
viate vor fi din nou împreunate cu sufletele 
lor, prin un act al a tot puterniciei lui Dumne- 
zeu, pentru a trăi împreună o vi€ță care nu va 
mai avea sfîrșit. 

Acâstă înviere a morţilor va fi la sfîrșitul 
lumei, adecă la o epocă a cărei dată numai Dum- 
nezeu o cunâște. Atunci, tot ce formeză lumea 
văzută va fi nimicit, și o nâuă lume va fi în- 
tocmită, pentru a ţine în veci (2. Epist. a Sf. 
Petru, III, 7, 13). Corpurile omenești, ca şi res- 
tal lumei, vor căpăta o nsuă natură, vor fi ca 
spiritaalizate (1. Corint., XV, 42 şi urm.), vor 
deveni nestricăcidse și vor fi scutite prin ur: 
mare de tâte neajunsurile, cari sînt în vița de 
acum, urmările desorg.nizaţiunei succesive al 
căror rezultat final este mârtea, 

Pe cînd corpurile omenești se risipesc, sufle- 
tele cari au fost unite cu ele se găsesc într'o 
stare de viţă ale e 'rei condițiuni sînt diferite 
după binele și răul ce ele au făcut în timpul
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unirei lor cu corpul. Sufletele drepte se bucură 
de o fericire, care, fără a fi desăvirșită, este 
totuși ca o înainte-gustare a fericirei, de care 
se vor bucura cu corpurile după înviere (Luca, 
XVI, 22; Epist. către Filip. 1, 23). Sufletele 
păcătoşilor suferă pedepse mai mult sau mai pu- 
țin grele, după gradul lor de vinovăţie (ibid). 
Indurarea lui Dumnezeu pâte îndulei acele pe- 
depse în fav6rea 6re-căror suflete, în vederea me- 
ritelor lui lisus Christos; și cei vii pot obţine, 
prin rugăciunile şi faptele lor cele bune, acea în- 
dulcire a pedepselor sufletelor cari se află în su- 
ferinţă, după cum am arătat în altă parte. 

Intre ele sînt unele atît de vinovate că ele 
sînt irevocabil condamnate. Ele suferă acum, şi 
vor suferi în veci, cu corpurile lor, după înviere. 

Nefericirea acelor suflete și fericirea sufletelor 
drepte nu va fi desăvirşită decit după învierea 
corpurilor şi judecata definitivă, care va fi ros- 
tită de lisus Christos, la sfîrşitul lumei (2 Timot,, 
IV, 8; 2. Corint., V, 10). Atunci dreptul jude- 

_cător va împărți cananile dreptăței și fie-care 
va priimi ceea ce se va caveni după bunele 
saa relele sale fapte. 

O vitță n6uă, aceea a Jamei viitore, va în- 
cepe atunci pentru drepţi și pentru păcătoşi. Ea 
va fi fericită pentru cei dintii, nefericită pen- 
tru cei-l-alţi. 

Drepţii vor vedea pe Dumnezeu; vor stră-
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luci ca sârele întru împărăția Tatălui lor, și 
limba omenescă w'ar putea grăi fericirea ce le 
este gătită (1. Corint, XIII, 12; XV, 28; 2. 
Corint., XII, 2, 4; Mat, XIII, 43). Corpul se va 
bucura de tâtă fericirea de care natura sa spi- 
ritualizată va: fi în stare să priimescă (IL. Corint, 
XV, 43). Insă nu toți drepții se vor bucura de 
fericire de o potrivă; unii vor fi mai fericiţi, 
alții mai puţin (1, Corint, XV, 41, 42), 

Cît pentru cei osîndiți, starea lor va fi de plîns; 
munca la care vor fi osîndiți este însemnată cu 
numele de iad; pedepsele lor vor fi mai mult 
sau mai puţin aspre, după gradul de vinovăţie; 
însă toți vor fi lipsiţi pentru tot-de-una de ve- 
derea lui Dumnezeu. 

———— P-ra— 

Deosebiri între Biserici asupra învierei morților și a vieței 
fâră de sfirșit în lumea viitâre, 

Tote Bisericile creștine sînt de acord în fond 
asupra acestor două dogme, dacă ne raportăm 
la monumentele lor dootrinale. Cn tâte acestea, în mai multe Biserici li se dă lovire întrun chip mai mult san mai puţin autorizat și oficial. 

* 
* % 

In Biserica romană, unii exagerâză pedepsele ce vor fi impuse celor osîndiţi; alții prin siste-
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mul lor zis de zitigațiane (îndulcire), tind la 
a le slăbi peste măsură. Un punct mult mai grav 
este, că autoritatea ecleziastică, reprezentată mai 
ales prin papa, își atribue dreptul de a osîndi, 
cel puţin indirect, pe toţi acei ce nu se supun 
slugărnicește, chiar contra conștiinței lor, .regu- 
lamentelor sau înocirilor sale; ea pretinde a-i o- 
sîndi, ori scoțîndu-i afară din Biserică, ori lo- 
vindu-i eu cenzuri grele, ori pretinzîndu-i vino- 
vaţi de păcate de zndorte. Aceste abuzuri sînt 
pe atâtea loviri în dogma vieţei viitâre, și tind 
la a-i denatura adevărata noțiune. 

2% a 

Biserica anglicană pare a îngădui părerea după 
care cuvîntul de vecinicie, de care se slujeşte 
sf, Scriptură, ar trebui înțeles într'un chip me- 
taforic, şi ar însemna o durată nehotărîtă după 
care cei osîndiți ar vedea terminîndu-se osîndi- 
rea lor, Hotărîrile de curînd, date în acest sens, 
contrazic totuși învăţătura profesată în tot tim- 
pul de Biserica anglicană. 

Ei 
ea 

Bisericile protestante par a lăsa astăzi o mare 
libertate asupra explicărei cuvîntului vecinicie, 
Cu tote acestea, învățătura oficială a acestor Bi- 
serici osîndește acestă lăbărțare. Ele păcătuese
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mai greu împrotiva adevărului prin sistemul lor 
de predestinațiane. 

Este adevărat că Dumnezeu cunâște mai dina- 
inte pe acei ce vor fi mîntuiţi și pe acei ce vor 
fi osîndiţi. 

Este iarăși adevărat că Dumnezeu a putut 
predestina, prin o hotărîre formală, pe anii la o 
stare superidră, pe alţii la o stare inferidră, în 
iconomia generală a vieţei viitâre, ca şi în 
aceea a vieţei de acum. Insă, nu se pâte pro- 
fesa, fără a tăgădui dreptatea sa, că sînt de 
acei carii vor fi răsplătiți sau osîndiți fără să 
fi meritat. 

Preștiinţa lui Dumnezeu, în privința celor 
aleși și a celor respinși, nu pâte fi deci privită 
ca o botărîre formală, predestinînd mai dinainte 
pe unii la fericire, pe alţii la muncă, ci ca o 
vedere, în sînul veciniciei sale, a tot ce are a se 
întîmpla în timp, în conşideraţia unor cauze ge- 
nerale stabilite de providenţa sa, și a aoțiunel 
libere a omului, care se bucură de libertate în 
săvîrşirea faptelor sale individuale. Vom avea 
prilej de a arăta învățătura ortodoxă asupra a- 
cestui punct în partea a doua a acestei cărți, 
Observăm numai aici că protestanții n'au expli- 
cat bine sfînta Scriptură aplicînd la răsplata și la munca Viitâre, întrun chip genera], hotărîrea 
de predestinaţiune care n'avea decît un înţeles 
restrîns, explicat prin alte locuri ale cuvîntului
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lui Dumnezeu. Ei au fost conduși ast-fel la niște 
teorii nimicitâre ale dreptăţei dumnezeești, liber- 
tăței omenești și adevăratelor noțiuni asupra 
vieței viitore.



PARTEA A DOUA 
——— 

MORALA BISERIGEI ORTODOXE 

IL. 

PRINCIPII GENERALE, 

Morala este regula faptelor omenești. Dintre aceste fapte sînt unele de care omul mare eon- știință, fe din pricina desvoltărei încă nedesă- vîrșite a ființei sale, fie din cauza slăbiciunsi momentane sau necontenite a facultăților sale. A- ceste tapte sînt curat instinctive sau, cel puţin, nu au condițiunile trebuincidse pentru ca ele să facă a apăsa vre o responsabilitate asupra celui ce lucreză. 
Condiţiunile necesare pentru ca un act să fie imputabil omului, sînt: mintea sănătâsă și libe- rul exerciţiu al voinţei.
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Cu mintea se cunosc legile natarale sau ale 

conștiinței şi legile pozitive; cu liberul exer- 
ciţiu al voinţei, omul îşi conformeză fapta cu 
acele legi. 

Fapta conformă cu legea este o faptă bună; 
fapta protivnică legei este o faptă rea sau pă- 

cat. Obicinainţa de a face fapte rele constitue 

vițial; obicinnința de a tace fapte bune con- 

stitue virtatea. 
Fapta rea sau păcatul este mai mult sau mai 

puţin grea, după însemnătatea legei ce este căl- 

cată și după gradul de inteligenţă sau de liber- 

tate a aceluia ce luorâză. Omul care calcă o lege 

importantă cu deplină cunoștință și cu desăvîrșită 
libertate, este mai vinovat ca acela care, avînd 

inteligență și libertate mai slabă, calcă o lege 

mai puţin importantă. 
Legile naturale constau în simţimintele și pri- 

mele cunoștințe ce a pus Dumnezeu în noi, şi cari 

constituese natura nâstră morală, precum simțu- 

rile și organele lor constituesc natura nâstră fi- 

zică. Legile naturale constituesc conștiința, care 

este mărturisirea, intimă ce fie-care își face na- 

turalmente de moralitatea cutăreea sau cutăreea 

fapte. Conştiinţa are de bază noțiunea lămurită 

despre bine și rău Rațiunea acestei deosebiri 

este însuși Dumnezeu, carele este binele absolut. 

In afară de noţiunea de Dumnezeu, binele și răul 

sînt cuvinte fără înţeles; faptele sînt indiferente
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în ele înseşi; ele sînt numai rezultate necesare 
ale unei organizațiuni desvoltată în cutare sau 
cutare sens, în cutare sau cutare grad, prin o 
întîmplare de care nu ne putem da semă. Binele 
și răul ne fiind decît vorbe, și omul find pus 
sub stăpînirea unei organizațiuni fatale, morala 
este o nălucire 1). 

Pentru a ajunge la acâstă extremitate trebue 
a nega înseși elementele naturei constitutive a 
omului. Legile morale, în omenire, sînt tot aşa 
de evidente ca și legile fizice; s'ar tăgădui omul 
tot așa de bine contestînd pe cele dintîi ca şi 
pe cele din urmă. Permanenţa acelorași noţiuni 
morale, în toți timpii, la toți indivizii, dovedește 
că aceste noţiuni sînt în natura omului în stare 
de fegi, după cum permanenţa instinctelor și a 
desvoltărilor succesive cari constituese natura 
fizică, dovedește că corpul este supus unor legi, 
In aceste legă, totul conlucrînd spre un scop, 
din acesta rezultă dovedirea unei acţiuni inteli- 
gente în ființa omenâscă, adecă acțiunea unui 
creator a cărui voință a pus legile generale ale 
omului, fie morale, fie fizice. 

Dumnezeu este deci rațianea legilor conști- 
inței omenești, și conștiința este resunetul vo- 
inței sale. 
n 

1). Ateil au născocit, în timpit din urmă, o zzorază îndependeută. Aceste d6uă cuvinte esprimă una din cele mal mari absurdităţi de care omul s'ar fi făcut vinovat,
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Dar omul căzînd din starea dintîi în care 
fusese creat, mintea i s'a întunecat şi voinţa i 
s'a slăbit, așa că el nu se mai bucură de op di- 
bertate desăvîrşită pentru a face binele. 

Pentru a restabili acâstă libertate, Dumnezeu 
a luminat mintea și a îndreptat voința. 

Pentru a lumina mintea, a dat omenirei no- 
țiuni pozitive asupra adevărurilor la cari ea nu 
mai putea ajunge prin sine-însași: acâsta e par- 
tea dogmatică a descoperirei. Pentru a îndrepta 
voinţa, a dat legi pozitive. 

In fine Dumnezeu a dat omului un ajutor in- 
tim prin înrîurirea Duhului său, meritată de 
lisus Christos. Prin acest ajutor, ce se châmă 
bar, el a restabilit pe om în libertatea sa pen- 
tru adevăr și pentru bine. 

Omul pâte fi deci privit sub un îndoit raport 
moral: în sine însuși, făcînd abstracţie de har, 
și sub înrîurirea harului. In starea dintîi el po- 
sedă naturalmente elementele binelui, cari for- 
m6ză esența constituțiunei morale a omenirei; 
el posedă raţiunea, care este mintea în posesi- 
unea primelor adevăruri, și conștiința, care este 
simțimîntul intim al binelui. Insă el nu e în- 
destul de luminat pentru a vedea tâte adevăru- 
rile ce-i sînt trebuinoiâse, și simţimîntul binelui 
nu este în el îndeajuns de puternice pentru a-l 
face să lucreze tot-de-una întrun chip moral; el



126 

nu se bucură pentru aceea de o libertate desă- 
vîrşită. 

Omul, privit ca creştin, adecă sub înrîarirea 
harului, are libertate desăvîrşită pentru a ve- 
dea adevărul şi a face binele. Acâstă libertate 
venind dela Dumnezeu, trebue a se admite, că 

tot binele ce face omul, pus în condiţiunile cre- 
ştine, este datorit harului, şi că tâte meritele ce 
pote avea, îi vin prin harul lui Dumnezeu. 

De aici aceste mari principii ale moralei ere- 
ştine: 1. Omul are neapărată trebuinţă de harul 
lui Dumnezeu, care, deci, este trebaincios; 2. 
harul lui Dumnezeu este folositor, adecă el de- 
termină fapta cmului; 3. omul nu e constrâns, 
prin har, de a vedea adevărul sau de a facebi- 
nele, căci acest har este un ajutor întremător, 
care restabilește libertatea omen&scă în loe 
de a o stinghiri; 4. harul e dat de Dumnezeu 
în dar, adecă, fără ca noi să-l fi meritat mai 
dinainte, fiind-că înainte de a lucra sub înri- 
urirea sa, faptele nâstre, prin sine însăși, nu pu: 
teau avea decit un caracter defectaos, în urma 
decăderei intelectuale și morale. 

Deosebiri între Bisericile creștine cu privire la 
principiile generale ale moralei. 

Bazele creștine ale moralei au fost sguduite 
de dâuă mari erezii contrazicătăre: pelagianismul
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şi fatalismul sau predestinaţianismul. Cea dintâi, 
osîndită de Biserica primară, a fost reînoită de 
către iezuiţi, carii au sfîrșit prin a o impune 
Bisericei romane întregi, nu pe faţă și sub ade- 
văratul ei nume, ci prin ajutorul a mii de viclenii 
teologice. Primul ajutor al acestor vicleniă a fost 
Xezuitul Molina. El nu atacă pe faţă învăţăturile 
tradiționale despre har, ba încă se prefăcu a le 
admite. Cu tâte acestea, papismul care era încă 
ortodox, în acestă privinţă, în seculul al ș6se- 
spre-zecelea, puse de se examinară nouile învă- 
țătură întrun șir de conferinţe, cunoscute sub 
numele de Congregaţiani de Aaxilii Pelagi- 
anismul iezuitie fu osîndit în acele conferințe, 
dar în chipul de a lăsa iezuiţilor Gre-cari eșiri 
pentru a strecura greşita lor învățătură. Catolicii 
sinceri deteră pe față șiretlicurile lor şi învăţa- 
ră sănătâsa doctrină. lezuiţii le imputară o e- 
rezie închipuită și făcură a fi osîndiţi de pa- 
palitate ca ianseniști. Acelaşi iezuiți încurcară 
cu scop noțiunile cele mai clare asupra autori- 
tăţei în Biserică și asupra harului; ajunseră în 
sfîrșit la a face să se înveţe doctrina lor pelagiană 
de către papalitate. Bulla Unigenitas, dată de 
Clement XI, este promulgarea oficială a pelagi- 
anismului, și ea este priimită astăzi, de toţi epi- 
scopii și teologii romani, ca regală de credință, 

Biserica romană profestză de asemenea cele 
mai mari greşeli asupra moralei, pe care o ni-
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micește cu ajutorul finețelor cazaiștilor. S'a dat 
acest nume teologilor carii sau apucat să des- 
lege diferitele cazari de conștiință. lezuiţii mai 
cu s6mă au însemnătate în acâstă parte a te- 
ologiei, și s'au silit a născoci mijlâce ca să scape 
de prescripţiunile cele mai formale, cînd acesta 
putea fi folositor scopului ce-și propune tovără- 
șia lor. De aci un sistem întreg de distinoțiuni 
mai mult sau mai puțin subtile, de restricţiuni 
mintale, de mii de șiretlicuri, pentru a rătăci 
conștiinţele și a legitima sau a scuza la ocaziune 
abaterile cele mai mari. Nu e vre un punct din 
morală care să fi fost lăsat neatins. Învățătura ca- 
saiștilor în de o cam dată osîndită de papa- 
palitate și de episcopat în seculul al ș&pte-spre- 
zecelea și al opt-spre-zecelea. Insă, de un secul 
aprâpe, iezuiții au putut zădărnici acele osîn- 
diri. Invățămîntul lor imoral s'a respîndit; ei 
Vau prescurtat în teologia unui episcop italian, 
Alfons Liguorio, au făcut să fie apr bat indi- 
rect prin canonizarea acestui episcop, și de atunci 
el a devenit învățămîntul c/asic, precum acâsta 
rezultă din scrierile sus și tare autorizate ale luk 
Liguorio, ale eardinalului Gousset, ale iezuitului 
Gury, ete., ete. Puținele glasuri ce se înalță acum 
în Biserica romană, în favârea moralei creștine, 
sînt izolate și considerate ca suspecte. Cazuis- 
tica iezuiţilor a luat prepoderanța asupra vechi:
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lor principii, după cum şi pelagianismul lor a 
nimicit sănătosele noţiuni asupra harului. 

x 
E DE 

Se impută cu dreptul lui Luther că a zdrun- 
cinat bazele moralei creștine cu o învăţătură care, 
în fond, se rezumă în cuvîntul: fatalism. Dacă 
omul, precum a învăţat Luther, este predestinat, 
în virtutea unei hotărîri irevocabile a lui Dum- 
nezeu, ori în bine, ori în rău,elnu malare nici 
o parte la faptele sale; liberul său arbitru este 
nimicit. Luther n'a dat înapoi dinaintea acestei 
consecinţe și a înlocuit cuvîntul de liber arbitru 
prin acela de serv arbitru. Dacă omul nu lucrâză 
liber, și dacă acţiunea harului, în loc de a re- 
staura libertatea sa, o anuleză și o nimiceşte, 
omul e numai un instrument pasiv sub acţiunea 
lui Dumnezeu; el nică conlucră măcar la binele 
ce se face în el, De asemenea, răul ce el săvîr- 
şeşte nu-'i este imputabi], fiind-că n'are conștiințele 
şi voinţa trebuinci6să moralităţei ori-cărei fapte 
omenești. 

Mai mulţi teologi protestanți aii urmat lui 
Luther în acestă învățătură. Urmarea a fost: 
faptele nu sînt de nici un folos pentru mîntuire. 
Cu tâte acestea, trebue a recunâște că cea mai 
mare parte dintre protestanți fug de acestă în- 
vățătură și de înfricoșatele ei urmări. Mulţămită 
libertăţei de care se bucură fie-care protestant



130 

în explicarea Scripturilor, înțelesul silit pe care 
Luther îl dedese Gre-căror texte a fost părăsit 
de mulţi, cari au înţeles că acel sens prea ab- 
solut și excluziv era protivnie sensului general 
al cuvîntului lui Dumnezeu. Trebue a mărturisi 
cu t6te acestea, că domneşte o încurcătură ciu- 
dată în învățămîntul protestant, în urma dife- 
ritelor sisteme ce au fost priimite cu privire la 
har, liberul arbitru şi trebuinţa faptelor. Mii de 
cestiuni întîmplătâre au fost ridicate asupra a- 
cestor grele snblecte cari se ating de Dumnezeu 
şi cară prin urmare vor avea tot-de-una o lature 
misteridsă. Neavînd de călăuză învățămîntul po- 
zitiv și general al tradițiunei creștine, teologii 
protestanți au adoptat o mulțime de sisteme con- 
trazicătâre, cari necesarmente au trebuit să exer- 
cite o jalnică înrîurire asupra diferitelor îngră- 
mădiri protestante și să producă o mare turbu- 
rare în conștiințe. 

Biserica Ortodoxă este pe atît de departe de 
fatalism pe cît și de pelaginism; ea priimește prin- 
cipiile moralei în înțelesul lor cel mai clar, și 
nu alârgă la violeșugurile cazuistice. Cu chipul 
acesta, învățătura ei este pe atît de potrivită 
cu simţimintele unei conștiințe drepte şi cinstite 
precum și cu învățămintele pozitive ale desco- 
perireă.



131 

DU. 

LEGEA DIVINĂ POZITIVĂ, 

Nu vom expune legile naturale; mai întâi, 
pentru-că fie-care le găsește în conștiința sa, a 
cărei mărturisire pâte fi falșă, dar nici o dată ni- 
micită, chiar prin cele mai mari abateri; apoi, 
pentru-că Dumnezeu, prin legile sale pozitive 
n'a făcut decît a complecta legile generale, din 
cari a făcut baza naturei morale a omalui, 

Legile divine pozitive sînt prescurtate în po- 
xunocile date Israiliţilor prin Moisi, şi cari sînt 
propuse de Biserica Ortodoxă, după textul biblie, 
ast-fel: 

„Îl. Eu sînt Domnul Dumnezeul tăn; să nu 
ai alți dumnezei afară de mine. 

„2. Să nu-ţi faci ţie chip cioplit, nici vre o 
asemănare a cîte sînt în ceri sus și pre pă- 
mâînt jos, în ape şi sub pămînt; să nu te închină 
lor, nici să slujești lor. 

„3. Să nu iai numele Domnului Dumnezeului 

tău îndeșert 
„4. Adu-ţi aminte de ziua sîmbetei ca să o 

sfinţeşti pre ea. 9Şese zile să lucrezi și să faci 
tâte lucrurile tele, iar ziua a șeptea este ziua 
Domnului Dumnezeului tău. 

„5. Cinsteşte pre tatăl tău și pre muma ta.
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ă nu ucizi, 
ă nu preacurvești. 

, ă nu furi, 
n9. Să nu mărturisești mărturie minoin6să îm- 

protiva apropelui tău. 
„10. Să nu pofteşti casa aprâpelui tău, nici 

femeea lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nică 
boul lui, nici asinul lui, nici tâte cîte sînt ale 
aprâpelui tău. 

lisus Christos n'a desfiinţat legile date prin 
Moisi, din potrivă a declarat, că elerămîne îndato- 
ritore (Mat., V, 18). Ele trebuese deci a fi re- 
gula de căpetenie pentru tot creștinul în dato- 
riile sale către Dumnezeu și către aprâpele!), 

a
n
 „6. 

„7. 
„8. 

1). Declarînd că legea mozaică nu era desființată, lisus Christos 
a întărit autoritatea Vechiului Testament întreg, a cărula prescur- 
tare este acea lege. Pentru acâsta Biserica Ortodoxă venerâză ca cu- 
vînt al lui Dumnezeu, Vechiul Testament, tot așa ca şi pe cel Nou, 
Cărţile Vechiului Testament pe car! ea le consideră ca canonice 
“sînt următârele, car! formeză și canonul Evreilor: 

Facerea. 
Eşirea. 
Leviticul, 
Numerit. 
Deuteronomiul. 
lozua. 
Judecătoril şi Rut. 
Cele patru cărţi ale Impăraților. 
Dâuă cărți Paralipomena, 
Cartea întila şi a doua a lu! Esdra. 
Esthera. 
lob. 
Psalmil. 
Proverbil, 
Ecleziastul. 
Cîntarea Cîntărilor, 
Isaia.
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căcă, după lisus Christos, ele se reduc la cele 
d6uă porunci de căpetenie, a iubirei către Dum- 
nezeu şi aprâpele (Mat, XXII, 36, 40). 

Ieremia. 
Ezechiil, | 
Daniil, 
Cer dof-spre-zece Profeţi (mici),



ÎNTÎIA PORUNCĂ. 

«Eu sînt Domnul Dumnezeul tău; 
să nu al alți dumnezei afară de 
mine», 

Prin acâstă poruncă Dumnezeu prescrie omu- 
lui de a'] canoște şi de a-i da închinarea ce i 
se cuvine. 

Cunoștinţa exactă de Dumnezeu, de natura 
sa, de însușirile sale, este cea dintîi datorie im- 
pusă omului. Pentru a o îndeplini, el trebue a 
se sluji nu numai de cunoștințele minței sale și de 
mărturiile ce dau tâte ființele universului pen- 
tru Creatorul lor, ci încă a studia învățămin- 
tele dumnezeești cuprinse în cărţile sfinte ale 
Vechiului sau ale Noului Testament. Pentru a na 
se înșela în studiul acestor cărți dumnezeeștă, 
el trebue a lua de călăuză învățămîntul general 
predat de Biserică, din vâc în vâc, fără între- 
rupere, și a ceti, prin urmare, pe cît îi va fi 
cu putință, cărţile scriitorilor pe cari Biserica 
X-a privit tot-de-una ca Părinţi și Învățător. 
Ast-fel omul nu va fi expus a avea despre Dum-
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nezeu o cunoștință falșă, care ar putea să aibă 
urmările cele mai cumplit de rele pentru mintea 
şi conștiința sa. 

Cunoștinţa lămurită despre Dumnezeu va avea 
de rezultat trebuincios ideea adevăratului cult 
ce îi este cuvenit și care este rînduit în întîia 
poruncă, prin aceste cuvinte: „Să nu ai alţi 
dumnezei afară de mine“. 

Tot cultul se rezumă în iubirea de Dumne- 
zeu, după aceste cuvinte ale lui lisus Christos: 
„Să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău cu tâtă 
inima, ta, şi eu tot sufletul tău, și cu tot cu- 
getul tău; actsta este întîia şi mai mare po- 
runcă“ (Mat., XXII, 37). 

După aceste cuvinte ale Dumnezeescului In- 
văţător, Dumnezeu trebue a fi scopul spiritalai 
nostra, adecă al cugetărilor nâstre; al] inimei 
nostre, adecă al simțimintelor nâstre; al safe- 
talai nostra, adecă a tâtă activitatea n6stră. 
Pentru acâsta sfîntal Apostol Pavel ne-a arătat 
trei virtuți de împlinit către Dumnezeu: Cre- 
dinţa, nădejdea, dragostea. Credinţa care închină 
ni Dumnezeu spirițal/ nostra; nădejdea care-i 
închină dorințele şi simțimintele n6stre; dra- 
gostea, care-i închină tâte acţiunile nostre (1 
Corint., XIII, 13). Acestă activitate este carac- 
terul esenţial al dragostei, după Sfîntul Apo- 
stol I6n (l6n, XIV, 15).
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DESPRE CREDINȚĂ, 

Credinţa este virtutea prin care credem în 
tote adevărurile descoperite de Dumnezeu și 
păstrate de-a pururea în Biserică, întemeindu-ne 
pe nedeslipirea de adevăr a lui Dumnezeu și pe 
darul nerătăcirei ce are Biserica pentru a păstra 
adevărurile ce i-au fost încredințate. 

Ast-fel credința are de obiect numai adevă- 
rurile descoperite. Tot ce nu se ține de desco- 
perire face parte din domeniul părerilor omeneşti, 
ce se pot priimi sau respinge în tâtă libertatea, 
după cum sînt sau nu potrivite cu adevărurile 
descoperite. 

Motival credinţei este nedeslipirea de adevăr a lui Dumnezeu, care nu pâte nici a se înșela 
uică a înșela. 

Condiţianea esenţială a credinței este ca noi să ascultăm Biserica care singură numai pâte să ne împărtăștscă adevărata descoperire a lui Dumnezeu, din pricina darului nerătăcirei cu 
care a fost îmbrăcată pentru ao păstra. Dacă n'am lua glasul Bisericel de călăuză, n'am fi nici o dată siguri dea cunoşte lămurit adevăru- rile ce Dumnezeii a descoperit; noi le-am su- pune cercetărei propriei nâstre rațiuni și am crede atunci nu în Dumnezeu, ci în propriul nostru spirit; credința nâstră n'ar mai f o cre- dinţă adevărată, ci o simplă, încredințare mai
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mult sau mai puţin desăvirșită, sprijinită pe 
niște simple motive de încredințare, agonisite 
prin judecată. 

Adevăratul creştin crede în adevărurile des- 
coperite pentra-că Dumnezeu este adevărat; 
crede că cutare adevăr este descoperit, pentra 
că Biserica mărturisește. 

Credinţa este o virtute inferidră, însă tre- 
bue a se arăta în afară, adecă a o profesa, 
după aceste cuvinte ale Sfîntului Pavel: „Că cu 
inima se crede spre dreptate, iar cu gura se 
mărturiseşte spre mîntuire“ (Rom., X, 10). Ast- 
fel credința interidră, adecă încredințarea intimă, 
adîncă, este trebuincisă, căci fără acestă con- 
dițiune, credința nu este adevărată; este de 
trebuinţă a profesa credința în afară, de a arăta 
ceea ca este în fundul conștiinței, sub pedepsă 
de a nu dobîndi mîntuirea. „Ori cine se va ru- 

şina de mine și de cuvintele mele, de acesta 

Fiiul omului se va rușina cînd va veni întru 
slava sa“ (Luca, IX, 26). 

NĂDEJDEA 

Este o virtute prin care noi închinăm luă 

Dumnezeu tâte năzuințele, tâte dorințele nostre, 

ori pentru acâstă vi&ță, ori pentru vița viitâre. 

Acâstă virtute este sprijinită pe acea cuno-
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ștință ce ne-o dă credința: că Dumnezeu este 
suveranul bine, și că noi sîntem chemați a ne 
bucura într'însul de o fericire neperitâre, după 
ce vom părăsi acâstă lume văzută. 

Nădejdea are deci ca obiect pe Dumnezeu 
însuși; ea are ca motiv făgăduiala ce a făcut 
Dumnezeu de a ne da în lumea acâsta Hara] 
pentru a face binele, și în lumea viitâre slava; 
ea are ca temelie pe lisus Christos însuși, ca- 
re ne-a meritat harul și slava, și care este ast- 
fel, după Sfîntul Pavel, singura temelie a nă- 
dejdei nâstre. (1. Tim. ], 1). 

DRAGOSTEA 

Este o virtute care ne face a luora în tâte 
potrivit voinței lui Dumnezeu. Ea este ast-fel 
închinarea la Dumnezeu a tâtă activitatea n6s- 
tră; pentru acesta Sfîntul Pavel a făcut din ea 
cea mai mare din virtuți, și o înalță mat pe 
sus de credinţă și de nădejde (1. Corint. XIII, 
13). Aceste d6uă din urmă virtuți ar f în a- 
devăr curat teoretice, dacă dragostea nu le-ar 
da caracterul practic care este însași esența a 
tâtă virtutea 

Dumnezeu este obiectal dragostei; însă Iisus 
Christos ne-a învăţat că noi n'am putea iubi pe Dumnezeu fără a iubi tot de o dată și pe apr6-
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pele nostru. Pentru acâsta dar, după ce a pres- 
curtat în inbirea de Dumnezeu cele dintîi pa- 
tru porunci, el prescurtâză pe cele-lalte șâse în 
iabirea către apropele ; apoi declară că acestă a 
doua lege este asemenea celei dintii (Mat, 
XXII, 39). 

Dragostea, pentru a fi adevărată, trebue a î 
desăvirșită, adecă a ne face să îndeplinim tâte 
poruncile fără abatere, pentru-că tâte legile lui 
Dumnezev, eşind din acelaș isvor, ne impun o 
deopotrivă îndatorire. 

Dragostea, prin însași natura ei, este o vir- 
tute Jacrătore, adecă ea constă în facerea bi- 
nelui, De aceea lisus Christos a zis: „Cel ce are 
poruncile mele și le păzeşte pre ele, acela este 
care mă iubește pre mine... De mă iubeşte cine-va 
pre mine, cuvîntul meu va păzi“ (I6n, XIV, 21, 
23). Sfîntul I6n zice în acelaș înțeles: „Acâsta 
este dragostea lui Dumnezeu, ea poruncile lui 
să păzim“ (1. Epist. I6n, V, 3) „Fraţilor, zice 
Sfîntul Iacov, ce folos este de ar zice cine-va 
că are credinţă, iar fapte nare? Au pote cre- 
dinţa să-l mântuescă pre dînsul ? Că precum tru- 
pui fără de duh, mort este, așa şi credinţa fără 
de fapte, mârtă este“ (Iacov, II, 14, 26), 

Faptele cele bune, sînt dragostea unită cu 
credința; și prin credința unită cu dragostea, 
dobîndim îndreptarea în Iisus Christos. 

Iudeii se credeau îndreptați prin păzirea ce-
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lor legale și curat exteriâre. Creștinul pote fi 
îndreptat numai prin alipirea strînsă de adevă- 
rurile creștine, adecă prin unirea sa cu lisus 
Christos prin credință, însă acestă credință este 
mârtă dacă nu e însuflețită de dragoste, virtute 
înaltă pe care Dumnezeu a pus-o în sufletele 
nâstre prin meritele lui Iisus Christos, și prin 
carea el ne însufleţeşte, ne sfințește, ne duce la 
fericirea, vecinică. 

CULTUL 

Datoriile ce avem de îndeplinit către Dum- 
nezeu sînt rezumate în credință, nădejde și dra- 
goste. Insă dacă aceste virtuți ar rămînea în 
starea de calități interidre, ele mar mai fi vir- 
tuți omenești, fiind-că omul, în urma naturei 
sale spirituale şi corporale, trebue, firește, să a- 
xate în afară cugetările și simțimintele sale. Ca 
chipul acesta omul este îndatorat a face fapte 
văzute de credinţă, de nădejde și de dragoste, 
și în aceste fapte constă cu/ta/. 

Cultul este sau privat sau public: privat, cînd 
în particular se aduc lui Dumnezeu acte de cre- 
dință, de nădejde sau de dragoste; public, cînd 
se aduce lui Dumnezeu aceste acte la un loc cu 
cei-l-alţi credincioși, 

Cultul privat constă mal ales în ragăciane;
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cultul public, în riturile ce însoțese săvîrşirea 
tainelor și cudeosebire în săvîrşirea Sfintei Li- 
turgii. Despre acâsta vom vorbi în partea a patra 
a acestei cărţi. 

Cît pentru rugăciune, care formâză temelia cul- 
tului privat, lisus Christos a prescurtat pe tâte 
acelea, ce am putea adresa lui Dumnezeu, în acâstă 
formulă (Mat, VI, 9 şi urm): 

„Tatăl nostru carele ești în cerkuri! 
n Sfințâscă se numele tău! 
„Vie împărăţia ta! 
nFacă-se voea ta precum în ceriii și pre pă- 

mînt! 
„Pinea nâstră cea spre fiinţă dă-ne-o nsuă 

astăzi! 
nȘi ne i&rtă n6uă greșalele nâstre, precum şi 

noi iertăm greșiților noștri! 
„Pi nu ne duce pre noi în ispităl 
„Ci ne isbăvește de cel răul 
„Amin, 
Ac6stă rugăciune dată de Domnul, cuprinde 

chemarea și șepte cereri. 

CHEMAREA. 

Chemarea constă în aceste cuvinte: „Tatăl 
nostru carele ești în cerluri!“ Dulcele nume de 
Tată este acela ce trebue să-l dăm lui Dumne- 

6,
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zeu; el numai are un drept strict la acest nume, 

căci Iisus Christos a zis: „N'aveţi decit un Tată, 

carele este în ceriuri“ (Mat, XXIII, 9). Dacă 

acest nume se dă omului dela care, după Dum- 

nezeu, avem fiinţa, este pentru cuvîntul că acel 

om este chipul pateinităței dumnezeești, în rîn- 

duiala naturală; dacă se dă păstorilor Bisericei, 

este pentru cuvîntul că ei sînt imaginea pater- 

nităţei dumnezeești în ordinea spirituală. Şi unii 

şi alţii sînt, deci, numai simbâle ale paternităței, 

care îşi are locul numai în Dumnezeu, pentru-că 

el este singurul creator a tot ce există. 

Miîntuitorul, prin cuvîntul nostra, pe care Va 

pus în gura tuturor discipulilor săi, aduce a- 

minte că omenirea rescumpărată alcătuește una 

şi aceeași familie înaintea lai Dumnezeu. „lar 

câți Pau priimit pre dînsul (pre Cuvîntul întru- 

pat) le-a dat lor putere ca să se facă fii ai lai 

Damnezea“ (Ev. s. l6n, |, 12). Deosebirile so- 

ciale nu dau nici un drept de a se privi care-va 

ca pus în afară de familia omenâscă renăscută, 

A pretinde, din mîndrie, dreptură deosebite, în a- 

fară de rînduiala socială, însâmnă a tăgădui că 

Dumnezeu este Tată] tuturor, și a respinge unul 

din adevărurile de căpetenie ale creştinismului. 

lisus Christos adauge la cuvintele: „Zatăl 

nostra“, pe acestea: „carele.ești în ceriari“, 

pentru a ne aduce aminte că fiii lui Dumnezeu 
nu sînt născuţi „nici din sînge, nică din poftă
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trupâscă, nici din poftă bărbătâscă, ei dela Dum- 
nezeu“ (Ev. s. In, ], 13); că ei nu trebue a 
mărgini nădejdile lor în lumea actsta ; că ei sînt 
pe acest pămînt într'o stare trecătâre; că obiîrşia 
lor este în ceriură, unde este Tatăl lor, adecă 
într'an loc înalt de tericire şi nemurire. 

  

Ay 

IA CERERE, 

«Sfințescă-se numele tău». 

ÎNT 

„Numele lui Dumnezeu este sfînt prin sine 
însuși“ (Luca, 1, 49). Însă, noi sîntem datori a-'l 
face sfînt sau a-l sanctifica, mai întîi întru noi, 
viețuind într'an chip potrivit cu sfințenia, ară- 
tîndu-ne fii vrednici ai unui Tată, carele este 
întra tot sfînt, îndeplinind legile sale, cari sînt 
spunerea sfințeniei sale. Sîntem datori de ase- 
menea a-l s4nți înaintea altora, arătînd simţi: 
mintele nâstre dinlăuntru prin virtuțile n6stre, 
„Slăvind prin faptele nâstre pre Tatăl nostru 
carele. este în ceriuri“ (Mat, V, 16). 

Ast-tel, prin întîia cerere, noi cerem harul lui 
Dumnezeu pentru a pune în practică acestă po- 
runcă a Domnului, carea cuprinde pe tâte cele- 
l-alte: „Fiţi desăvîrșiţi precum Tatăl vostru cel 
ceresc desăvîrșit este“ (Mat., V, 48), și acâstă 
a treia poruncă a legei: „Să nu iai numele Dom- 
nului Dumnezeului tău îndeșert“. In adevăr, a
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sfinţi numele lui Dumnezeu, este a-l respecta, 
a-l cinsti, a i ne închina, anu face din el nică 
un abuz; a-l slăvi tot-de-una prin cugetările, sim- 
ţimintele, cuvintele și faptele nostre. 

Intîia cerere este deci un act de credinţă, de 
nădejde și de dragoste. 

A DOUA CERERE, 
«Vie împărăţia ta», 

Numai Dumnezeu este împăratul lumei; el 
împărăţește și va împărăţi tot-de-una prin a tot 
puternicia sa; însă Omenii abuzeză adese-ori de 
libertatea lor pînă la aceea de a pune împro- 
tiva descoperirilor lui Dumnezeu, cugetările lor, 
şi a nu se supune legilor dumnezeești; ei se pun 
ast-fel într'o stare de rescdlă împrotiva lui Dum- 
nezeu. Prin cuvintele: „Vie împărăția ta !*, ne 
plecăm înaintea a tot puternicei lui Dumnezeu, 
și ast-fel facem act de credință ; recunâștem că 
el are dreptul de a împărăţi asupra spiritelor 
şi asupra inimilor, ca şi asupra a tâtă natura 
fizică; ne arătăm dorinţa ca toţi Gmenii să re- 
cunâscă a tot puternicia lui Dumnezeu asupra lor 
înșiși şi să-i închine tâtă visța lor; cu chipul 
acesta facem act de dragoste. 

După Sfîntul Pavel, „împărăţia lui Dumne- 
zeu este împărăția harului, care constă în drep-
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tate, în pace și în bucuria ce dă Sfîntul Duhi 
(Epist. către Rom., XIV, 17). Cerînd ca ea să 
vie, dorim ca toți menii să viețuâscă în drep- 
tate; să aibă între ei pace; să se bucure, în 
tandul inimei lor, cu acea bucurie dumnezeâscă, 
cu acea fericire ce dă buna conștiință, sub în- 
rîurirea Sfîntului Duh. Acâsta e adevărata îm.- 
părăție a lui Dumnezeu, care nu se arată în a- 
Zară, şi care este înlăuntral nostra (Luca, XVII, 
20, 21). 

Insă împărăţia lui Dumnezeu se arată în lume, 
prin adevărata religiune. Miîntuitorul a voit să 
ne aducă aminte neîncetat, în rugăciunea ce ne-a 
dat, că noi sîntem datori a lucra pentru întinderea 
împărăției lui Dumnezeu în lume, respîndind ade- 
vărul și făcînd cunoscută sfînta Biserică, care 
este singura păstrătâre a adevărului; căci Bise- 
rica este împărăția lui Dumnezeu în acâstă lume, 
adecă domeniul unde el împărățește ca stăpîni- 
tor, în care i se dă respectul ce i se cuvine. 

De 6re-ce împărăţia lui Dumnezea nu-'Și va 
avea îndeplinirea decît în lumea viitre, cuvin- 
tele: vie împărăţia ta, sînt un act de nădejde, 

„0 năzuință către ziua în care, desfăcuți de le. 
găturile corpului muritor și stricăcios, vom fi 
fericiţi cu isus Christos, în stăpînirea vecinică 
a lui Dumnezeu.
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A TREIA CERERE. 

«Facă-se voea ta precum în certi 
şi pre pămînt», 

Legea care dă omului caracter moral, adecă 
conștiința, ca și legile pozitive, este rostirea 
voinţei lui Dumnezeu. Actstă voinţă este regula 
tot-de-una urmată în ceri; acei ce se bucură 
acolo de fericire nu lucreză decît sub îmboldirea 
binefăcătâre a voinţei dumnezeeşti, nu de silă, 
ci de liberă voință, de-a pururea în armonie cu 
cea a lui Dumnezeu. Pe pămînt nu este așa, de 
cînd păcatul strămoșesc a adus întunerecul în 
mintea omului și înclinarea spre rău în inima 
lui. Cu tâte acestea fie-care om este dator să se 
sil&scă, eu ajutorul harului lui Dumnezeu, de a 
reașeza într'însul armonia între lege și faptele 
sale, de a nu avea altă regulă decît voința lui 
Dumnezeu; trebue să dorâscă ca așa să fie la 
toță Gmenii, pentru ca buna rînduială să dom- 
ntscă în indivizi ca și în societăţi. 

Recunoscînd voinţa lui Dumnezeu ca unică 
lege, facem act de credință ; privind spre ce- 
rii, unde domnește voința dumnezesscă, și luînd 
ceriul de model pentru buna rînduială pămîn- 
t6scă, facem act de nădejde; dorind, cu o do- 
rinţă reală și activă, ca tâtă omenirea să fie cîr- 
muită ca lumea cerâscă, facem act de dragoste.
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A PATRA CERERE, 

«Pînea nâstră cea spre fiinţă 
dăne-o nduă astă-zi», 

Mîntuitorul ne învaţă, că noi sîntem faţă de 
Dumnezeu, în atîrnare desăvîrșită, atît în pri- 
vința celor timporale cît și în privinţa celor spi- 
rituale. Omul nu are cele trebuincise ale vi- 
eţei, nici chiar vi6ța, decît prin harul lui Dum- 
nezeu. Faptul că trăește, este urmarea actului 
creator ce i-a dat fiinţa; și, dacă trăește, este 
pentru-că Dumnezeu vrea să-i țină viţa. 

In fie-care zi sîntem datori a cere dela Dum- 
nezeu pînea ndstră, pentru-că noi n'o putem 
avea decît din dărnicia Lui. Nu trebue să ce- 
rem decît pînea zilei, căci nu ştim dacă mîne 
vom mai fi în lumea acâsta. „Nu vă grijiţi de 
ziua de mîne, a zis lisus Christos, că diua de 
mîne se va griji de sine; ajunge zilei răutatea 
ei“ (Mat, VI, 34). 

Dacă Dumnezeu ne dă mai mult decît avem 
trebuinţă, nu ne dă pentru ca să întrebuințăm 
rău acel prisos, ci pentru ca să fim iconomi ere- 
dincioși faţă cu aprâpele, și să ne socotim ca 
mijlocitorii Providenţei față cu el. 

„Nu numai cu pîne va trăi omul, ci cu tot 
cuvîntul ce iasă din gura lui Dumnezeu“ (Mat., 
IV, 4); căci el este format din o îndoită sub- 
stanță: spirituală și materială. Cuvîntul lut Dum-
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nezeu este pînea sufletului; după cum pîinea ma- 
terială este principalul element al vieţei corpului, 
ast-fel cuvîntul lui Dumnezeu este elementul 
vieţei spiritului, și noi sîntem datori să cerem 
dela Dumnezeu pînea spiritului nostru ca şi pî- 
nea corpului nostru, 

Mai este o pîne: aceea a Euharistiei, care 
însufleţeşte de o dată și sufletul și corpul no- 
stru, comunicînd sufletului pe însuși Iisus Chri- 
stos, carele este vitța, și sfinţind corpul care 
slujește ca mijloc pentru acea divină comunicare, 

Sîntem datori să cerem dela Dumnezeu în fie- 
care zi să ne facă vrednici de a ne împărtăși 
cu acea pîne a vieţei, ori în realitate, ori do- 
rind, și de a ne da tâte elementele vieței spi- 
rituale și corporale. 

Ast-fel credinţa ne face a recunâşte în Dum- 
nezeu pe autorul vieței nâstre; nădejdea ne face a 
năzui la visţa înaltă, al cărei principiu este însuşi 
Dumnezeu; dragostea ne face să căutăm tâte 
mijlâcele de a slăvi pe Dumnezeu prin fapte de 
îndurare sufletescă și trupescă către apropele. 

  

A CINCIA CERERE, 
«Şi ne artă n6uă greşalele n6s- 

tre, precum şi no! Yertăm greşiţilor 
noştri». 

Faţă cu Dumnezeu sîntem nişte datornici; îă 
sîntem datori chiar ființa nâstră. Deci, cugetă-
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rile spiritului nostru, simțimiutele inimei nâstre, tâte acţiunile vieţei nostre sînt ale lui Dacă-i răpim ce va din existența nâstră, săvîrșim far- 
tișag și ne punem față cu dinsul în stare de vinovăţie. Cine ar putea să se laude că a trăit 
numai pentru Dumnezeu, că a urmat în totul 
după legile lui, că i-a închinat tâte cugetările, 
simţimintele și faptele sale? Cei mai drepţi păcă- 
tuese adese-ori, și „acel ce zice că e fără de 
păcat, se înșâlă însuși pre sine“. 

Prin urmare, în fie-care zi, sîntem datori să 
recunâștem, ca credinţă, că Dumnezeu are drept 
la tâtă existenţa n6stră; să nădăjdaim dela bu- 
nătatea lui iertarea datoriilor nâstre ; să reînoim, 
prin dragoste, hotărîrea de a ne face mai puțin 
vrednici de mustrare. 

lisus Christos nea învăţat că Dumnezeu nu 
va fi îndurător către noi dacă și noi nu vom fi 
către alții. Toţi 6menii sînt legați între ei prin 
dreptari și datorii unii către alții. Insă, se în- 
tâmplă forte adese-ori, că omul vrea să covîrşeacă 
drepturile asupra datoriilor; că-și măreşte drep- 
turile și“și împuţineză datoriile; din acâsta iasă 
o protivnicie din care se naște neorînduiala cu 
urmările ei, 

Dumnezeu voește ca 6menil să-și ierte unul 
altuia greșalele, și a pus iertarea semenilor lor 
ca măsură a fertărei lor din partea Sa. Pentru 
acâsta lisus Christos a zis: „De veţi Yerta 6me-
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'nilor greșalele lor, ierta-va și vuă Tatăl vostru 

cel ceresc. Iar de nu veți kerta Omenilor greșa- 

lele lor, nici Tatăl vostru nu va lerta vouă gre- 
şalele vâstre“ (Mat, VI, 14, 15). 

Omul, iertînd pe fratele său, îndeplinește că- 
tre el dragostea, care este desăvîrşirea Jegei; 
nădăjdaește în îndurarea lui Dumnezeu, care 
va ierta greșalele nostre; vede, prin credință, 
în aprâpele său, pe însuși lisus Christos carele 
a zis, că fapta din dragoste, făcută aprâpelui, 

va privi-o ca făcută lui însuși. 

A ŞESEA CERERE, 
«Şi nu ne duce pre not în ispită». 

Ispita este o îngrămădire de împrejurări cari 
ne pun în primejdia de a păcătui. Ispitele vin 
din plecarea spre răi și din neștiinţă, care sînt 
urmările păcatului strămoșesc. Satana, căruia 
Dumnezeu ia îngăduit să cerce pe om, caută 
a-l amăgi, abuzînd de nepriceperea lui pentru 
a-i înfățișa greșala sub aparențele adevărului, și 
a-l] face să păcătutscă contra credinței; abuzînd 
de plecarea lui spre rău pentru a-1 înfățișa acel 
rău ca izvor al fericirei,pentru a-l face să calce 
legile conștiinței și poruncile lui Dumnezev, 
pentru a-i înfățișa lumea acâsta ca singurul scop 
al nădejdilor lui, plăcerile și bogăţiile ca sin-
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gurul lucru vrednic de activitatea Jai. Luîndu-se 
după aceste insuflări diavolești, omul perde cre- 
dința, nădejdea și dragostea; se desparte de Dum- 
mezeu în lumea acâsta, și Dumnezeu va întări 
acestă despărţire prin o hotărîre vecinică. 

Insă, dacă şi Dumnezeu a îngăduit lui Satana 
de a ispiti pe om, a însărcinat pe Îngeri de a-"i 
insufla învățături şi cugetări bune; a pus la în- 
demîna lui harul care-l luminză şi-l îndemnă 
la bine, care-l pune într'o stare în care, în li- 
bertate, pâte voi adevărul în locul minciunei, 
binele în locul răului. Cu tote acestea, fiind-că 
neștiinţa și plecarea spre rău au în el o înrî- 
arire forte adese-ori hotărîtore, omul este dator 
să câră dela Dumnezeu ca să nu lase pe Sa- 
tana a-l împresura cu ispite prea ademenitâre; 
sau dacă îl lasă, pentru a ne pune în starea de 
a-i da semne mai vădite de iubirea nâstră, să 
ne ajute în luptă şi să ne facă să biruim. 

  

A ȘEPTEA CERERE, 
«Ci ne isbăveşte de cel Rău». 

Acest Rău este Satana, îngerul căzut, carele, 
cu îngerii săi cei răi, se silese a trage pe om 
în nefericirea vecinică pe care ei au meritat-o. 
EI e personificarea răului precum Dumnezeu e 
personificarea binelui. Numai că, Satana este făp-
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tură, și dacă Dumnezeu X-a îngăduit o înrîurire 
rău făcătore pentru a cerca pe om, acea înri- 
urire e tot-de-una supusă a tot puterniciei dumne- 
zeeşti, care pote să ne scape de ea. 

In Biserica de Răsărit urmeză tot-de una după 
ragăcianea domnescă actstă proslăvire, luată 
din Evangelie: 

„Că a ta este împărăţia şi puterea şi slava, 
în veci vecilor. Amin“. 

Acesta e prescurtarea rugăciunei însași și mo- 
tivul pentru care "i-o adresăm lui Dumnezeu, Noi 
îl rugăm, pentru-că el e împăratul nostru şi pentru 
că-i datorăm supunere; pentru-că el e A Tot 
puternic, și că pote să ne dea tot ce-i cerem 
ca drept şi bun; pentru-că tâte făpturile pe cari 
le-a zidit sînt datâre să cînte slava și laudele 
Lui în totă vremea. 

Cuvîntul amin (== așa să fe) se întrebuinţt- 
ză la sfîrşitul tuturor rugăciunilor Bisericei. Este 
pecetluirea, cu un cuvînţ,a tot ce sa zis; este 
ca prescurtare a simțimintelor de credinţă, de 
nădejde şi de dragoste ce atrebuit să însoţescă 
t6te cuvintele ce a rostit gura nâstră. 

Invăţîndu-ne Rugăciunea Domnâscă, Domnul 
wa voit să zică că ea ar fi singura rugăciune 
ce trebue să zică discipulii săi; el nu voeşte ca, 
precum păgînii sau răutăctoșii Iudei, să privim 
rugăciunile lungi ca adevăratul cult cuvenit lui 
Dumnezeu; însă ela aprobat, prin exemplul său,
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rugăciunile însoţite de simțiminte în raport cu cu- 
vintele. Pentru acâsta Biserica, luînd simțimîntul 
ca bază a adevăratului cult, a voit ca acel sim- 
țimînt să fie arătat prin rugăciuni vocale, cari 
tâte nu sînt decît desvoltarea și explicarea Ra- 
găcianei Domnești. Aceste rugăciuni formâză, 
caltal pablic, despre care vom vorbi mai la urmă. 

Caltul, înţeles întrun chip strict, adecă, în 
înțelesul unui respect de adorațiane, nu pâte 
să se rapârte decît la Dumnezeu. Lui numai, în 
adevăr, i se cuvine respectul desăvîrşit al cu- 
getărilor, simţimintelor, vieței nâstre; lui numai 
i se cuvine mărturisirea acestor simţiminte, prin 
rugăcăuue. 

Dar Biserica Catolică de Răsărit nu crede că 
se împrotivește poruncei întiia, autorizînd un 
cult secundar care se adresâză Sfintei Fecisre, 
„ngerilor și Sfinţilor, numai ca, acest cult se- 
cundar să se ţină în Gre-cari condițiuni, cari 
să-l deosebtscă bine de adorațianea cuvenită 
numai lui Dumnezeu. Cultul secundar constă mai 
întîi în ondrea și respectul dat acelora pe 
cari Dumnezeu însuși i-a ales, fie prin o natură 
minunată, fie prin însărcinarea binefăcătâre ce 
le-a încredinţat cu privire la noi, fie prin anume 
daruri sau puteri; el constă apoi în chemarea 
întra ajutor, care chemare nu trebue a se ames- 
teca cu ragăcianea propriu zisă, care este sem- 
nal adoraţianei. Prin rugăciune închinăra lui
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Dumnezeu întrega nostră fiinţă; prin chemarea 
în ajutor, cerem numai ca Sfînta Fecidră, În- 
gerii și Sfinţii să îndrepteze către Dumnezeu 
rugăciunile lor pentru noi. Ne adresăm la ei 
ca la nişte fraţi ce sînt în slavă și carii au 
mai multă apropiere de Dumnezeu ca noi. Le 
cerem rugăciunile lor precum cerem pe acelea 
ale fraților noștri ce sînt încă în acestă lume. 
Mortea n'a rupt legăturile dintre credincioși; 
și Ingerii chiar sînt frații credincioșilor, după 
învățătura cea descoperită. 

Este deci o deosebire mare între cultul cu- 
venit lui Dumnezeu și cultul secundar dat În- 
gerilor şi Sfinţilor. Biserica autorizînd acest cult 
secundar, nu înfrînge întîia poruncă, care o- 
preşte numai de a avea un alt Dumnezeu de- 
cât pe cel singur adevărat, adecă, de a adora 
pe uu altul. 

A DOUA PORUNCĂ, 

«Să nu-I faci ţie chip ctoplit, 
nici vre o asemănare a cîte sînt 
în certi sus și pre pămînt jos, în 
ape şi sub pămînt; să nu te închini 
lor, nici să slujeştt lar», 

Prin acestă poruncă Dumnezeu a oprit de a 
face idoli pentru a-i adora. Nu este deci slobod 
a înfățișa o făptură 6re-eare, fie din lumea ne- 
văzută, fie din lumea văzută, pentru a face din
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ea obiectul cultului înalt ce se cuvine numai 

lui Dumnezeu. 

Infăţișarea în sine însași, sau icona, nu este 

oprită, chiar în locul cel sfint. In adevăr, Dum- 

nezeu, carele a oprit de a face idoli, a poruncit 

lui Moisi de a pune pe chivotul legei chipurile a 

doi heruvimi de aur, în partea spre care ge în- 

drepta poporal cînd cădea cu fața la pămînt 

înaintea lui Dumnezeu (Exod, XXV, 183 și-urm ). 

Dumnezeu a poruncit iarăși de a face chipul 

ș&rpelui de aramă căruia i-a dat chiar un ca- 

racter miraculos, fiind-că Israiliţii carii puteau 

să-l vadă, erau vindecaţă (Num., XXI, 8 și ur- 

mătârele). 
Dumnezeu a autorizat deci sfintele icâne și 

cinstirea lor; el a oprit numai idolii, adecă ic6- 

nele făpturilor ce le-am preface în dumnezei. Chiar 

chivotul pe care erau puși heruvimii, din po- 

runca lui Dumnezeu, era o iconă și înfățișa, 

după David, seaunul pe care steteau piolbrele 

lui Dumnezeu (IL. Cron., XXVIII, 2). Și acea 

icână era obiectul unei cinstiri aprobată de Dum- 

nezeu. lisus Navi a dat pildă despre acâsta cînd 

a stat cu faţa la pămînt pînă stra înaintea chi: 

votului; și toți bătrinii lui Israil au făcut ca 

el (lozua, VII, 6). 
Biserica de Răsărit explică lămurit a doua po- 

muncă, căci 1. opreşte idolii, adecă chipurile că- 

rora le-am: da un cult ca la niște dumnezei; și 2.
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aprobă icânele cuvidse cari ne aduc aminte de 
Dumnezeu, de Sfînta Fecioră, de Ingeri și de Sfinţi, 
precum și cinstirea ce se dă acestor icâne. 

Cinstirea ce ea încuviințeză nu este nici cum 
adevăratul cult, care constă în credință, nădejde 
şi dragoste; ea este numai o on6re dată acelora 
pe cari Dumnezeu însuși i-a înălțat la un rang 
superior, onre care la urma urmelor se dă tot lui 
Dumnezeu, carele este adorat întra sfânţi, Din 
punctul de vedere ortodox, icânele, după cuge- 
tarea sîntului Grigorie cel Mare (Cart. LX, epist. 
9), sînt semne cari, ca şi scrisul ne dau ideea 
lucrurilor religi6se și ne insuflă simţiminte bune, 
dîndu-ne mai multe cunoștințe. Dumnezeu pâte 
arăta prin ele puterea sa ca și prin șârpele de 
aramă pe care Moisi l'a înălțat în pustie. Insă 
nu e icâna care are puterea; ea este numai an 
instrument în mînile lui Dumnezeu. De mâștele 
sfinților se pâte zice acelaș lucru ca și despre 
icâne. 

A TREJA PORUNCĂ, 

«Să nu fa! numele Domnului Dum- 
nezeulul tău îndeşerte 

A abuza de numele lui Dumnezeu, este 1. a-l 
întrebuința fără judecată și cu ușurință; 2. a-l 
chema ca martur în sprijinul minciuneă; 3. a-] 
blasfema.
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Creştinul nu trebue vre o dată să rostescă nu- 

mele Îni Dumnezeu decît cu respect și pentru 

motive înalte; căci acestnume este sfînt și tot- 

de-una trebue să ne producă simţiminte de ado- 

rațiune ce se cuvin Fiinţei prea înalte, care ne-a 

creat și căreea datorim t6te momentele existenței 

mpâstre. 
Dumnezeu este adevăr, și a-'l chema ca martur 

cînd mărturisim pentru minciună, este a-l necinsti. 

Jurământul falș este unul din păcatele cele mai 

grele, fiind-că făcîndu-l, vatămăm însăși esenţa 

lui Dumnezeu și tăgăduim în practică exis- 

tenţa Lui. 
Blasfemia este o neoinste dată lui Dumnezeu 

însuși, Este destul să zicem că nică o dată ea nu 

4rebue să întineze gura unui om cu minte, cu 

atât mai vîrtos gura unui creștin. 

  

A PATRA PORUNCĂ. 
«Adu-ţ! aminte de ziua Simbetei 

ca să o sfințeşti pre ea. ŞEse zile 
lucrEză şi fă tâte lucrurile tale; Tar 
ziua a ştptea este ziua Domnului 
Dumnezeulu!l tău». 

Dumnezeu a făcut lumea în ștse zile, iar în 

ziua a ștptea sa odihnit. Săptămîna este ast-fel 

consacrată prin voinţa și exemplul lui Dumne- 

zeu însuși. Şăse zile sînt pentru lucru, ar a 

g6ptea, pentru odihnă, consfințită de religiune.



Sub legea mozaică, ziua de odihnă era cea de 
pe urmă a săptămînei sau sabbat (sîmbătă); sub 
legea nuă trebue să ţinem întîla zi (Duminică), 
în aducerea aminte de învierea lui lisus Christos, 
carea a fost încoronarea glori6să a marei opere 
pentru sfinţirea omului, 

Acâstă schimbare sa făcut chiar din timpii 
apostolici; căci se vede în Faptele Apostolilor 
(XX, 7) că priimii creștini se adunau, cu Apo: 
stolii, în ziaa cea dintii a săptămiînei, pentru 
a frînge pînea, adecă pentru a săvirşi Sfînta 
Cină Euharistică. De pe atunci se ch&mă ziua 
acâsta Duminică, adecă ziua Domnalai (Apoe., 
I, 10). 

Afară de odihna în ziua a șptea, Dumnezeu 
așezase în Legea veche serbători pentru prăz- 
nuirea întîmplărilor în care el arătase puterea 
sa întrun chip mai strălucit; şi zile de pocă- 
inţă pentru a face pe poporul său să-și spă- 
sescă greșalele săvîrșite. 

Biserica Ortodoxă, credincisă acestor învăţă- 
minte dumnezeești, a orînduit serbătoră și zile 
de pocăință, cari trebuesc a fi sfinţite, ca şi Du- 
minica, de către toți credincioșii. 

Serbătorile mai însemnate sînt: 
l. Nașterea Sfintei Fecidre, Maica lui Dum- 

nezeu; 
2. Intrarea în biserică a Maicei Domnului, 
3. Buna. Vestire.
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4. Naşterea lui lisus Christos sau Crăciunul. 

5, Epifania sau Arătarea Sfintei Treimi la Bo- 

+ezul lui lisus Christos. 
6. Intrarea în Biserică a Domnului Iisus Chri- 

stos (Intimpinarea). 

7. Schimbarea la faţă a Domnului. 

8. Duminica Stilpărilor sau intrarea biruitore 

a lui lisus în Ierusalim. 

9, Paștile san Invierea Mîntuitorului. 

10. Înălţarea. 

11. Cincizecimea, în aducerea aminte de po- 

gorîrea Sfîntului Duh preste Apostoli şi de Sfînta 

"Treime (Duminica mare). 

19. Inălţarea Sfintei Cruci, în aducerea aminte 

de crucea aflată de împărătesa sfînta Elena. 

13. Adormirea Maicei Domnului. 

Zilele de pocăință rînduite de Biserică sînt: 

1. Postul mare, care ţine în tot timpul celor 

patru-zeci de zile de dinaintea serbătârai Paştilor, 

i care a fost așezat în aducerea aminte de pos- 

tul Mântuitorului în pustie. 

2. Mercurile și vinerile de peste săptămînă, 

în expiarea trădărei lui luda şi a morţei luk 

Jisus Christos. 
3. Postul Crăciunului, Adormirei și Aposto- 

ilor, așezate ca pregătire pentru serbătorea naș- 

terei lui lisus Christos, Adormirei Sfintei Be. 

căâre și Apostolilor, prăznuiţi la un loc a doua



160 

zi de serbătârea vîrfelnicilor lor, Sfîntul Petru 
și Sfîntul Pavel. 

In timpul Duminicilor şi al celor-l-alte zile 
_de sărbătore rînduite de Biserică, creştinul tre- 
bue: 1. a nu lucra; 2. a se ocupa de fapte re- 
ligi6se; căci odihra trebue sfnţită, şi legile lui 
Dumnezeu și ale Bisericei sar călca mai mult 
prin neorînduială și lenevire decît prin lucru, 

Pentru a sânţi Duminicile și serbătorile, tre- 
bue: 1. a fi de faţă la liturgie sau alte rugă- 
căuni cari formâză cultul public, şi la propove- 
duirea cuvîntului lui Dumnezeu; 2. a ne îndeletnici 
în particular cu rugăciuni și cu lecturi evlavidse, 
mai cu semă cu cetirea Sfintei Seriptură;, 3. a 
face milostenii și alte fapte de dragoste crești- 
nescă, 

După cum se calcă legea lui Dumnezeu șia 
Bisericei nesfinţind ziua a ș&ptea a săptămînei 
și zilele de serbătâre, tot așa se păcătuește îm- 
protiva legei dumnezeești petrecînd cele-l-alte 
zile în lenevire. In adevăr, lucrul este obliga» 
tor pentru toți în timpul zilelor de lucru, precum 
și odihna în zilele în cari acâstă odihnă trebue 
ținută, Fie care, deci, e dator să lucreze după 
starea în care Va pus dumnezetsca Providenţă, 
și a sfinți lucrul său prin rugăciunea zilnică şi 
prin intenţiunea constantă de a face voința lui 
Dumnezeu tot-de-una.
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A CINCIA PORUNCĂ, 
«Cinşteşte pre tatăl tău şi pre 

myma ta». 

Cinatea cuvenită părinţilor aduce îndatorirea 
neapărată de a-i iubi, de a-i respecta, de a-i as- 

culta, de a le da ajutor în bâle și la bătrîneţe, 

de a ne ruga, după mârtea lor, pentru mîntuirea 

sufietelor lor și de a îndeplini cele din urmă 

voințe ale lor. 
Dumnezeu a început al doilea şir de porunci 

cari cuprind datoriile nostre către aprâpele, prin 

aceea care se rapârtă la părinti, pentru a ne face 

să înţelegem că familia trebue a avea primul 

rang în inima nâstră, și că la ea trebue să se 

rapârte primele nâstre datorii, în urma acelora 

ce avem de îndeplit către Dumnezeu. 

Sub Legea veche, Domnul dedea o mai lungă 

vi6ță acelora ce-și îndeplineau în totul datoriile 

către părinţii lor (Gen, XXXVII) şi pedepsea 

cu mârte pe acei ce-i necinsteau (Exod, XXI, 16). 

Sub Legea n6uă, Dumnezeu resplătește şi pe- 

depsește, de ordinar, în chip spiritual. Aceia, 

dar, ce nu-'și îndeplinesc datoriile către părinții 

lor, sînt vrednici de mârte spirituală sau de 

osîndă; iar acei ce le îndeplinesc vo. fi resplă- 

tiți cu viâță vecănică și întru tot fericită, căci 

Dumnezeu îi va binecuvînta și le va da harul 

său pentru a îndeplini cele-l-alte datorii. 

pe
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A ȘESEA PORUNCĂ, 
«să nu ucizi», 

Porunca este generală. E oprit omului a se 
ucide pe sine însuși, ori de a ucide pe alţii. Si- 
naciderea este interzisă ca și omaciderea. 

Prin acest cuvînt de pe urmă, se înțelege o- 
morul săvirșit de către un om asupra altul om 
cu intenţiunea pozitivă de a-l săvîrși. 

Numai Dumnezeu are drept de vitţă şi de 
morte asupra omului. Insă, punînd buna rînduiala 
ca temelie a tovărășiei omenești, el a împărtășit 
puterilor legiuite drepturi pentru păstrarea le- 
gilor fundamentale ale societăţei. Nu trebue deci 
a se privi ca omucidere oprită ped&psa cu mârte 
aplicată celor ce au înfrînt temeliile ordinei so- 
ciale am înlesni crime, de exemplu, prin a- 
sasinat. 

Nu se pote iarăși privi ca omucidere oprită, 
omorul ce se săvîrșește, în caz de legitimă a- 
părare a sa, a patriei sale, a familiei sale și, 
în general, a aprâpelui săi pe nedrept atacat, 
Ba am fi și părtași la omucidere dacă, din laşi- 
tate, n'am da ajutor celor ce sînt în primejdie, 
căci am înlesni cu chipul acesta crima de o- 
mucidere. 

Dacă, în cazurile de legitimă apărare, cel care 
atacă este omorît, omorîtorul nu e vinovat de 
omucidere; acâstă mârte pâte fi privită ca dreptă
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pedâpsă a unui act contra căruia aveam dreptul 

să ne apărăm pe noi înșine sau pe alții. 

Sinuciderea este o adevărată omucidere, căci 

noi nu avem mai mult drept asupra propriei 

nâstre vieţi, ca asupra vieţei altora. Numai Dum; 

nezeu, care ne-a dat-o, pâte să ne-o ia. 

Daelal este îmwprotiva poruncei a șâsea a lui 

Dumnezeu, căci în duel omul își primejduește 

propria sa viâţă şi aduce lovire vieţei aprâpelui 

său. Mârtea, care este urmarea unui duel, este 

un omor tot atît de vinovat ca și asasinatul. 

A ŞEPTEA PORUNCĂ, 
«Să nu preacurveşti». 

Căsătoria este legea fundamentală a familiei, 

și familia este temelia societăţei întregi. Prea- 

curvia, sfărîmînd legătura căsătoriei, punînd, în 

familie, un principiu de nelegitimitate şi neorîn- 

duială, atacă deci îusași societatea. Jacă pentru 

ce Dumnezeu a făcut din ea obiectul unei opriri 

anume. Acei ce despreţuesc acâstă oprire-se res- 

călă tot o dată împrotiva unei legă formale a 

lui Dumnezeu și împrotiva chiar a temeliilor 

societăței. EI săvîrşesc o crimă, care, în Legea 

veche, era pedepsită cu mârte din porunca lui 

Dumnezeu. Sub Legea n6uă, el pune pe acel ce 

ge fac vinovaţi de acâstă crimă, ca să zic așa,
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„în afară de familie și chiar de societate, fiind-că 
nu li se dă voe de a încheea o nâuă căsătorie, 
după ce au întinat primul lor angajament, care 
pâte fi rupt legalmente în urma crimei lor. 

A OPTA PORUNCĂ, 

«Să nu fur», 

Prin acâstă poruncă este oprit de a-și însuşi 
cine-va, prin ori și ce mijloc, ceea ce este al 
altuia. 

Proprietatea este pusă cu chipul acesta în ran- 
gul principiilor fundamentale ale societăței ome- 
nești, și tot ce aduce lovire proprietăței, este o 
vină. 

Nu păcătuim numai contra acestei porunci 
prin furtișagul propriu zis, adecă prin luarea cu 
de-a sila sau prin viclenie a lucrurilor sau va. 
lorilor altuia, ei și pricinuind pagube; făcîndu-ne 
cămătari; înșelînd ori în privinţa greutăţei, ori 
în privinţa calităţei banilor san mărfurilor; ne- 
plătind datoriile; neîndeplinind conștiințioa da- 
toriile sarcinei pentru care priimim vre o plată; 
profitînd de vre o nenorocire mare publică pen: 
tra a ridica din cale afară prețul 6re-căror măr- 
furi; întrebuinţînd mijlâce hoțești pentru ridica- 
rea sau scăderea valorilor publice, și a profita de acâsta în paguba altora.
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In sfîrșit, tot ce aduce lovire proprietăţei al- 
tuia, într'un fel Gre-carele, este oprit de legea 
lui Dumnezeu. 

A NOUA PORUNCĂ, 

«Să nu mărturiseşti mărturie 
mincin6să împrotiva aprâpe- 
lui tău». 

Aprâpele se bucură de onâre, și, precum nw 
se cuvine a-i răpi proprietatea, tot așa nu tre- 
bue să-i atingem nici ondrea. 

Atingem ondrea aprâpelui, cînd dăm împro- 
tiva lui mărturie mincinâsă înaintea tribunale- 
lor; cînd contribuim cu știință la osîndire ne- 
dreptă; cînd aducem la judecată o plîngere 
nelegitimă; cînd zicem sau cugetăm rău de ci- 
ne-va, tără a fi obligaţi la acâsta în conștiință. 
Omul e obligat în conștiință de a cugeta și a 
zice rău de acei ce s'au făcut vinovaţi de crime 
contra societăţei, cînd acesta este de trebuință 
pentru a lumina justiţia. Se îndeplineşte atanci 
o datorie socială, și vinovatul, care a atacat so- 

cietatea, perde tâte drepturile sale la ondrea de 

care el însuși s'a desfăcut prin crima ce a să- 

vîrgit. 
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A ZECEA PORUNCĂ, 
«Să nu pofteşti casa aprâpelui 

tău, nici femeea lul, nic sluga lu, 
nici slujnica lut, nici boul lui, nici 
asinul lul, nici tâte cîte sînt ale 
aprâpelul tău». 

A pofti este a dori să căștigăm, prin mijlOce 
nedrepte, ceea ce este al aprâpelui. 

Ast-fel, gîndul de a face răn este oprit tot pe 
atît ca şi fapta rea; păcatul, de şi este numai 
înlăuntrul omului, e tot păcat. TOtă gîndirea, 
totă dorinţa care are de scop un lucru oprit, 
întineză spiritul și inima şi le face vinovate 
înaintea lui Dumnezeu. 

Nu trebue a pofti femeea aprâpelui, adecă e 
oprit de a hrăni cugetări sau dorinţe adultere. 

Nu trebue a pofii bunurile aprâpelui, adecă 
nu trebue să căutăm a le dobîndi pe căi oprite 
de lege. 

Deosebirea, între Bisericile creștine în privința legei lui 
Dumnezeu, 

Biserica romană are cele zece porunci ale lui 
Dumnezeu, însă nu le împarte ca Biserica Ca- 
tolică de Răsărit. Ea face numai una din cele 
d6uă dintîi, care se rapârtă la adevăratul cult 
şi la cultul oprit, și împarte pe cea de a zecea 
în d6uă: una, prin care este oprit de a poti
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femeea aprâpelui; alta, prin care e oprit de a 

pofti bunurile lui. Ea are deci trei poruncă cară 

se rapârtă la Dumnezeu, și ș6pte cari se rapârtă 

la aprâpele. . 

Actstă împărţire este după bunul plac și nu 

se pâte vedea pe ce se sprijinește Biserica ro- 

mană pentru a face d6uă porunci din aceea care 

este dată ca a zecea în: Decalog. După acestă. 

lege, patru poruncă se rapârtă la datoriile către 

Dumnezeu şi șăse la datoriile către apropele. 

Biserica Catolică de Răsărit a respectat acsstă 

împărţire ast-fel cum a fost dată de Dumnezen 

prin Moisi. 

% % * 

Se pâte zice, în general, că Biserica romană 

învață o doctrină morală asemenea aceleea a 

Bisericei Ortodoxe. Cu tâte acestea, trebue a ob- 

serva că, prin greșalele ei în credinţă și prin 

îngirile ei nelertate în administrarea tainelor, a 

păcătuit împrotiva cultului orînduit în întîia 

poruncă. A păcătuit mai cu s6mă prin n6ua ei 

învăţătură despre Neîntinata Zemislire, a cărei 

urmare este îndumnezeirea Sfintei Fecidre. Mai 

mulți din teologii ei autorizaţi, între alții New- 

man și Nicolas, au făcut acâstă încheere cu a- 

probarea cel puţin implicită a papei şi a epi- 

scopilor. 
O altă urmare a acestei falşe învăţăturieste
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<ă, cultului adresat Sfintei Fecidre i s'a schimbat 
natura și a devenit un adevărat cult de /atrie sau 
de adorațiane. Nu miai e o simplă chemare întra 
ajator, care, după învăţătura romană de acam, 
trebue a fi adresată Sfintei Fecire; este ragă- 
cianea propriu zisă, adecă cultul întemeeat pe 
credință, în puterea trecerei ce are Sfînta Fe- 
ciâră la însuși Dumnezeu; adecă cultul întemeeat 
pe nădejde, în virtutea mijlocirei mai cu folos 
din partea Sfintei Feciore decît aceea a lui isus 
Christos; adecă cultul întemeeat pe dragoste, 
care face din Sfînta Fecidră scopul nemijlocit a 
+6tă activitatea religi6să. Ar fi cu greu de cre- 
zut pînă la ce întreceri nelegiuite au ajuns seri- 
itorii Bisericei romane relativ de Sfînta Fecidră. 
Ei nu se tem cel puţin de a da ca inspirate 
scrierile cele mai de rușine în acestă privință, 
precum acelea ale Mariei d'Agrâda şi ale surorei 
Emmerich, luate întocmai după evangeliile a- 
pocrife, sporite cu închipuiri neorînduite și con- 
trazicătore ale unor creeri bolnavă. 

Biserica romană a rătăcit asupra tuturor po- 
runcilor fără excepţie, autorizînd deosebirile cu 
ajutorul cărera cazaiștii înlătură preseripţiunile 
cele mai pozitive. Se pâte zice că nu e nici o 
îndatorire morală de care să nu pâtă scăpa cu 
ajutorul acestor distinețiuni fezuitice. Să aducem 
un singur exemplu pentru a da o idee despre 
acâsta: Se presupune un om, carele, din ură îm-
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protiva unuia din vecinii săi, voește a ucide unul 
din animalele lui domnestice; acela se înșală şi 
ucide unul din animelele domestice ale altul ve. 
cin. Este ţinut el să întârcă paguba ? „Nu, res- 
punde cazuistul.— Pentru ce? Pentru-că el n'avea 
gîndul să ucidă animalul pe care l'a omorît“. In 
Biserica romană s'au scris o grămadă de cărți mari 
pentru a arăta tote cazurile analoge de consciință 
și a sfărîma, prin urmare, tte poruncile morale 
și îusuși simţul moral. | 

* 
* * 

Protestanţii au explicat rău întîia poruncă, pre- 
tinzînd că nu se pâte da Sfinţilor un cult secun- 
dar de ondre şi de chemare în ajator. Ei ames- 
tecă chemarea în ajutor cu rugăciunea propriu 
zisă, de și aceste duă acte religidse sînt cu totul 
deosebite, Prin rogăciane facem act de credință, 
de nădejde şi de dragoste. Prin chemarea în 
ajator, cerem intervenirea Sfintei Fecidre, a În- 
gerilor şi a Sfinţilor pe lîngă Dumnezeu. Nu 
facem din ei mijlocitori, căci nu e decît un mij- 
locitor, lisus Christos; însă le cerem de a fi in- 
tervenitori pentru noi, ca prin meritele Singuru- 
lui Mijlocitor să dobîndim dela Dumnezeu ha- 
rurile ce ne sînt de trebuinţă. 

E SI 
& * 

Biserica anglicană onorâză pe Sânţi, dar nu-i
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châmă în ajutor, pentru-că ea a priimit, în a- 
" c&stă privinţă, zăpăctla și greșala protestanților. 

Biserica anglicană şi Bisericile protestante ex- 
plică rău a doua poruncă, care oprește închinarea 
la idoli, pretinzînd că ori-care iconă respectată 
este un idol. Ele se pun ast-fel în contrazicere 
cu însași Sfînta Scriptură și nu țin s6mă că 
Dumnezeu a oprit numai ic6nele ce ar fi să le 
adorăm ca pe nişte dumnezei, adecă idolii propriu 

 ziși, 
Aceste Biserici contrazie deopotrivă Sfînta 

Seriptură, pretinzînd că nu trebue a cinsti moș- 
tele Sfinţilor. Ei rătăcese, căcă corpurile. Sfinţilor 
au fost tot-de-una, în Vechtul și în Noul Testament, 
obiectul unui mare respect, ca unele ce au fost; 
sfințite de Sfîntul Dub, şi cari au slujit ca or- 
gane ale unor suflete sfinte. 

Cît pentru poruncile morale cuprinse în legea 
lui Dumnezeu, Biserica anglicană și Bisericile 
protestante le priimesc în sensul lor hotărit şi 
lămurit; ele nu au cazaiști pentru a le schimo- 
nosi.



III. 

DESVOLTAREA EVANGELIGĂ A LEGEĂ LUL DUMNEZEU. 

Legea evangelică dată de Iisus Christos pe 

un munte din Galileea, nu este protivnică legel 

udaice dată prin Moisi pe muntele Sinai. Și 

una și alta are obârşie dumnezeâscă. Numai, le- 

gea evangelică este desvoltarea celei dintii şi 

aplicarea ei mal desăvârşită. Ea este prescurta- 

rea a tâtă morala creştină, după cum legea din 

Sinai era prescurtarea a totă morala mozaică. 

lisus Christos a dat legea sa în nână hotă- 

rîri numite Fericiri, pentru-că încep cu cuvîn- 

1ul Fericiţi. Mîntaitorul a început hotărîrile sale 

prin acest cuvînt, pentru a face să se înţelegă 

că adevărata fericire, în acâstă lume, constă în 

săvîrşirea virtuței şi că prin ea căpătăm fericirea 

și în lumea viităre. 

Îacă acele n6uă Fericiri: 

1. „Fericiţă cei săraci cu duhul, că acelora 

este împărăţia ceriurilor.
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2. „Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor mîn- 
gila. 

3. „Fericiţi cei blînzi, că aceia vor moşteni 
pămîntul. 

&. „Fericiţă cei ce flămtuzese și însetoșăză 
de dreptate, că aceia se vor sătura. 

D. „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor 
milui. 

6. „Fericiţi cei curați cu inima, că acela vor 
vedea pre Dumnezeu, 

1. „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii iui 
Dumnezeu se vor chema. 

8. „Fericiţi cei izgoniți pentru dreptate, că 
acelora este împărăţia ceriurilor. 

9. „Fericiţi veţi fi cînd vă vor ocărt pre voi 
și vă vor goni și vor zice tot cuvântul rău îm- 
protiva vâstră, minţind pentru mine; 

„Bucuraţi-vă şi vă veseliți, că plata vâstră 
multă este în cerură; ast-fel s'au prigonit pro- 
orocii carii au fost înainte de voii. 

ÎNTÎIA FERICIRE, 

«Fericiţi cel săract cu duhul, că 
acelora este împărăția cerlurilor». 

Spiritul de deslipire, de lepădare de sine în- suși, este virtutea de căpetenie a creștinului, care nu trebue a privi nici lumea, nici bunurile tre-
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cătâre, ca scopul pentru care el a fost creat; care 

nu trebue a se privi pe sine ca scopul pentru 

care lumea şi bunurile ei au fost făcute, Spiritul 

de lepădare de sine este protivnic egoismalui, 

care este viţiul cel mai anticreștin. Egoistul se 

stimâză pe sine și se admiră în cugetările sale: 

acesta e mîndria; el își închipuește că totul este 

făcut pentru a îndestula gusturile și poftele sale: de 

aici iubirea nemăsnrată de bunurile acestei lumi, 

“ubire care se preface în robia omului la tote 

Jucrurile în care el crede că găsește fericirea. 

Din acâstă robie se naște o stare destrăbălată, 

care nu pâte fi pentru om decît un isvor de su- 

părări, de ticăloșiă fizice şi morale, de neno- 

zocire. 
Creştinul, prin spiritul de sărăcie, ajunge la 

an rezultat cu totul opus. Dacă Dumnezeu i-a 

dat bogăţiile, el le întrebuinţăză nu pentru vre un 

scop egoist și pentru a căuta în ele fericirea sa, 

ci ca pe o vistierie al cărei iconom milostiv 

trebue să fie el. Dacă este lipsit de bunurile a- 

cestei lumi, el își înalţă inima mai pe sus de 

dorinţele pămîntești și-'și ridică privirile spre 

o lume mai bună, la care va ajunge cu atît mai 

sigur, cu cât nu va fi înfășurat în niște legături cari 

ar putea să-l lege de lumea pămîntâscă. Bogat sau 

sărac, creștinul trebue să aibă spiritul de lepă- 

dare, și numai cu acâstă condiţiune el are, chiar 

din lumea acâsta, împărăția ceriarilor. Ce este 

7.
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acestă împărăție, dacă nu adevărul și harul? Şi 
pâte cine-va să aibă aceste bunuri cînd se în- 
chină propriilor sale cugetări, în loc de a su- 
pune; prin credinţă, spiritul său cuvîntului lui 
Dumnezeu ? cînd își legă inima de bunurile a- 
cestei lumi în loc de a le face să slujăscă pentru 
sfinţirea sa? 

Spiritul lamei, după Sfîntul Apostol I6n (1. 
Epist. a S. I6n, II, 16), este: „Pofta trupului, 
pofta ochilor și trufia vieței“. Spiritul creștinismu- 
lui este cu totul dimprotivă, adecă lepădarea de 
plăcerile trupești nelegitime, de bogăţiile vremel- 
nice cară încătuștză inima nâstră cu ajutorul 
ochilor, de mîndrie care se arată în tâte actele 
omalai lameţ și care nu e alta decât iubirea 
de sine peste măsură sau egoismul, 

Prin întîia fericire, Lisus Christos a înfățișat 
prin un cuvînt caracterul de căpetenie al ade- 
văratului discipul, în opunere eu părtașul /azei, 
Acest din urmă nu se vede decît pe sine ca 
scop a tot ce este, și, voind a se folosi de ori 
și ce ca mijloc de fericire, se face rob totului 
și ajunge nenorocit. Creștinul, din protivă, nu 
vede nimic în lumea acâsta care să fie vrednic 
de a-i lega spiritul și inima El are tot-de-una 
ochii aţintiți asupra lumei viitâre, unde va fi 
ca totul fericit, și nu se slujește de cele ale 
lumei, ori de ce natură ar fi ele, decât ca de 
znijloce pentru a ajunge la scopul pentru care
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a fost creat, adecă ceriul. De aici, acel spirit 

de lepădare pe care Mîntuitorul la numit spirit 

de sărăcie. Bogatul și săracul pot să-l practice de 

o potrivă. Cel care este bogat și încărcat de ono- 

ruri pâte fi sărac prin simțimintele sale, de îndată 

ce el nu privește bunurile și onorurile sale decît ca 

mijl&ce ce i-a dat Providența pentru a face fapte 

de dragoste și de dreptate, De altă parte, cel ce este 

lipsit de bunurile acestei lumi, pote fi sgîrcit și 

mîndru prin dorinţele sale nelegitime, și privind 

bunurile pe cari le poftește ca isvor al fericirei. 

Omul pâte avea, deci, binecuvîntarea sărăciei în 

mijlocul bogățiilor, și blestemul bogățiilor în sî- 

nul sărăciei. lisus Christos n'a înălțat pe sărac 

maj pe sus de bogat pentra-că este lipsit de 

bogățiile acestei lumi. Bogatul şi săracul sînt 

de o potrivă înaintea Lui de îndată ce au și unul 

şi altul spiritul de sărăcie și de lepădare de sine. 

Adevăratul sărac creștin este acel care nu-'șă 

lipește inima de bunurile lumi, iar nu acel ce 

e lipsit de ele. 
„Săracul, zice Sfîntul I6n Gură-de-Aur (Omil. 

II, $. 5.), nu este acel care n'are nimic şi care 

doreşte mult. Bogatul nu este acel care are şi care 

restrînge trebuințele sale. Voința şi chipul de 

a trăi este care face pe bogaţi şi pe săracă, iar 

nu lipsa sau belșugul bunurilor acestei lumi“, 

Fericitul Augustin învaţă aceeași doctrină: 

„Invăţaţi-vă, zice el (asupra psalm. 85, n%. 3),
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a fi săraci și în lipsă, voi cei cari aveţi ce-va 
în acestă lume; așijderea și voi carii nu aveți 
nimic. Se găsesc săraci mîndri în sărăcia lor, 
și bogaţi smeriţi în belșug, Insă, Damnezea mîn- 
drilor stă împrotivă, fie ei îmbrăcaţi în mă- 
tasă sau acoperiţi cu sdrenţe; celor smeriţi le 
dă dar, ori de au bogăţiile acestei lumi, ori de 
nu le au. Dumnezeu are în vedere inima, o cum- 
pănește și o cercetâză. Voi nu vedeţi cumpăna 
de care el se slujeşte, dar fiţi încredințați că 
tâte cugetările vâstre sînt cîntărite“. 

Toţi Părinţii Bisericei, fără abatere, au explicat 
ast-fel întîia din cele nână hotărâri ale lui lisus 
Christos. Evangelia întrâgă îi este explicătârea 
credinci6să. 

Creștinul, sub stăpînirea spiritului de desli- 
pire și de lepădare de sine, are împărăția la 
Damnezea în lăuntrul său, cînd Dumnezeu îm- 
părățește peste tâte cugetările și înclinările sale, 
Din acesta urmeză, în spiritul și inima sa, o 
armonie dumnezeâscă, care-i dă o înainte gus- 
tare a fericirei de care se va bucura în vitţa 
nemuritre în lumea viitâre. 

Insă, de şi omul pâte fi sărac în sînul bo- 
găţiilor, totuși este încredinţat că aceste bogății 
sînt adese-ori o ispită de a se alipi prea mult 
de bunurile lumei și de a perde spiritul de să- 
răcie. Pentru acâsta lisus Christos a zis, că mai 
lesne este a trece câmila prin urechea acului decât
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bogatul a intra întru împărăția lui Dumnezeu 

(Mat, XIX, 24)). Pentru acâsta iarăși Mîntu- 

itorul zicea bogatului, care-i cerea o regulă peu- 

tru a putea fi desăvîrșit: „De voești să fii desă- 

vîrșit, mergi, vinde-"ţă averile tale şi le dă săra- 

cilor, şi vei avea comâră în ceriă, şi vino urmeză 

mie“ (Mat, ibid., 21). Insă, acâstă regulă se a- 

dresâză numai acelora pe cari Dumnezeu îi châmă 

la o stare deosebită de lepădare cu totul, ea ru 

este o regulă generală impusă tuturor. 

Abaterea ce se împrotivește legei cuprinsă în 

întila fericire este egoismul, carele are de obîrşie 

mândria, adecă iubirea nemăsurată de sine. Acestă 

abatere face ca noi să raportăm total la noi în- 

şine; să ne privim ca scopul sau ţinta a tot ce 

există; să ne înălțăm mai pe sus de alții. 

1). Trebue să observăm că se explică cuvîntul c4mi/ă (funia corăbier) 

şi prin cuvîntul cămz7ă, ast-fel: cel bogaţi vor intra mai cu greutate 

în împărăția lui Dumnezeu decit cămi/a prin portița ce se numia la 

Ierusalim zrechia acului. |n adevăr cămila nu putea să trecă decit 

cu greutate, chiar după ce se lua de pe ea totce ducea. Învățătura 

este aceeași în amîndâuă aceste expticări. După explicarea din text 

expresiunea zreckia acului nu mal este metaforică. Pentru ca funia 

corăbici (câmila) să trecă prin urechia acului, trebue să fie redusă 

la cele mal subtiri proporțiuni. Acâsta e toto figură reiativ de 

spiritul de deslipire şi de lepădare.



178 

A DOUA FERICIRE, 
«Fericiţi cei ce plîng, că acela se 

vor mîngila». 

lisus Christos a poruncit nu numai liniştea 
sufletului în necazuri și în neajunsuri, ci a înăl- 
țat durerea şi lacrimile la înălțimea unei virtuți. 

De la căderea în păcat, durerea a fost sârta 
celei mai mari părți a omenire. Filozofia a cer- 
cat fără folos tâte sistemele pentru a nimici a- 
câstă rană, dar nu va ajunge la acesta, după cum 
nu se pote ajunge la a schimba natura omenâscă 
însașă. E mai bine a învăţa dela Mântuitorul 
să sfinţim lacrimile și să le facem a ne sluji la 
fericirea nâstră. 

Pentru acâsta trebue a trăi în acea stare de 
plîngere interidră de care se vorbeşte adese-ori 
în Sfintele Soripturi, și care ne face a socoti ne: 
ajunsurile acestei vieţi, ca niște mijlâce pentru 
a ne deslipi de lume șia năzui după vecinicile 
mîngieri. lisus Christos în a doaa fericire n'a 
avut în vedere lacrimile văzute, cari curg pe faţă, 
ci simțimîntul care este isvorul lacrimilor, adecă 
o inimă atinsă de durere și de spiritul de po- 
căință. 

După cum iubirea de bogății pâte la un loo 
cu o sărăcie adevărată, și bogaţii pot avea spi- 
ritul de sărăcie; tot așa sînt unii, carii, cople- 
șiță de durere în acâstă lume, se dedau cu în-
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focare, prin doinţele lor, spre bucuriile lumei; 

sînt unii, din protivă, carii, în mijlocul plăce- 

rilor, nu-'și l6gă inima de ele." 
In fericirea a ddua, ca și în cele-l-alte, e 

vorba mai vles de simţimintele inimeă. lisus Chri- 

atos nu osîndește în acâstă fericire bucuriile le- 

gitime, nevinovate, precum nu aprobă durerea în- 

soțită de desnădejde. El a învățat numai că plă- 

cerile, prin ele înseși, pot fi, ca și bogăţiile, o 

pedecă pentru desăvîrșirea creştină; că e mai cu 

greu de a se mîntaui în mijlocul plăcerilor decât 

în necazuri In adevăr inima se deslipește mai 

cu ușurință de lume, cînd nu vin plăcerile spre 

a ne lua dela cele cereștă și a ne face să so- 

cotim pămîntul ca un loc de desfătare. 

Chiar din lumea acâsta, spiritul de durere și 

de pocăință ne întărește împrotiva relelor ce ne 

vin și de care nimenea nu pâte fi scutit. Se pote 

zice dar, că acei ce au acest spirit se bucură de 

o fericire mai adevărată decît acei ce se dedau 

la iubirea de plăceri, — iubire însoţită de atîtea 

ticăloșii, şi care ne lasă numai cu desnădejdea 

în ziua necazului. Insași mortea este mai puţin 

amară pentru acei ce au trăit în spiritul de po- 

căință; mormîntul li se înfăţișeză ca l&gănul unei 

vieţi mai fericite, pe cîtă vreme el se arată cu 

t6te grozăveniile lui înaintea acelora cari se o- 

picinuiseră a privi bucuriile lumei ca cea mai 

înaltă fericire,
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Cei ce pling sînt, decă, fericiţi încă din lumea 
acâsta, fiind-că sînt mîngîiați și întăriți împro- 
tiva încercărilor: Ast-fel Sfîntul Pavel, copleșit 
de suferinţe, lăuda mîngîerile interire ce Dum- 
nezeu îi da prin harul său (II. Corint., VII, 5, 6, 
7). Insă Mîntuitorul a avut cudeosebire în ve- 
dere nemuritârea mîngîere ce va fi daţă celor ce 
vor fi avut, în lumea acâsta, spiritul de pocă- 
ință. Lor le va zice Mîntuitorul: Slugă bună şi 
credinoi6să, intră întra bacuria Domnului tău“ 
(Mat., XXV, 21). Atunci „întristarea se va în- 
târce într'o bucurie, pe care nimenea nu o va 
putea lua“ (I6n, XVI, 20, 22). 

Abaterea protivnică fericirei a d6ua este tu- 
birea nemăsurată a plăcerilor lumei sau deșer- 
tăcianea lamescă,. 

A TREIA FERICIRE, 

«Fericiţi cel blînzi, că acela vor 
moșteni pămîntul». 

Blîndeţea este o virtute, care ne face a ne păs- 
tra liniștea sufletului în mijlocul întîmplărilor 
fericite sau nefericite ce pot veni peste noi în 
timpul vieţei nsstre în acâstă lume. In fericire, 
ea ne face a nu ne lăsa cu totul în vre o bu- 
curie, care ne-ar face să uităm chemarea nâstră 
vecinică; în nenorocire, nu ne lasă a cârti îm-
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protiva Providenţei, care găsește cu cale să ne 
pună la încercare. Ast-fel explică fericitul Au- 
gustin (Cuv. 93, $. 2) a treia fericire. 

„Invăţaţi-vă dela mine, zice Iisus Christos, că 
sînt blind şi smerit cu inima“ (Mat, XI, 29). 
Aceste cuvinte prescurteză viâța sa pămîntescă; 
în tote acţiunile sale el ne-a dat modelul desă- 
vârşit al acestei liniștiri de suflet, care trebue 
să fie unul din semnele de căpetenie ale crești- 
nului. 

Acel ce este în actstă dispoziţie o va arăta 
în vorbele și în faptele sale. „Limba omului 
virtuos, zice un pios autor al Vechiului 'Testa- 
ment (Eclis., VI, 5), e bogată în blîndeţe“. I- 

saia, descriind mai dinainte chipul lui Mesia, zi- 

cea: „Lui nu-1 va plăcea nici sfezile, nici certele; - 

nu va striga, și glasul lui nu se vaauzi în uliţă; 

nu va sdrobi trestia frîntă, și nu va stinge mucul 

încă fumegînd“ (Is., LV; Mat., XII, 18). „lisus 

Christos, zice Sfîntul Petru (1. Epist. II, 21 și 

22), a suferit pentru noi, n6uă lăsîndu-ne pildă 

ca să urmăm urmelor lui. Care, ocărîndu se, îm- 

protivă m'a ocărît; pătimind, n'a îngrozit, ci se 

da în puterea celui ce-l judeca cu nedreptul“. 

Prin liniştea spiritului, omul se înalţă mai pe 

sus de tâte lucrurile pămînteștă și le supune sieșă; 

le stăpînește; nu se lasă a fi stăpînit de ele. Pen- 

tru acesta Iisus Christos a zis că, acei ce vor 

practica acestă virtute, vor moșteni pămiîntal
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și vor fi fericiți. In adevăr, dacă împrejurările 
lumești ne fac să perdem liniștea sufletului, ele 
ne pricinuesc mii de supărări și ne îngrijesc în- 
tru atît, că ne stăpînese cugetările şi, ca să zic 
așa, tâtă fiinţa nâstră. 

Se p6te pricepe de asemenea prin envîntul 
pămînt, că Gmenii cei blînză vor moșteni pămin- 
tal celor vii. Psalmistul numește așa ceriul, unde 
vom fi fericiţi, ca resplată a virtuţilor nâstre. 

Păcatul protivnic blîndeţei este mînia, care 
ne duce pînă la a ne împrotivi lui Dumnezeu 
sau apropelui, cînd nu dobîndim aceea ce gîn- 
dim că avem drept. Fără îndoială, omul își pote 
apăra drepturile sale legitime împrotiva acelora 
cari ar voi să le încalce cu nedreptul. Insă, blîn- 
deța ne impune datoria de a nu le apăra decît 
dacă e cu neputinţă de a face în alt fel, şi de 
a ne feri inimile de ură, de mînie, de dorinţi 
de răsbunare. 

A PATRA FERICIRE, 

«Fericiți cet ce flămînzesc şi în- 
setoşeză de dreptate, că acela se 
vor sătura». 

Dreptatea este îndeplinirea voinţei lui Dum- 
nezeu, căci tot ce este potrivit esenței lui Dum- 
nezeu este drept, şi tot ce Dumnezeu voeșşte, 
este potrivit esenței sale. lisus Christos a ase-
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mănat cu hrana, osîrdia de a face voinţa lui 
Dumnezeu: „Mînoarea mea, zice el, este ca să 
fac voea Tatălui meu carele este în ceriii“ (I6n, 
1V, 34). A flămînzi șia însetoșa de dreptate, este 

a dori cu înfocare acea hrană de care vorbește 
Mântuitorul, adecă îndeplinirea voinţei lui Dum- 

nezeu întru noi. și în tâtă lumea. Fâmea și setea 

de dreptate sînt exprimate în acâstă cerere din 

Rugăciunea Domnâscă: „Facă-se voea ta precum 

în ceri și pre pămînt!“ Dacă facem voea lui 

Dumnezeu, cugetările, simţimintele, faptele n6s- 

4re vor fi drepte ; uu se va găsi în ele nimic 

nedesăvîrșit. Dacă voinţa lui Dumnezeu ar fi îm- 

plinită de tâtă lumea, ar urma din acesta dum- 

nezeâsca armonie care domneşte în ceriii. 

Fâmea și setea pentru acâstă dreptate, dacă 

ele sînt adevărate, trebuese neapărat a se arăta 

în osîrdia dea ne hrăni cu acea dreptate, adecă 

de a potrivi tâte faptele nâstre, dinlăuntru și 

de afară, cu voinţa lui Dumnezeu, în îndepli- 

nirea datoriilor nostre către Dumnezeu și către 

aprâpele. Acestă hrană va întări sufletul nostru 

şi-l va sătara. După cum omul simte o mul- 

ţămire trupscă cînd prin hrană își potoleşte 

fâmea, de asemenea sufletul se va simţi fericit 

după ce se va hrăni cu voința lui Dumnezea 

sau cu dreptatea. 

Acâstă fericire a unei conştiinţe împăcate este 

simțită chiar din lumea acâsta; însă ea nu va fi
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desăvîrşită decît în vitța viitâre; căci numai 
acolo se va face tot-de-una voința lui Dumnezeu, 
fără a fi abătut dela acâsta prin stricare na- 
turei. Psalmistul priveşte la acâstă fericirea cînd 
strigă: „Dreptatea ta, o Dumnezeule, este ca 
munții cei înalţi, judecăţile tale ca adîncul cel 
mare. ..... Fiii Omenilor se trag sub umbra 
aripilor tale. Sătura-se-vor din grăsimea casei 
tale, și-i vei adăpa din izvorul desfătărilor tale; 
căci la tine este izvorul vieţei, întru lumina ta 
numai, vedem lumină!“ (Ps. XXXV.. 

Insă, după Psalmistul, acestă sătarara de fe- 
ricire nu va fi desăvârșită decît în ziua cînd „cel 
ce umblă întru dreptate va vedea faţa lvi Dum- 
nezeu și se va sătara cînd i se va arăta slava 
sa“ (Ps. XVI, 15) 

Abaterea protivnică iubire de dreptate este 
stăruința în nedreptate sau în păcat; este jabi. 
rea răulai. Este fârte adevărat, că omul pâte 
cădea în acâstă stare de plîus, în care, răul și 
nedreptatea sînt plăceri pentru el, în care, se 
rescâlă împrotiva voinţei lui Dumnezeu. Prietenii 
răului, adevărații părtași ai lui Satana, an fost 
mulți tot-de-una și se văd mat ales între aceia 
cari au nesocotit harul lui Dumnezeu. Inima lor 
se învîrtoșeză, spiritul lor se întunecă; ajung în 
stare de „a zice binelui rău şi a face întune- 
recul lumină“ (Is., V, 20), și sufietul lor se face 
vistierie de răatate (Luca, VI, 45).
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A CINCIA FERICIRE, 
«Fericiţi cei milostivi, că acela 

se vor milui». 

Prin acâstă fericire Iisus Christos poruncește 

fertarea insultelor. „Fiţi milostivi, a zis el, precum 

şi Tatăl vostru cel ceresc este milostiv!“ (Luca, 

VI, 36). Sfîntul Pavel, explicînd aceeași poruncă, 

zice așa: „Imbrăcaţi-vă întru îndurare şi milos- 

tivire..., suferind unul pre rltul şi Xertînd unul 

altuia, de are cine-va împrotiva cui-va pîră. Pre- 

cum şi Christos a iertat vâuă, așa și voi“(Colos., 

III, 12 și 13). Explicînd cererea din Rugăciu- 

nea Domnâscă, care corespunde en acâstă poruncă, 

am amintit că Dumnezeu nu ne vaierta decît 

în măsura în care și noi înșine vom fi iertat. 

De vom căpăta dela Dumnezeu iertarea gre- 

şalelor nâstre, vom fi fericiți chiar din vi&ţa 

acâsta, prin strînsa încredere ce vom avea în 

milostivirea lui Dumnezeu, și mai cu s6mă în 

lumea viitore unde păcatele udstre, dacţ_ am fost 

milostivi către fraţii noştrii, „vor A albe ca ză- 

pada, atunci cînd ar fi fost roșii ca cărmezinul“ 

(Is, IL, 18). 
Abaterea protivnică milostivirei este ura, care 

se arată prin ciudă, pismă, răsbunare. 

Acest păcat lipseşte de tericire în acâstă vicţă 

prin turburările mari ce el produce; el ne va 

lipsi de fericirea vecinică, căci Dumnezeu va face
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cn omul urîtor și răsunător după cum și acesta 
va fi făcut cu alţii 

Precum ura duce pe om la a face tot felul 
de rău aprâpelui său, tot ast-fel milostivirea îl 
duce la a face tot felul de bine, ori în rînduiala 
duhovnicâscă, ori în rînduiala vremelnicăscă. 

  

A ȘESEA FERICIRE 

«Fericiţi cer curați cu inima, că 
acela vor vedea pre Dumnezeu». 

Prin carăția inimei se înțelege întrâga po- 
trivire a simţimintelor cu binele, practica sin- 
ceră și intimă a virtuţilor, ale cărora fapte sîn- 
tem datori a le face şi la arătare Acel care are 
inima curată este creștin desăvîrșit, căci după 
Sfîntul Pavel, creștinul desăvîrșit are ocâii ini- 
zmei Jaminaţi (Etes., |, 18); el pâte deci vedea 
pe Dumnezeu cu mai multă înlesnire, în acestă 
vi€ţă mai întîi, în tote lucrările prin cari se 
arată, pînă îl va vedea față în faţă și fără văl 
în vi6ța cea prea fericită. 

Dumnezeu fiind adevărul şi binele absolut, este 
pentru spiritul și inima n6stră, ceea ce este s6- 
rele pentru natură. Precum nourul întunecă ssrele 
și lipseşte pămîntul de razele lui binefăcătore, 
tot așa păcatul se pune între Dumnezen şi su- 
fletul nostru, care se găsește ast-fel lipsit de
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lumină şi de viță. Dacă pătatul nu este întru 

noi, spiritul nostru priimește lumina dumnezebscă 

și inima nâstră semănă cu un ceri limpede. Dum.- 

nezeu vine, ca să zic aşa, de faţă întru noi, ne 

luminăză, ne încălzește și ne face a da râde din 

destul, Ast-fel binele se face una cu inima, care 

devine jiberă de fățărnicie, de greșală şi de tot 

răul; ea are atunci pe Dumnezeu întru dînsa; îl 

vede și-'l simte. De aică o fericire nespusă, chiar 

în acâstă visţă. 
Inima, ast-fel unită cu Dumnezeu, este scă- 

pată de tâte patimile ce ar putea să o întineze, 

adevă de poftele neregulate şi nelegitime. „Inimă 

curată zideşte întru mine Dumnezeule, zicea Psal- 

mistul către Dumnezeu, și dak drept înoeșşte 

întru cele dinlăvntru ale mele“. (Ps., 50). Acâstă 

dispozițiune, datorită barului, ne descoperă pe 

Dumnezeu, după aceste cuvinte ale Mîntoitorului: 

„De veţi petrece voi întru cuvîntul meu. cu a- 

devărat ucenicii mei veţi fi şi veți cundște a- 

devăral .... Cel ce păzeşte poruncile mele îl 

voii iubi pre el şi mă voiă arăta pre sinemi 

lai“. (n, VII, 31, 82; XIV, 21). „Mulţămes- 

cu-ţi ţie Părinte, Dâmne a] ceriului și al pă- 

mîntului, că ai ascuns acestea de cei înțelepță 

şi pricepuţi şi le-ai descoperit pre ele celor umi- 

liţă“ (Luca, X, 21).
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A ȘEPTEA FERICIRE, 
«Fericiţi făcătoril de pace, că 

acela fil lu! Dumnezeu se vor 
chema», 

Făcătorii de pace sînt aceia carii iubesc pacea, 
carii caută a o avea cu tâtă lumea, carii se si- 
lesc de a o reașeza cînd ea este turburată, „Na 
pâte omul să fie făcător de pace, zice Sfîntul 
Grigorie de Nyssa (Cuv., 7 asupra Fericirilor), 
dacă nu se va sili a avea pacea și a o înlesni 
aprâpelui. Insă, pentru a fi așa, trebue mai în- 
tîi a începe prin a avea pacea cu sine însuși. 
„Ce folos vei avea de vei împăciui pre alții, zice 
fericitul Ieronim, dacă în lăuntrul tău vițiile îţi 
fac război ?“ |(Ieron., asapra sfintalai Mat, 
Cart. 1). Acest război dinlăuntru este, în ade- 
văr, după Sfîntul Iacov, isvorul luptelor în afară: 
„De unde sînt răzbte, zice el, și de unde sfezi 
între voi? Au nu din desmerdările vâstre, cari 
se luptă întru mădulările vâstre 24 (Sf. Iacov, IV, 1). Pentru acesta Sfîntul Ambrozie zice ast-fel: 
„Incepeţi a avea pace cu voi înși-vă, pentru ca, stăpînind pacea întru voi, să o puteţi înlesni și 
altora“ (Sfînt. Ambr., asapra sfîntualai Laca, Cart. V). 

Sînt două feluri de pace: pacea lui lisus Chri- stos și pacea lumei: „Pacea mea las v6uă, zice Mîntuitorul, pacea mea dau v6uă, nu precum lu- 
mea 0 dă, eu o dau vouă“ (Sfîntul I6n, XIV,
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27). Pacea creștină este adevărată; ea are ca 

temelie pacea cu Dumnezeu și cu sine însuși, 

prin biruința asupra viţiilor. Pacea lumâscă e 

numai la arătare; ea are ca temelie numai 

interesul, prefăcătoria şi ipoerizia, A fi pacinie 

în înţelesul creștinesc, este a lupta cu putere 

împrotiva a tot ce este răa; căci numai prin 

acâstă luptă se pote ajunge la pacea dumneze- 

âscă. Insă acela carele, pentru socoteli omenești, 

închide ochii înaintea viţiilor şi greşalelor, acela 

nu năzueşte la pacea creștinscă, nu priveşte decît 

la pacea făţarnică a lumei; nu e făcător de pace 

decît în înţelesul osîndit de Iisus Christos. Pe 

cât pacea creștin6scă, care are de principiu ade- 

vărul, este un bine de dorit, pe atît pacea lu- 

meâscă, întemeeată pe îndatoriri vinovate, este de 

temut; căci ea ascunde un noian de fățărnicie și 

de nepăsare. Ea nu este pace, ci o slăbănogie 

spirituală. 
lisus Christos a fost făcător de pace cînd 

a gonit din Templu cu lovitură de bici pe ne- 

guţători; fariseul care aproba negoţul nelegiuit, 

era nepăsător faţă cu respectul ce trebuia să 

aibă către Templu. 

Pacea, înţelsă în tâtă întinderea ei, este re- 

zultatul respectului reciproc al drepturilor și 

datoriilor. A voi pacea este a face ca tâte drep- 

turile să fie respectate și tote datoriile împlinite; 

este a conlucra la bana rîndnială obștescă. A-
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cestă bună rînduială are ca rațiane pe. însuşi 
Dumnezeu, isvorul a tot drepta! și a tot binele; 
acel ce caută a o înființa, se arată fa al lni 
Damnezea. 

lacă pentru ce lisus Christos a zis, că făcă- 
torii de pace se vor chema fiii lni Dam- 
nezea. 

Făcătoral de pace Iucrînd pentru pacea dum: 
neze6scă sau creștinâscă, se găsește în luptă cu 
tâte greşalele, cu tâte viţiile, cu tâte interesele 
lumești; el e dator dea lupta eu atît mai cu 
mult curagiii, cu cît voeşte a ajunge la scopul 
său cu mai mult folos, In acest înțeles lisus Chri- 
stos a zis: „Să nu socotiți căam venit să aduc 
pacea pre pămînt; n'am venit să adue pacea, ci 
sabia“ (Mat., X, 34). Ela adus sabia împrotiva 
falșei păci a lumei. Creștinul, slujindu-se de ea, 
se arată cu adevărat făcător de pace, fiind-că 
se luptă pentru pacea Jai Dumnezea, singura 
pe care lisus Christos a avut-o în vedere. 

Abaterile protivnice iubirei de pace creștinâscă 
sînt: părtășia cu răul și cu greșala, prefăcătoria 
și fățărnicia, cari sînt isvârele păcei lamești; 
nepăsarea,
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A OPTA FERICIRE, 

«Fericiţi cel isgoniti pentru drep- 

tate, că acelora este împărăţia ce- 

riturilor». 

Acâstă fericire este urmare a celei premer- 

gătâre. Luptîndu-se împrotiva răului şi greșelei 

pentru a stabili pacea lai Dumnezeu, omul se 

pune în primejdia de a suferi prigoniri pentru 

aceea ce este drept. 

O asemenea împrejurarea pentru viitor trebue 

6re să înspăimînte pe adevăratul creștin? Nu; 

şi Mântuitorul îl prevestește că, suferind prigo- 

nire pentru dreptate, va avea împărăția ceria- 

rilor, şi, prin urmare, fericirea. 

Se pâte înțelege că, chiar în lumea acesta, 

omul cinsti; și drept, care, în luptele sale îm- 

protiva nedreptăţei, nu este însufleţit decît de 

niște motive mai pe sus de fire, se găsește fe- 

ricit; el se simte mulţămit într'o stare ce se pare 

nenorocită acelora cari nu sînt însaflaţi decît de 

un înjosit interes, mărginit în hotarele vieţei de 

acum. Fericirea constă mai mult în mulțămirea 

interiâră pentru îndeplinirea datoriei, decît în 

bucuria pentru tot ce lumea numește plăceri. 

În urma unei asemenea mulţămiri, acel ce su- 

fere pentru dreptate are mai dinainte împărăția 

ceriurilor înlăantral săa; el e fericit chiar 

din acestă lume, și Dumnezeu î va resplăti cu
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atît mai mult, în vița viitore, cu cât se va fi luptat mai bine în acâstă vicță. 
Abaterea osîndită în fericirea a opta, este /a- 

șitatea, care împedecă pe om de a se lupta pen- 
tru dreptate, și care îl face a prețui mai mult falșa liniște a lumei decât lupta pentru cele ale lui Dumnezeu, 

  

A NOUA FERICIRE, 
«Fericiti veţi fi cînd vă vor ocări 

pre voi şi vă vor goni şi vor zice 
tot cuvîntul rău împrotiva vâstră, 
minţind pentru mine. 

Bucuraţi-vă şi vă veseliți că plata 
vâstră multă este în certuri; ast-fej 
s'au prigonit proorocit cari au fost 
înainte de vol». 

Chiar atunci cînd lupta pentru dreptate ar atrage adevăratului creștin blesteme, prigoniră, defăimări, el ar trebui să se bucure de acesta. Cu cît va suferi mat mult, cu atît va f maj mare resplata ce-'] aștptă în certuri, Iisus Chri- stos aduce aminte de Proorocii carii au suferit în acâstă lume prigoniri şi mârte, ca preţ al che- mărei ce îndeplineau în numele lui Dumnezeu. " Acel ce se devotâză pentru dreptate, adevăr şi bine, a urmat Prooroeilor Vechiului Testament; el va avea aceeași sârtă în timpul de acum, dar și aceeași resplată în vecinicie: resplată deose-
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bită, cunună cu atît mai strălucită, cu cît va 

A suferit mai mult. 

lisus Christos, murind pe cruce, & învăţat pe 

ucenicii săi că e maă binea suferi mucenicia 

decât a consimţi la nedreptate. Curagiul adevă- 

ratului creștin trebue a merge pînă la morte pen- 

tra Dumnezeu și Religie. 

Lașitatea este osîndită cu atît mai aspru, cu 

cât caragial creștinalai este mal mult lăudat 

de Mîntuitorul. 
PI 

Nu vom arăta aici nici o deosebire între Bi- 

sericile creştine cu privire la desvoltările evan- 

gelice date legei dumnezeeşti de Iisus Christos. 

A devărurile: înfățișate în cele nsuă Fericiri sînt 

priimite de toţi creştinii. Unii tîlmăcitori raţi- 

onaliști n'a înţeles învățătura creștină şi deci 

au explicat-o cât se pâte de greșit. Nu ne pre- 

ocupăm de sistemele lor. Datoria nâstră a fost 

de a arăta lămurit și drept adevăratul înţeles 

al Fericirilor, aşa cum a fost priimit tot-de-una. 

de către acei ce au avut și au fericirea de a fi 

ucenici ai Mîntuitorului.



PARTEA A TREIA 
——— 

DISCIPLINA BISERICEI ORTODOXE, 

  

IL. 

ISYORUL LEGILOR DISCIPLINARE, 

Disciplina Bisericei este adunarea legilor sau candnelor 1) pe cari Apostolii, însuflați de Dum- „nezeu, și episcopii urmașii lor, purtați de ace- laș Duh, le-au așezat dela începutul Bisericel, pentru păstrarea credinței, moralei și agezăminte- lor lui Iisus Christos. 
Apostolii au dat celor dintîi episcopi Gre-cari regule pentru buna cîrmuire a Bisericel. Aceste regule, mai întîi 'păstrate prin tradiţiune, au fost scrise în decursul seculului al treilea, și se nu- mesc Candnele Apostolilor. Biserica Ortodoxă are opt-zeci și cinci, cari formâză temelia disciplinei sale; ea respinge cartea numită Așezăminte a- 

postolice, ca fiind falşificată de către eretici, 

  

1). Canon este un cuvint grecesc care însemnâză regulă,
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După Candnele Apostolilor, Biserica Ortodoxă 

are pe acelea ale sinodului ecumenic din Niceea, 

ale sinâdelor locale din Ancira, Neocezareea, Gan- 

gra, Antiohia şi Laodiceea, întărite prin adop- 

tarea generală; pe „celea ale sinâdelor ecume- 

pice: întîiul din Constantinopole, din Efes. din 

Halcedon; pe acelea ale sinâdelor din Sardica și 

din Cartagena; ale unui sinod din Constantino- 

pole ţinut în anul 394; epistolele canonice ale 

sfântului Dionisie și sfîntului Petru ai Alexan- 

driei; ale sfintului Grigorie Făcătorul de mi- 

nuni; ale sfîntului Atanasie, ale sfîntului Va. 

sile, ale sfîntului Grigorie de Nyssa, ale sfîntului 

Grigorie de Nazianz, ale sfintului Amfilohie; 

ale episcopilor Alexandriei : Timotei, Peofl şi 

Ciril, ale lui Ghenadie al Constantinopoleă și 

canonal Bisericei din Africa, publicat de sfîn- 

tul Ciprian 

Acestea sînt monumentele legislative, cari, la 

sfîrșitul seculului al ş&ptelea, formau temelia dis- 

ciplinei Bisericei Ortodoze Ele au fost arătate 

atunci în sinodul Ţralan !), întranit la Constan- 

tinopole pentru a ine Jocul sinâdelor ecumenice 

al cincilea şi al șeselea, cară nu făcuseră canâne 

de disciplină. 

Adăugînd la monumentele arătate mai sus şi 

canânele sinodului Tralan, precum şi ale sino: 

III II 

1). Astfel numit pentru-că s'a ţinut su domul (turla) palatului 

imperial din Constantinopole.
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dului al ș&ptelea ecumenic, avem legile cari 
formeză și astăzi corpul dreptalai canonic în 
Biserica Catolică de Răsărit. 

Aceste legi 'și-au păstrat tâtă puterea lor pînă 
și acum. Și fiind-că ele înfățișeză disciplina Bi- 
sericei din timpul celor dintîi ș&pte secule, ur- 
meză din acesta, că și în ce privește disciplina, 
Biserica Ortodoxă de Răsărit este și astăzi aceea 
ce era Biserica primară. 

De abia dacă var putea arăta, în legislaţiunea 
că, Gre-cari mici schimbări, cari nu țin de ființa 
lucrurilor, și pe cari numai împrejurările le an 
făcut trebuincidse. , 

La începutul seculului al cincilea se aduna- 
seră deja întrun Codice de candne legile date 
de cele dintîi dâuă sinde ecumenice și de cele 
cinci sindde locale din Aneira, Neocezareea, Gan- 
gra, Antiohia și Laodiceea In anul 451, sino- 
dul ecumenice din Halcedon aprobă acest Codice. 
Sinodul Zra/an îl complectă. Acesta este izvorul 
disciplinei Bisericei Ortodoxe. - 

Se vede din actele sinodului Zralan, că Bi- 
serica romană, încă din seculul al şăptelea, se 
depărtase de disciplina generală în mai multe 
puncte. Dela acea epocă ea n'a făcut decît; a se 
depărta şi mai mult. 

In seculul al șâselea, un călugăr din Roma, 
Dionisie cel Mic, făcu o traducere în limba Ja: 
tină a Codicelai de candne, care era în gre-
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cește. El priimi în colecţiunea sa numai cele 

dintâi 50 de Canone ale Apostolilor, și adause 

cîte-va Decretale, sau scrisori canonice ale €- 

piscopilor Romei, dela Siriciu. în 398, pînă la 

Anastasie al JI-lea, în 498. După acestă colecţiune 

sa urmat în apus pînă la sfîrșitul seculului al 

optulea. 

Acest vechii codice bisericesc este, în fond, 

acelaş cu al Bisericei de Răsărit. 

Insă, dela seculul al năvălea, se respîndi în 

apus un nou codice numit False Decretale, 

pentru-că principalele dispozițiuni erau luate 

din nişte pretinse scrisori canonice ale episco- 

pilor Romei din cele dintîi secule. Cu totă în- 

tunecimea ce domnește asupra începutului a- 

cestei compilaţiuni, nu putem să nu fim isbiţă 

de coincidenţa ce există între ivirea ei și în- 

fiinţarea puterei papale; şi e de ajuns de a a- 

punea o simplă ochire pentru a vedea că tote 

dispoziţiunile din ea aveau de scop să legiti- 

meze întreprinderile episcopilor Romei. Mulţă- 

mită neştiinţei ce domnea în privinţa începu- 

tarilor Bisericei, se priimiră ca autentice niște 

acte, cari, totuși, purtau în gine tote semnele fal- 

șităţei, ast-fel s'a început în apus acea preju- 

decată, care tut maă este, că puterea papală este 

din seculul apostolic. 

Mai multe Biserici apusene protestară contra 

noului codice şi se ținură de cel vechii. Bise-
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rica Franciei sau galicană se rosti cu mal 
multă putere decît cele-l-alte; pentru acâsta sa 
dat vechiulu codice, păstrat de Biserica Fran: 
ciei, numele de galicanism sau drept galican. 
Vechile codice, răsăritean și apusean, fiind aceleași 
în fond, urmeză că un ortodox şi un galican 
trebue să aibă aceleași regule în tot ce priveşte 
disciplina, Bisericei, S'au făcut, în paralel cu 
Falsele Decretale, mai multe coleoţiuni ale ve- 
chilor can6ne; ast-fel sînt acelea ale lui Reginon, 
Burkhard, Yves de Chartres. | 

Papii, credincioși Za/selor Decretale, au a- 
plicat și au întins cu timpul tâte dispoziţiunile 
lor; pentru acâsta ei au ajuns pînă la a pretinde 
infailibilitatea și a introduce absolutismul în Bi- 
serică. EX s'au depărtat tot mai mult, din secul 
în secul, de disciplina Bisericei primare, 

In seculul al doi-spre-zecelea, un călugăr be- 
nedictin, Graţian, se apucă se facă o nduă co- 
lecţiune de canâne în care a unit pe cele vechi 
cu Faisele Decretale, și ast-tel contribui mult 
la respîndirea părerilor greșite asupra discipli- 
mei, căci cartea lui fu priimită în evul mediu 
pentru învățămîntul Dreptalai bisericesc. 

La acesta se adauseră mai multe colecţiuni de Decretale ale papilor cari au trăit pe urmă; 
ast-tel e compilațiunea în cinci cărți a lui Ray- mond de Pegnafort; cartea a Şesea sau sexta publicată de Bonifaciu VIII; Clementinele; în
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sfîrşit Extravagantele, adecă Decretalele ce ză- 

țăcesc în afară de Corpul Dreptului. Aceste 

bucăţi ajunseră forte numerâse; ele au înlocuit 

în Biserica romană de acum tâte cele-l-alte mo- 

numente legislative și toţi codicii. 

În Bisericile despărțite de Ortodoxie și de 

papa, disciplina este atît de încurcată, contra- 

zicătâre, căzută în părăsire că e de prisos a 

mai vorbi, Aceste Biserică, rupînd cu tradiţiunea, 

respingînd totă autoritatea, sau păstrînd din ea 

numai aparența, p'au putut păstra un corp de 

legi respectate. Ele au căzut într'o situațiune 

mixtă, în care legile statului au modificat sau au 

înlocuit pe mai tote legile vechi ale Bisericei. 

  

IL 

OBIECTUL DISCIPLINEI. 

âte legile Bisericei au de obiect: Î. organi- 

zarea acțiunei cîrmuitore așezată de lisus Christos; 

2. păstrarea credinței și moralei, și administra- 

rea legitimă a tainelor; 3. păstrarea adevăratu- 

lui cult. 

Studiind canânele se văd în ele dispoziţiunile 

cele mai înțelepte asupra diferitelor subieote, din 

cari cele mai principale sînt:
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1.— Treptele ierarhice:- episcopatul, presvitera- 
tul şi diaconatul; 

Treptele inferidre; 
Alegerea hisericaşilor,; 
Virtuţile ce ei sînt datori a practica; 
Abaterile de cari sînt datori a se feri; 
Iurisdicțiunea bisericâscă și raporturile între 

diferitele trepte; 
Sinâdele; 

Procedurile bisericeşti; 
Starea monahală. 
II. Condiţiunile pentru definiţiunile credinţei; 
Formele pentru osîndirea sehismelor și ere- 

ziilor; 

Penitenţele canonice; 
Regulele pentru legitima administrare a celor 

șepte taine, 
III. — Impărțirea bisericâscă a anului; 
Slujbele; 
Serbătorile; 
Infrînările; 
Bisericile și sfinţirea lor; 
Obiectele cultului public. 
Nu putem arăta, în acâstă carte, decât cele 

principale, cari fac obiectul disciplinei Bisericei, 
Trebue să trimitem pentru amănunte la cărțile 
anume asupra acestei materii, și, înainte de tâte, 
la Codicile de candne. 

Trebue să spunem numai că, între canâne, tre.
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bue să facem deosebire tundamentală între ace- 

lea ce impun o obligațiune universală şi perma- 

mentă, și acelea ce nu cuprind decît dispozițiuni 

locale sau trecătâre. 
Aceste din urmă nu sînt obligatorii pentru 

tote Bisericile. Cele dintîi, din potrivă, trebue 

a fi aplicate de toți și a sluji de bază la re- 

gulamentele particulare ce episcopii au dreptul 

de a face pentru buna cîrmuire a Bisericilor ce 

sînt chemaţi a administra. 

  

XII. 

CÎRMUIREA BISERIGEI, 

Deși, în acestă carte, trebuia să ne mulțămim 

de a schiţa în trăsături mari disciplina Biseri- 

cei, totuși este neapărat trebuincios să dăm 6re- 

cari amănunte. asupra cîrmairel ei, cu atât mai 

mult că falșele noţiuni respîndite în apus asu- 

pra acestui subiect au schimonosit tâtă disciplina 

în Biserica romană și au desfiinţat-o în cele-l-alte 

tovărăşii creştine. 
Domnul nostrv Iisus Christos a așezat preoția 

pentru a cîrmui Biserica sa, şi acea preoţie se 

vede, încă din timpul Apostolilor, împărțită în 

trei trepte: Episcopatul, presviteratul, diacona- 

tul. Episcopatul a urmat apostolatului. După cum 

apostolatul a fost anal și toţi Apostolii au avut
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aceeași putere și aceeași ondre, de asemenea, 
episcopatul este anul, fiind ținut de toţi episcopii 
solidarmente și în coman. 

Ast-fel e doctrina învățată de Părinții Bise- 
ricei, și în deosebi de sfîntul Ciprian, în 7ra- 
tatal său despre anitatea bisericei. 

Episcopatul cel anaj, cîrmuind tâtă Biserica 
prin o acțiane comană, cu ajutorul preoţilor 
şi al diaconilor, e institațianea divină, forma 
guvernămîntulvi așezată de către însuși lisus 
Christos. 

Pătrunsă de acâstă cugetare, Biserica, repre- 
zentată prin episcopi, a căutat, prin inatituiri 
secundare, să facă ral lesniol6să acțianea co- 
mană a episcopatului în cîrmuirea secietăţel cre- 
ştine. De aiol ierarhia din drept bisericesc, pe 
care a pus-o lingă ierarhia din drept divin. A- 
câstă ierarhie a fost așezată may întîi, ca să 
zio aşa, prin forța lucrarilor, Episcopul stabilit 
într'un oraș mare avea firegte mal multă în- 
semnătate decît oel dintr'un oraş mio. Se vede 
din actele întîlului sinod ecumenio din Niceea 
că, încă dela începutul secululai al patrulea, 
episcopul Romei se bucura de o putere 6re- 
care asupra celor din orașele vecine cu aosată 
capitală, în virtatea ana? vechiă obicei; că 
episcopul Alexanârie! întindea Jurisdioţiunea sa asupra tuturor episcopilor din Egipt şi Libia. 

Aceste obiceturi fară confirmate; episcopil ce-
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lor trei capitale ale imperiului roman: Roma, 

Alexandria şi Antiohia, au fost priviţi ca cei 

dintii episcopi ai Bisericeă, cu 0 jurisdicţiune 

în Gre-care cere hotărît. Sa adaus şi episcopul 

Jerusalimului, din cauza aducerilor aminte legate 

de acel sfînt oraș, și acești patru episcopi pri- 

imiră titlul de patriarhi. 

Cînd Constantin cel Mare a făcut din Bizanţ, 

Constantinopolea, episcopului acestui oraș i se de- 

te de asemenea titlul de patriarh, și fu pus în 

al doilea rang, pentru-că Constantinopolea se fă- 

cuse a d$ua capitală a imperiului. 

De atunci au fost cinci patriarhi în capul e- 

piscopatului. 
Alţi apisoopi, puși în orașele capitale ale 

diocezelor imperiului “roman, priimiră de aseme- 

nea o putere mai înaltă în cercul diocezan, cu 

titlul de exarh oră de primat, după rangul 

orașelor unde ei erau episcopi. 

Diocezele imperiulai roman erau împărțite 

în provincii; în capul fie-căreea din ele era 0 

capitală (metropolă). Episcopii acestor orașe 

priimiră titlul de arhiepiscopi sau metropoliți. 

Mai multe oraşe avînd titlul de cetăți, atiîr- 

nau de capitală. Episcopii cetăților fură simpli 

episcopi. 
Acâstă întoemire este și acum acea & Bise- 

ricei Ortodoxe de azi. 

Adunîndu-se în capitale, episcopii formeză
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sinddele provinciale. Episcopii mai multor pro- 
vincii întrunite într'an Stat sau un Patriarhat 
formâză sinddele naţionale. Episcopii tuturor 
Patriarhatelor întrunite, formeză sin&dele ecume- 
nice sau de a tâtă lumea. 

Episcopatul nu luereză cu chipul acesta decit 
în coman; fie-care episcop conlueră la cîrmu- 
irea obștescă a Bisericei; autoritatea este coz- 
ciliară sau colectivă, şi unitatea rezultă din 
acţiunea comună și colectivă a episcopatului, 
care este anul, 

Drepturile episcopilor sînt de o potzivă întru 
cît decurg din hirotonie sau sfințire. Privilegiile 
de ondre și de iarisdicțiane, care n'au un ca- 
racter divin și care vin dela Biserică, trebuese 
a fi regulate prin canânele ce le servesc de bază. 
Astfel privilegiile patriarhilor, exarhilor, pri- 
maţilor și metropoliților nu pot avea decît în- 
tinderea fixată de sin6de. 

Can6nele nedînd patriarhului Romei vre un 
privilegiu deosebit, mai pe sus de privilegiile 
celor.l-alți patriarhi, urmeză că el n'are drept 
nici la titlul de cap a/ Bisericei ce-și însuşește, 
nici la o primație dre-care de aatoritate. Incă 
mai puțin pâte pretinde, —după cum şi face, — 
aceste privilegii ca cuvenindu-i-se din drept di- 
vin. După canâne el nu era decît primul din 
cei cinci patriarhi. Despărţindu-se de Biserică, 
el “și-a perdut drepturile, şi episcopul Constan-



tinopolei, al doilea patriarh, a ajuns primul păs- 
tor al adevăratei Biserici. 

Acest titlu curat onorific, nu-i dă nici o îu- 
risdicţiune asupra Bisericilor neatîrnate de pa- 
triarhatul său. Fie-care Biserică naţională se 
guverneză de către episcopii săi; şi, dacă se ri- 
dică vre o cestiune care interesâză Biserica în- 
trâgă, iniţiativa acţiunei comune este a episco- 
pilor cară au un motiv deosebit de a chema în 
ajutorul lor, în favârea sănătosei învățături, con- 
lucrarea fraţilor lor în episcopat. 

Dacă un sinod este adunat, el e prezidat de 
drept de către patriarhi, după ordinea lor ierar- 
hică, sau, în lipsa lor, de către unul sau mai 
mulță episcopi, cei mai înălțați, după ordinea 
stabilită de Biserică. 

Dacă hotărîrile acestei adunări sînt priimite 

de tâtă Biserica, ele capătă prin acesta carac- 

terul de ecumenicitate, și aceste hotăriră devin 

legi generale. Dacă adunarea are caracter Jocal, 

hotărîrile ei nu fac regulă decit pentru Biseri- 
cile ce sînt reprezentate în acea adunare. 

Așa că, în cîrrauirea Bisericei Ortodoxe, totul 

conlucră la a ajuta acţiunea comună a episco- 
patului, a păstra caracterul conciliar sau co- 
jeotiv al autorităţei, a combate acțiunea zmonar- 
hică a unui singur episcop în paguba drepturi- 
lor comune ale tuturor, 

8.



206 

  

Ca totul alt-fel este în Biserica Romană, în 

care totul conlucră întru a nimici acţiunea coma- 

nă în favârea supremaţiei unui singur episcop: 

monarh absolut, rezumînd în el singur autoritatea 

Bisericei.



PARTEA A PATRA 
————— 

LITURGIA BISERIGEI ORTODOXE 

I. 

IDEE GENERALĂ DESPRE LITURGIE, 

Litargie se numește serbarea jertfei lui lisus 
Christos, tot-de-una ţinută în Biserică, în chip 
mistic, prin dregătoria preoțescă. 

Domnul, binecuvîntînd pînea și vinul, le-a dat 

pe fie-care în parte Apostolilor săi dicîndu-le: 
„Acesta este trapul meă, carele se frînge pen- 

tra voi....; acesta este sîngele meu, carele se 
varsă pentra voi...; acesta să faceți întra po- 
menirea mea. | 

Credinciâsă acestei poruncă a Domnului, Bi- 

serica Ortodoxă sfințește separat pînea și vinul, 

cari devin trupul și sîngele lui Christos. Tru- 

pul și sîngele ast-fel separate, âgareză și per-
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petaâză sacrificiul Rescumpărătorului, o dată 
jertft pe Calvar. Sacrificiul este anic; însă el 
este perpetaat, în Biserică, nu numai prin efec- 
tele sale, adecă prin harurile şi meritele al că- 
ror isvor este el, ci în e/ însași prin realitatea 
trupului și a sîogelui jertfit lui Dumnezeu sub 
chipul pînei și vinului. 

Sacrificiul real al lui Iisus Christos a fost 
consumat pe Calvar, însă el începu o dată cu 
vitța sa trecătore. Pentru acâsta liturgia Bise- 
ricei Ortodoxe este adacerea aminte de întrega 
vi6ță a Mîntuitorului. 

Inainte de vitța sa pămîntescă, lisus Christos 
vieţuia ca Mesia, pentru poporul lui Dumnezeu, 
în proorociile și în riturile ce constituiau cultul 
Legei vechi, și cari erau atîtea figuri ale sa- 
crificiului său. El era ast-fel raţiunea a tot cul- 
tul iudaic, și întru dînsul, așteptat ca Mesia, 
au fost mîntuiţi aleşii din Vechiul Testament. 

Biserica Ortodoxă n'a uitat acâstă fază a vi- 
eţei znesianice a lui lisus Christos; ast-fel că li- 
turgia ei este memoria complectă a Mîntuito- 
rului: a vieţel sale mesianice în riturile figurative 
ȘI proorocii, a venirei sale în acâstă lume, a pro- 
poveduirei sale, sacrificiului, morței, înmormîn- 
tărei, învierei, înălțărei, vecinicei sale împărății. 
Biserica Ortodoxă aplică ast-fel, în tâtă întinderea 
sa, cuvîntul Mîntuitoruluă: „:Actsta să faceţi în- 
tra pomenirea mea“. lisus Christos se arată,
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în adevăr, cu total întreg, în sevîșirea liturgiei. 
Biserica Ortodoxă privește liturgia ca un a- 

devărat sacrificia, și nu-l deosebește de saorifi- 
ciul de pe cruce. Cînd lisus Christos a zis: „Ace- 
sta este trupul mea, carele se /rînge pentra 

voi... Acesta este sîngele mea, care se varsă 

pentra voi...,“ n'a avut în vedere numai morfea, 

care era să sufere pe Calvar, fiind-că el a dat 

pînea și vinul consacrate ca însuși trupul și 

însuși sîngele care erau a fi jertfite pe cruce, 

şi a poruncit a se reînoi acestă junghiere întra 

pomenirea Jai. : 

liturgia este, decă, tot; de o dată o înfățișare 

a sacrificiului Domnului, prin elementele euha- 

ristice; și însuşi acel sacrificiu continaat, per- 

petaat, fiind-că trupul și sîngele Domnului se | 

găsesc acolo în starea lor de junghiere sau de 

separațiune. 
lisus Christos se proaduce pe sine însuși în 

sacrificiul liturgic, prin dregătoria preoțescă, după 

cum s'a proadus pe sine însuși în timpul vieţei 

sale pământești. Ofranda adusă luă Dumnezeu 

fiind reală, urmâză că sacrificial este real, de 

şi mârtea nu e înfățișată decât în chip mistic. 

Jertfa fiind aceeași, sacrificiul liturgic nu pâte 

î deosebit de sacrificiul de pe cruce. 

El s'a proadus lui Dumnezeu singur şi nu 

pâte fi proadus decît lui, fiind că el este actal 

de adoraţiune prin excelență.
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El sa proadus pentru cei vii, pentru ca me- 
ritele lui Iisus Christos să le fie aplicate; el s'a 
proadus pentru cei ce au murit în comunicarea 
trupului și sîngelui lui Iisus Christos, după cum 
zice fericitul Augustin (Cuv. 172, de Verb. A- 
post.); pentru acesta se face pomenire de ei 
proaducînd sacrificiul“. 

Morţii carii nu s'au despărţit de Biserică, par- 
ticipă la efectele sacrificiului lui Iisus Christos; 
de aceea Biserica tot-de-una a făcut pomenire 
de ei la sevirșirea liturgiei. 

Aşijderea ea a făcut tot-de-una pomenire de 
Ingeri şi de Sfinţi, spre a-i preamări în lisus 
Christos şi a-i chema În ajutor, pentru ca, 
serbînd împreună cu ei sfînta jertfă, totă Bi- 
serica să ia parte la acâsta. 
„Ast-fel Biserica întrâgă, compusă din credin- 

cioșii lumei nevăzute și din acei ai lumei văzute, 
ia parte la sacrificiul liturgic și se află întrunită 
în jarul altarului, pe care junghierea Mielului 
lui Dumnezeu se va perpetua pînă la sfîrșitului 
vâcurilor!). 

1). Liturgia singură nu constitue cu//4 public în Biserica Ortodoxă, 
Cele-l-aite slujbe fac de o potrivă parte din ei. Dar fiind-că liturgia 
este actul cultulul cel mat important, no! am crezut a ne putea măr- 
gini, În acestă carte, la explicarea lui. Cele-l-alte slujbe au caracter 
disciplinar.şi pot varia, după caracterul popârelor, în vreme ce liturgia 
fiind punctul central a t6tă religiunea, aparține credinței, în păriile 
e! esențiale. ' : 

In Biserica romană se numeşte ///u7gie totalitatea riturilor Bise- 
ricet; liturgia propriu zisă e numită zzssă Biserica Ortodoxă a păs- 
trat cu drept cuvint numele de fi/u*gie, pentru a însemna serbereza
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„Biserica romană a păstrat, în ceea ce privește 
sacrificiul euharistic, aceeași învățătură dogma- 
tică ca și Biserica Ortodoxă; numai, ea a adop- 
tat, în ceea ce privește serbarea ei, niște obi- 
ceiuri protivnice celor ale Bisericei primare. 
Ast-fel, ea serbeză liturgii în taină sau misse 
tainice; săvîrșește mai multe liturgii în aceiași 
biserică şi pe acelaș altar; săvîrșește o mulțime 
de misse în ţote zilele. Acestea sînt tot pe a- 
tîtea abazari. După învăţătura Bisericei primare, 
liturgia trebue a fi tot-de-una săvîrșită în auzul 
tuturora, pentru ca clericii și credincioșii să pâtă 
lua parte la ea, prin rugăciunile ce sînt datori 
a zice ca răspuns la “acelea ale preotului; nu 
trebue a se face liturgia de două ori, în aceiași 
zi, pe acelaș altar; liturgia nu are a se săvîrși 
decît în anumite zile hotărite. Aceste zile erau 
la început, în apus ca şi în răsărit, Duminica, 
Mercuria și Vineria a fie-cărei săptămîni și 
zilele de sărbătore. 

Afară de abuzurile ce am arătat, Biserica ro- 

mană a introdus, în săvîrşirea liturgică, schim- 

bări pe cari le vom arăta mai la urmă. 

sacrificiului de pe altar, fiind-că ea este, prin excelenţă, serziczul fu- 

lic (acesta e sensul gramatical al cuvîntului L/furgie) şi actul în- 

semnat al Zregătoriei preoțești.
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II. 

LITURGIA PREGĂTITORE (PROSCOMIDIA). 

Visța Mesianică a lai Iisus Christos. 

Preotul, după ce a făcut rugăciunile de pre- 
gătire, se îmbracă în veșmintele preoţeşti!), și, 
însoțit de diacon, se duce la proscomidie. A- 
cesta este o masă pusă în partea de miază nâpte 
a sanctuarului și pe care masă sau așezat mai 
dinainte cinci pîni2), vin, vasele, acoperemintele 
(procoveţele) şi alte obiecte trebuincise în tim- 
pul săvîrșirei sacrificiului. 

Preotul fa una din pînă în mîna stîngă şi 
cu lancea (copia) ce ţine în mîna drâptă, face 
de trei ori semnul crucei pe partea ce are să 
o ridice şi care are a fi sfințită. 

Acâstă parte a pînei reprezintă pe lisus Chri- 
stos figurat în Vechiul 'Testament. Pentru a- 
cesta, preotul, luînd pînea, rostește aceste cu- 
vinte: „Întru pomenirea Domnului Dumnezeului 
şi Mîntuitorului Nostru lisus Christos“. Apoi 
înfige pe rînd lancea la drepta, la stînga, sus 

1). Veşmintele preoțești sînt: 1. stihartul, care îndeobşte e de cu- 
re albă: 2 epitrabhilul; 3. cingătârea; 4. mănecuțele, cari acoperă 
mînecele stihartuluy; ş, felonul. Dacă preotul a primit dreptul de a 
purta efigonatiu, îl pune înainte de felon. 
2. Pinile pârtă pe partea deasupra, o întipărire pătrată îm părţită 
în patru părţi prin o cruce, și purtind monogramu i i 
în litere Preceşii: IS. XS. ST KA: /zsus Cozaroae 20 isus Christos
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şi jos, așa ca să deslipescă partea care area fi 
sfinţită. Infigînă lancea, zice aceste cuvinte pro- 
fetice ale lui Isaia: „Ca o 6le spre junghiere s'a 
adus“. — „Și ca un miel nevinovat fără de glas 
împrotiva celui ce-l tunde pre dînsul, așa nu "și-a 
deșchis gura sa“.— „Intru smerenia lui, judecata 
lui sa ridicat“.—,, Şi nemul lui cine-l va spune?“ 

Pe cînd preotul taie ast-fel, în chip figurativ, 
Mielul rescumpărător, diaconul stă în piciore 
lîngă el, ţinînd orariul în mînă, și, la fie-care 
tăetură, zice: „Domnului să ne rugăml“ 

In fine preotul înfige copia a cincea 6ră în 
laturea pîvei, spre a putea ridica partea desti- 
nată pentru sfințire; în aceeași vreme rostește 
aceste cuvinte ale lui Isaia: „Că va ridicat de 
pre pămînt visţa lui“. Partea pîne' ast-fel ridi- 
cată se numeţte agneț (miel), pentru-că ea este 

figura mielului pascal ce reprezenta pe lisus Chri- 

stos în Vechiul Testament. Agneţul se aștză pe 

disc!) așa ca partea cu monogramul lui Christos 

să fie de desupt. Atunci diaconul zice: „Junghie 

Stăpîne“. Preotul junghie cruciș sfinta pîne, 

zicînd: „Junghie-să mielul lui Dumnezeu cel ce 

ridică păcatul lumei, pentru vitţa şi mîntuirea 
lamei“. Apoi întârce sfînta pîne așa ca partea 

1). Se numeşt= aşa o tăviţă pe care se pune sfinta pîine şi părti- 

celele figurative. Pentru ca acoperemîntul (procoveţul) cu care se a- 

copere să nu atingă nici pîinea nici părticelele, se pune deasupra 2 

stea formată din dâuă semi-cercuri intuite împreună prin un şurul 

al cărul vîrf are forma une! stele.
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care are monogramul lui Christos să fie în sus, 
şi înfige lancea în partea drâptă zicînd aceste 
cuvinte ale Sfîntului Iân: „Unul din oștași cu 
sulița câsta lui a împuns, și îndată a eșit sînge 
şi apă; şi cel ce a văzut a mărturisit, și ade- 
vărată aste mărturisirea lui“, 

Indată diaconul târmă în potir vin, figura sîn- 
gelui, și apă, în aducerea aminte de aceea care a 
eșit din câsta Mîntuitoruluă. 

Acestea sînt riturile misteri6se prin cari Bi- 
serica Ortodoxă aminteşte pe Lisus Christos figurat 
în Vechiul Testament. Pentru a face să se înţe- 
legă mai bine încă, că el a fost anicul/ Rescampă- 
rător al lamei, &e cu titlul de Mesia cel aștep- 
tat, fie cu titlul de Mintaitor, Fiial lai Dum- 
nezea întrapat, Biserica pune în jurul sfntei 
pîni pe toţi sfinții Vechiului și Noului Tes: 
tament, figurați prin părticelele scâse din cele- 
l-alte patru pîni, puse pe proscomidie. Una din 
acele patru pîni figureză pe Sfînta Fecidră. Lu- 
îndu-o, preotul zice aceste cuvinte: „Intru cin- 
stea și pomenirea prea binecuvîntatei, slăvitei, 
Stăpînei nstre, Născătorei de Dumnezeu şi pu- 

rurea Fecidrei Maria, pentru ale căreea rugăciuni 

priimeşte, Dâmne, jertfa acâsta întru jertfelni- 
cul tău cel mai pre sus de certuri!“ Şi scoțînd 
o părticică din partea de deasupra pînei, o pune 
pe disc în partea drâptă a sfntei pini, zicînd 
cu Psalmistul: „Inainte a stătut Impărătesa de-a
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drepta ta, în haine aurite îmbrăcată, prea în- 
frumseţată“. 

O altă pîne figureză pe sfinții Vechiului și 
Noului Testament carii sînt reprezentați prin 
părticele puse de-a stînga sfintei pîni, în linii 
verticale. Pe întîia linie: Sfîntul 16n Botezătorul, 
Proorocii, Apostolii; pe a d6ua linie: „sfinții i- 

erarhi, mucenici și monahi; pe a treia linie: 

sfinții făcătoră de minuni fără de arginţi, rude- 

niile după trup ale lui Iisus Christos, la un loe 

cu sfintul care se prăznuește în ziua cînd se 

face liturgia, şi toţi sfinţii aJe căror ragăciani 
se cer, Sfîntul I6n Gură-de-Aur sau Stîntul Va- 

sile, a căruia liturgie se săvirșește. 

O altă pîne figureză pe credincioșii în vi6ță : 

mai întîi pe acei ce au dregătorie bisericescă. 

patriarhi, metropoliți, episcopi, preoță, diaconi; 

apoi pe acei ce au puterea vremelnicescă, şi în 

particular pe Capul Statului și familia lui; în 

urmă pe acei pentru cari preotul voește a se 

ruga în special. Toţi sînt reprezentați prin păr- 

ticele puse de desuptul sântei pini. 

Cea, de pe urmă pîne reprezintă pe credincio- 
şii repausaţi: feţe bisericești, principi şi alţi or- 

todocși adormiţi întru nădejdea învierei și în 

comunicare cu Biserica. Aceștia încă sînt figu- 

rață prin părticele puse de desuptul sfintei pînă, 

cu credincioșii în vi6ță, pentru ca barul sacri- 

ficiului să cadă asupra tuturora.
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După acela, preotul acopere potirul și discul, fie- 
care cu cîte un acoperemînt, apoi întinde un aco- 
peremînt mai mare (aer) peste amînd6uă, tămiiază 
sfintele daruri şi se r6gă lui Dumnezeu de ale 
priimi; apoi se duce la altar (la prestol, la sfînta 
masă) pentru a începe litargia catehamenilor. 

=” e 

Biserica romană n'a păstrat nimic din acestă 
liturgie pregătitâre. Cu tâte acestea, după 6re- 
cari obiceiuri, ce sînt încă şi acum, putem crede 
că ea a fost în uz mai înainte, și că neîngriji- 
rea a făcut să se dea uitărei. Așa, preotul, îna- 
inte de a săvîrși missa trage linii pe ostia 
care are să se sfințâscă, spre a o rupe mai cu 
înlesnire în timpul sacrificiului, și acopere po- 
tirul cu an acoperemiînt, de şi n'a pus încă în 
lăuntru nici vin nici apă. Mulţi preoți romani 
sînt așa de negligenţi, că însărcinâză pe an sim- 
pla Jaic, pe paracliser (sacristan), cu pregă- 
tirea atît de scurtă a elementelor euharistice; 
acel sacristan duce chiar elementele pe altar 
și rînduește tot ce e de trebuință la sacrificiu. 

* 
Xe 

Biserica anglicană avînd numat o prescurtare 
din liturgia romană, nu are nici un riţ pentru 
a figura vi6ța mesianică a lui lisus Christos 
şi a aduce aminte credincioșilor unirea Vechiu-
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lui şi Noului Testament, în Iisus Christos, sin- 

gurul mijlocitor. 
% 

E 

Bisericile protestante neavînd decît o umbră 

de liturgie, nu ne ocupăm de învăţăturile lor 

în acestă parte a cărţei nostre. 

III. 

LITURGIA CATEHUMENILOR. 

Vi6ţa pămîntâscă a lai lisus Christos. 

Vita pămîntescă a lui lisus Christos este 

împărțită în d6uă peridde: una de trei-zeci de 

ani, în timpul căreea lisus Christos a vieţuit 

retras; alta de trei ani, în timpul căreea a pro- 

poveduit învăţătura Sa. - 

Prima peri6dă este compusă din trei părți de câte 

zece ani, , . 

Din cea dintîi, cunâștem faptele relative la 

naşterea Mîntuitorului; din cea de a dâua, călătoria 

lui la Ierusalim, în timpul căreea a pus în mi- 

rare pe cei învăţaţi, din cea dea treia, botezul 

ce-l priimi dela I6n Inainte Mergătorul. 

Biserica Ortodoxă face pomenire de aceste trei 

părți ale vieţei lui lisus Christos prin cele trei
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antifone ale intrărei sau ale venirei Mîntu- 
itorului în lume, 

Diaconul zice mai întîi o ectenie duiâsă, ce- 
rînd milostivirea lui Dumnezeu pentru toţi cre- 
dincăoșii, spre a dobîndi bunurile spirituale şi 
timporale prin rugăciunile prea Sfintei Fecidre 
şi ale Sfinţilor; apoi se cîntă întîial/ antifon. 
Diaconul repetă cuvintele de pe urmă ale eote- 
nici, și se cîntă al] doilea antifon ; repetă a doua 
Gră cuvintele de pe urmă ale ecteniei, și se cîntă 
al treilea antifon. 

După antifone preotul iasă din sanctuar !) prin 
ușa despre mează-nâpte și intră iar în sanctuar 
prin ușile împărăteşti, mergîndu-i înainte di- 
aconul cu sfînta Evangelie şi un clerie cu o lu- 
mină aprinsă. Acest rit figureză pe lisus Chri- 
stos eșind din vitța retrasă ce dusese pînă atunci . 
pentru a aduce lumei /Jamina Fvangeliei. 

Intrînd în sanctuar, preotul râgă pe Dumne- 
zeu să trimită pe îngeri în jurul sfintei mese, 
Xar clericii îndemnă pe credincioși la a se uni 

  

1). Sanctuar se nnmeşte o parte rezervată a Bisericel unde este al- tarul. Ea e despărțită de restul Bisericel prin un părete numit 2cono= 
stas din cauza sfintelor icâne ce sînt zugrăvite pe el. Acest părete 
are trel uşi: acea din mijloc sau ușa s/înză (uşile împărăteşti); acea 
despre mează nâpte şi acea despre mEză-zi. Pe aceste dâuă uşi laterale 
sînt zugrăviți îngeri pentru a aduce aminte că ele slujesc mat ales 
diaconulul şi clericilor pentru a îndeplini serviciul lor şi că acești reprezintă pe lîngă altar pe îngeri! carit sînt pe lîngă trohul Tar gata 

nezeu, gata a îndeplini poruncile lui, Uşa sfintă este destinată r ales preotului, şi diaconul însuşi nu pâte trece prin ea decît înde plinind 6re-car! riturl solemne. e
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cu Biserica din ceri pentru a cînta Alilaia și 

a slăvi pe cel A-Tot-Puternic. 

Atunci se cîntă Sânte Damnezeule..., în care 

timp preotul stă în partea de răsărit a sfintei 

mese şi cetește rugăciunea prin care laudă sfin- 

ţenia lui Dumnezeu și-i cere binecuvâîntările 

sale. 
Ascultăm după aceea învățătura lui Iisus Chris- 

tos din Apostol pe care îl cetește un cleric, și 

din Evangelie pe care o cetește diaconul. 

La fie-care din aceste cetiri, diaconul zice ere- 

dinoloșilor să asculte cu luare aminte și cu e- 

vlavie cuvintul adevărului. Inainte și după E- 

vangelie, credincioșii cîntă: „Slavă ţie, Domne! 

Slavă ţie!“ 
Apoi diaconul zice ectenia prin care cere mi- 

lostivire lui Dumnezeu asupra tuturor membrilor 

Bisericei. La fie-care cerere, clericii și credincioșii 

cîntă: „Dâmne miluește“ de trei ori. In. timpul 

acesta preotul cetește rugăciunea cuvenită. Se zice 

apoi ectenia pentru morță, dacă este a se face 

pomenire anume pentru eă la liturgie. In sfîrșit se 

zice ectenia pentru catehameni (cel chemaţi spre 

laminare cu sfîntul botez), și la urmă diaconul 

le spune de trei ori să iasă din Biserică. 

Biserica Ortodoxă neschimbînd ce-va nici din 

credinţă, nici de obiceiurile seculilor primare, a 

păstrat rugăciunile pentru catehumeni și formula 

obicinuită pentru a-i face să iasă din Biserică,
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de și nu mai sînt catehumeni în sînul ei. Acâsta 
e o aducere aminte evlavidsă şi o probă, între 
multe altele, de neclintirea sfintei Biserici în 
tot ce priveşte tradiţiunile apostolice. Dacă ea 
nu mai are catehumeni, este pentru cuvîntul 
că credincioșii, trecînd fiilor lor preţi6sa moște- 
nire a credinței, îi boteză îndată după naștere, 
Dacă ea îngădue ca și alții afară de credincioși 
să asiste la liturgie, acâsta e o probă de spiritul 
ei de blindeţă, care o împedecă de a căuta pe 
acei cari nu sînt al ei, spre a-i alunga din Bi- 
serică; însă intenţiunea ei formală este deapu- 
rurea aceeași, adecă, ca numai aceia să ia parte 
la liturgie, cară sînt uniţi cu ea prin botez și 
prin aceiași credință. Acâsta este intenţiunea de 
care dă semne cînd vestește de trei ori pe ca- 
tehumeni de a ieși, înainte de a se începe i- 
targia credincioșilor. . 

a a 
Biserica romană are /itargia catehamenilor, 

însă cu schimbări; ea o începe prin Introit sau 
Intrare; însă la acâsta ru zice de cît un an- 
tifon 1). Ea a înlocuit ecteniile prin cuvintele: 
„»Domne milaește!“ repetate de șâse ori; şi prin 
acestea: „Christdse miluește/«, repetate de trei 
ori. Ea a păstrat cuvintele grecești: „Kyrie 

  

1) Procesiunea ce ea a stabilit înainte de missă e i 
1) 4 mea € , ste pro - mintire de ritul fnfrărei, ast-fel cum există în Biserica Pg eabil 9 ?
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eleison, Kriste eleison“ pentru aceste chemări. 
Sânte Damnezeale..., este înlocuit prin cînta- 
rea: „Siavă întra cei de sus la Dumnezeui, 
care e ca explicare al Zrisaghialai. Apoi ceteşte 
Apostolul (Epistola) şi Evangelia și a dat afară 
tot ce se rapârtă la catehumeni. Ea sfîrgește a- 
cestă parte a liturgiei prin cîntarea Simbolului 
de la Niceea, care esteacelaș ca și în Biserica 
Ortodoxă, afară de adausul cuvintelor: „Şi de 
la Fiial (Filioqae),“ de care am vorbit mai 
înainte. 

* 
ME i 

Vechea liturgie galicană 1) era mai potrivită 
cu acea a Bisericei de Răsărit; putem zice chiar, 
că la început era aceiași, căci cei dintii apo- 
stoli ai Frauciei au venit din răsărit și au adus 
cu ei liturgia din era lor. Monumentele prea 
rari ce ne-au rămas din acea veche liturgie do- 
vedese originea ei orientală. In ea se zicea Zri- 
saghial în loc de Siavă întra cei de sus, cun 
se face acum în Biserica romană. De la seculul 
al n6uălea, liturgia galicană se romaniză puţin 
cîte puţin. Litargia ambroziană din Milan şi 
acea din Şpania sau Mozarabică, aveau de a- 
semenea mai multe raporturi cu liturgia orien- 

  

1). Pe care noi am restabilit-o după cele mat vechi monumente şi 
am puplicat-o cu un catehism, care cuprinde expunerea veche! învă 
țături galicane,
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tală decît cu acea din Roma. Cei mai învățați 
liturgiști ai apusului sînt înțeleși asupra aces- 
tui punct. In sfîrșit însași liturgia romană, în 
prima el parte numită missa catehamenilor, este, 
în fond, aceiași cu cea din răsărit. Numai că, 
în totalitatea riturilor și rugăciunilor ce însoțese 
fie-care din părţile ce o compun, ea n'a păstrat 
adîncul şi piosul simbolism al liturgiei Bise- 
ricei Ortodoxe, 

a e 
Biserica anglicană, prescurtînd și reformînd 

liturgia romană, în seculul al ș&se-spre-zecelea, 
a nimicit cu totul acest simbolism. 

lacă ordinea ce a pus în prima parte a litur- 
giei sale: Rugăciunea Domnâscă, urinată de o che- 
mare adresată Sîntului Duh; cetirea celor zece 
porunci ale lui Dumnezeu, urmată, după fie-care 
poruncă, de cuvintele: „Dâmne milueşte!“ Apoi, 
o rugăciune pentru Capul Statului; cetirile Epi- 
stolei și Evangeliei și rostirea simbolului dela 
Niceea cu adausul roman (Filioque). 
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IV. 

LITURGIA CREDINCIOȘILOR. “ 

La început, preotul desface antiminsal!) pe 
altar, după acâsta cetește două rugăciuni pentru 
credincioși, în timp ce diaconul zice ectenii prin 
cari cere milostivirea lui Dumnezeu asupra în- 
tregei Biserici, iar credincioşii răspund: „Dâmne 
milueşte“ şi „Amin“. 

Se cîntă apoi imnul beravimic (Heruvicul). 
În timpul acesta, preotul cetește rugăciunea prin 

care cere gînduri îngerești pentru dînsul și pen- 

tru credincioşi, pentru ca Biserica văzută să fie 

vrednică a se amesteca cu Biserica nevăzută îna- 

intea altariului pe care Christos va să fie junghiat. 

Preotul și diaconul se duc la proscozmidie. 

Preotul pune pe capul diaconului sfînța pîne a- 

şezată pe dise și acoperită eu un procoveț. Pre- 

otul ia în mînă sfîntul potir în care este vin 

amestecat cu apă, care va să fie sfinţit. Mergin- 

du-le înainte un cleric purtînd o luminare aprinsă, 

“es din sanctuar prin ușa despre mâză-n6pte, zi- 

1). Antiminsul este o pînză de mătasă sfinţită de episcop şi pe care 

se depun elementele sacrificiului. Ea conţine mâşte de ale sfinților, 

în memoria mormintelor martirilor de-asupra cărora se săvirşa liture 

gia în timpul persecuțiilor. Biserica romană mare antimius, dar vrea 

ca pe fie-care altar să fie o geatră sfințită de episcop şi în care se 

pun mâşte. Se întinde de-asupra o pinză aibă numită corporal pen- 

tru săvirşirea liturgiel. 
Biserica anglicană n'are nici azzliins, nici featră sînţită,
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cînd rugăciuni pentru șefii Bisericei și al Statu- 
lui și pentru toți credincioșii; apoi se duc iarăși 
în sanctuar prin ușile împărătești, și preotul de- 
pune elementele euharistice pe altar (sfînta masă). 

Acestă mare intrare este simbolul lui lisus 
Christos intrînd în Ierusalim, pentru a se sui 
la Calvar și a săvîrși acolo sacrificiul seu. Pu- 
nînd sfintele daruri pe altar, tămîindu.le şi a- 
coperindu-le cu aeraj, preotul face pomenire de 
Iosif cel cu bun chip, carele înmormîntă pe lisus, 
întășurîndu-l cu giulgiti şi miresme. Insemnarea 
acestui rit tainic este că Christos, carele va să 
reîno6scă pe altar sacrificiul său, nu este Chri- 
stosul cel mort, ci Christosul cel viu, carele a 
Xeșit cu slavă din mormînt. Iacă pentru ce se 
face pomenire de îngropare mai înainte de un- 
ghierea mistică. 

Preotul cetește apoi rugăciunea proscomidiei, 
numită în liturgiile apusene ofertorie, prin care 
rugăciune aduce lui Dumnezeu pe Christos cel 
viu. Pe cînd el o cetește, diaconul zice cu voce 
tare o ectenie care se sfirșește cu pomenirea 
Sfintei Fecidre și a tuturor Sfinţilor. Apoi pre- 
otul, eu voce lină, și unul din clericii sau ere- 
dincioşi, cu voce înaltă, zie Crezal). 

  

1). După cum am zis, cu greşală s'a pus în îi 
cetirea simbolulu! lu liturgia catchumenilor "caci piturgiite a Pusene, 
decit de credincioşi sau cre.ători, şi catehumenil nu erau edinctoşi înainte de a fi priimit botezul. Inovaţiunea n'a fos făc tă că SA urma unel ultări desăvirşite u obiceturilor Bisericey primare cs n
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Diaconul vestește apoi credincioșilor că sacri- 
ficiul va să încâpă. Preotul îi învită cu voce 
înaltă a-'și înălța inimile către Dumnezeu și ce- 
tește în taină rugăciunea cuvenită, carea, în li- 

turgiile apusene se numeşte Prefaţă. El o ter- 

mină că voce înaltă pentru a vesti cîntarea 
de birainţă, zisă de îngeri; iar credincioșii cîntă: 

„Sfînt, Sfînt, Sfînt este Domnul Savaot; plin 

este ceriul și pămîntul de slava ta; Osana, în- 

tru cei de sus! Bine este cuvîntat cel ce vine 

întru numele Domnului! Osana, întru cei de sus!“ 

In timpul acestei cîntără, preotul cetește o ru- 

găciune, în care serbătoreşte sfințenia lui Dum- 

nezeu, carele așa a iubit lumea încît i-a trimis 

pe unicul său Fiu, carele înainte de a mauri pe 

cruce a luat pîne, a binecuvîntat-o și a dat-o 

ucenicilor săi zicînd: „Luaţi mîncaţi...“ Preotul 

zice cu glas mare cuvintele lui lisus Christos. 

Credincioşii răspund: „Amin!“ 

Preotul zice Xarăși cu glas mare: 
„Beţi dintru acesta toți...“ 
Credincioșii răspund: „Amin!“ 

Diaconul înalță darurile pentru a le aduce 

lui Dumnezeu, şi preotul chemă de trei ori pe 

Sfîntul Duh pentru ca să facă din pîine, tru- 

pul lui Christos; din vin, sîngele lui Christos, 

pretăcînd substanța lor prin virtutea sa cea a 

tot puternică. 

Atunci ei și toți credincioșii cu dînșii înge-
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nunche pentru a adora pe isus Christos cel pre- 
zent substanţial pe altar. 

Preotul face apoi pomenire de toți sfinţii Ve- 
chiului și Noului Testament, carii sau mîntuit 
prin puterea aceluiaș sacrificiu, și înalță vocea 

” “pentru a face'pomenire „mai ales de prea sfînta, 
curata, prea binecuvîntata, slăvita, stăpîna n6s- 
tră de Dumnezeu Născătbre și pururea Feoira 
Maria“, 

Credincioșii răspund cîntînd un imn Sântei 
Fecidre (axionul). 

In timpul acesta preotul face pomenire de 
câți-va sfinți în particular; de morţi; de slujito- 
rii Bisericei; de Biserica întrâgă; de Capul Sta- 
tului, de familia și de armata lui; după axion 
face pomenire, cu voce înaltă, de cea mai înaltă 
autoritate a Bisericei, fie patriarh, fie sfînt 
Sinod. 

Credincioșii cer cu glas mare să se facă po- 
menire și de ei toţi. 

Preotul, ascultînd dorința lor, îi rvecomândă 
„pe toți lui Dumnezeu, precum şi pe cei ce su- 
fer și carii sint în primejdii; pe binefăcătorii 
Bisericei și ai săracilor; apoi cere ca toți cu 
0 gură şi c'o inimă să slăvâscă și să cînte pe 
Sfînta Treime și să capete milostivire prin lisus 
Christos. 

Diaconul cere, într'o eotenie, tâte harurile de 
cari credincioșii pot avea trebuință, Preotul zice
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tuturor credincioşilor ca să le câră dela Dumne- 

zeu,-rostind Rugăciunea Domnescă. 

Pe cînd credincioșii o zic, preotul cere mi- 

lostivirea Ini Dumnezeu pentru toţi eredin:Xoșii 

şi se râgă în particular, ca ei să fie vrednici 

a 'se împărtăși cu trupul și sîngele lui Iisus 

Christos. 
Apoi cu glas înalt châmă la cuminecare prin 

aceste cuvinte: „Cele sfinte pentru sfinți“. 

Pe cînd la strană se cîntă Kinonicul, pre- 

otul sfărîmă pînea sfințită!); o parte o pune în 

potir, în care târnă apă caldă pentru a semni- 

fica zelul călduros al sfinţilor, adecă al credin- 

cioşilor ce au a se cumirieca. După o rugăciune 

plină de credinţă și de smerenie preotul şi di- 

aconul se cuminecă sub amîndâuă chipurile, 

Sfinţirea figureză mârtea sau jertfirea lui Iisus 

Christos; cuminecarea este simbolul înmormîn- 

tărei. Insă, pentru a nu se crede că Christos, 

în adevăr de faţă în Eubaristie, more şi se 

îngrâpă din nou în realitate, Biserica a avut 

grijă ca înaintea acestor d6uă figuri să fie alta 

care însemnâză înmormintarea, după cum am 

zis mai sus. - 

După cuminecarea preotului și diaconului se 

  

1), Pînea sfințită serveşte pentiu cuminecarea preotului, diaconu- 

lut şi credinctoşilor, potrivit acestor cuvinte ale Sfintului Pavel: «Toţi 

împreună sîntem o pîne şi un trup, pentru că ne împărtăşim toți 

din aceaşi pine.
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deșchid ușile împărătești 1), și diaconul, ţinînd 
în mînile sale potirul, în care se află încă E- 
uharistia sub amînd6uă chipurile, îl arată popo- 
rului zicînd: „Cu frica lui Dumnezeu, cu cre- 
dință și cu dragoste să vă apropiaţi“ 

Strana răspunde: „Binecuvîntat este cel ce vine 
întru numele Domnului; Dumnezeu este Domnul 
și S'a arătat nouă“. 

Acest rit este simbolul învierei Mintuitorului, 
Preotul împărtășește iarăși sub amînduă chi- 

purile pe credincioșii cari sau pregătit la a- 
cesta, 

După aceea preotul se râgă lui Dumnezeu ca 
să binecuvinteze pe credincioși, după cum a bine- 
cuvîntat pe Apostoli cînd sa înălțat la ceriă, 
„Înalţă-te, zice el, Ja ceriuri, Damnezeale, şi 
preste tot pămîntul slava ta!“ 

Ia apoi potirul şi-l arată credincioșilor, zicînd a 
în sine: 

»Bineocuvîntat este Dumnezeul nostru“, apoi 
cu glas: „tot-de-una, acum și pururea și în veci 
vecilor“. 

Acest rit este simbolul înălțărei, urmată de 
vecinica împărăție a lui Christos, 
  

1). De ma! multe orl în timpul liturgier se de 
uşile împărăteşti; n'am făcut amintire de acesta ni 
pentru-că n'am voit a da decit o idee generală de 
fără a-"1 explica tâte amănuntele. Ar trebuio ca 
expune profundul simbolism al acestor amănunt 
mal adincă vechime, 

șchid şi se închid 
ci de multe altele, 
spre sfinta liturgie, 

rte anume pentru a 
e, cari sînt din cea
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Preotul duce sfîntul potir pe masa Prosco- 
midiei, strînge Antiminsul, în timp ce diaco- 
nul zice ectenia de mulțămire; apoi face cu E- 
vangelia cea din urmă binecuvîntare asupra al- 
tarului și iasă din sanctuar zicînd: 

„Ca pace să ieşim!“ 
Teșind din sanctuar şi stînd în mijlocul Bise- 

ricei, ceteşte o rugăciune prin care cere bine- 

cuvîntarea dumnezetscă pentru toți membrii Bi- 

gericei. 
Intră din nou în sanctuar, binecuvinteză pe 

credincioşi şi se râgă lui Christos ca să-i mi- 

lu6scă și să-i mîntuâscă, pentru rugăciunile 

sfintei Feciâre, Apostolilor, Patronului Biserieei, 

sfîntului a căruia pomenire se săvîrșeşte și a 

sfîntului antor al liturgiei care s'a săvîrșit, ork 

sfîntul I6n Gură-de-Aur, ori sfîntul Vasilie, ork 

sfîntul Grigorie Dialogul, și în sfîrşit a tuturor 

sfinților. 
După liturgie, diaconul potrivește sfintele, zi: 

cînd anumite rugăciuni. 

După acestă expunere repede a sfintei liturgii, 

eşte fârte învederat că ea este aducerea aminte 

desăvirșită de vi6ţa lui lisus Christos. 

* 
E 

Am observat deja, că liturgia romană nu este 

atît de complectă, fiind-că s'a dat afâră diii că 

maj întîi viâța mesianică, și apoi, în liturgia
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catehumenilor, cea mai mare parte a simbolis- 
malai a dispărut. 

Liturgia credincioșilor începe prin oblațiane. 
Preotul proaduce mai întîi pînea; apoi pune vin 
şi apă în potir și le proaduce lui Dumnezeu. 
R6gă în sfîrșit pe credincioși a se uni cu el în 
oblaţiune, și ch6mă pe Sfîntul Duh pentru ca 
să binecuvinteze sacrificiul 1). 

Urmeză apoi Prefaţa și după acâsta cînta- 
rea: „Sfînt, Sfînt, Sfînt este Domnul...“ 

Preotul cîntă Prefaţa. cu glas mare în.Jitar- 
giile ce se and 

Prefaţa este urmată de canon. Se numește 
așa partea din liturgie în timpul căreea se face 
sfinţirea. Preotul îl cetește în taină. In el se 
face pomenire de stăpînirile bisericești și poli- 
ticeşti, de toți cei vii, și în deosebi de acei ce 
sînt de faţă la sacrificiu, Apoi face pomenire de 
sfînta Feci6ră, de Apostoli și de toţi Sfinții a 
cărora mijlocire el o cere. 

Apoi, întinzînd mînile asupra elementelor, se 
adres€ză la Dumnezeu pentra a-j cere ca în 
virtatea paterei sale să le prefacă în corpal 
și sîngele lai lisas: Csristos, carele înaintea 
morţei sale a binecuvîntat pînea şi a zis: A- 
cesta este trapul mea“, și carele a binecu- 

  

1). Acâstă chemare a Stintului Duh, fârte de Ai Părtată i pâte fi privită ca chemarea care este Trugăclun de sfințire, nu ea de sfințire.
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vîntat vinul zicînd: „Acesta este potiral sin- 

gelai mea. . . “ 
Se crede îndeobște, în Biserica romană, că 

sfinţirea se face în puterea cuvintelor de așeza- 

rea tainei, rostite de către preot. Biserica Orto- 

doxă, din potrivă, învaţă că ea se face prin che- 

marea Sfintulai Dah și binecavîntare. Acestă 

deosebire vine, fără îndoflă, din aceea că, în Bi- 

serica romană, cuvintele de instituire urmeză 

după ragăcianea de chemare, şi fac, ca să zie 

aşa, parte din ea; pe cînd, în Biserica Ortodoxă, 

cuvintele de instituire sînt reamintite în chip 

istoric şi urmate de chemarea Sfîntului Duh 1). 

E sigur că prefacerea pînei și vinului în cor- 

pul şi sîngele lui lisus Christos nu pote fi decât 

efectul paterei dumnezeești. La acâsta se unesc 

ambele Biserici; ar trebui deci, ca și Biserica 

romană să facă acestă încheere: că Dumnezeu 

Imerâză în momentul cînd preotul, în numele Bi- 
sericei, îl râgă de a face minunea prefacerei, 

1), Unil creştini ortodocşi obicinuese a se da jos din strane, Yar 

alții şi îngenunche în vremea cînd se zice de Arhiereu ori de kreot 

cuvintele de aşezare ta!nel kuharistiei: «Luaţi mâncaţi... Beţi dintru 

acesta toți...» Obicelul nu este rău dacă prin el se dă respectul cu- 

venit la auzul cuvintelor Domnului nostru lisus Christos; e de osîn- 

dit însă, dacă prin el s'ar da a se înţelege, că afunci sar preface 

pîinea şi vinul în corpul și sîngele Domnului, precum cred romano- 

catolicii. Pentru înlăturarea ori și căret îndoelă și bănueli, e bine să 

ne dăm jos din strane de cînd se zice în sanctuar «4/e fale dintru 

ale tale....», tar la strană se cîntă: are fine Ze lăudăm. ...%, ÎN care 

timp se face refacerea pînel şi vinulul în adevăratul trup și sînge 

al Domnului și Dumnezeului şi Mîntuitorulul nostru lisus Christos. 

Nota revăzătoralui și îndroptătorului cărței acosteea.
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Rugăciunea există în liturgia romană, însă 
nu este așa de lămurită ca aceea a Bisericei Or- 
todoxe. Cu tâte acestea, canonul missei, ast-fel 

cum se cetește astă-zi în Biserica romani, este 
mai dinainte de despărțirea Bisericilor, și sa 
privit tot-de-una ca ortodox. 

După sfințire preotul cere la Dumnezeu de a-1 
fi bine priimită jertfa ce i se proaduce. Face a- 
poi pomenire de morți, de bărbaţii apostolică şi 
de mucenici, 

Apoi se cetește Rogăcianea Domnâscă, care 
formâză începutul pregătirei spre cuminecare, 
După ce a cerut scăparea de tâte relele prin ru- 
găciunile sfintei Fecidre, ale Apostolilor și ale 
tuturor Sfinţilor, preotul rupe ostia în trei părți 
şi pune pe cea mai mică în potir. 

Apoi zice rugăciunile de pregătire spre îm- 
părtășire, și se cuminecă după aceea sub amîn- 
d6uă chipurile. El consumă total și pune, în 
d6uă rînduri, vin în potir pentru a nu rămînea 
nimic din sfinte.. Cuminecă apoi pe credincioși 
namal sab chipal pînei și cu pîni sfințite, altele 
decît aceea ce a servit la sacrificiu, 

Cu chipul acesta Biserica romană calcă o po- 
runcă dumnezeâscă. lisus Christos zicînd la a- 
gezarea Euharistiei sub chipul vinului: „Beţi 
dintra acesta toți“, ea zice: „Namai preoții 
vor bea;“ căci chiar însuși diaconul nu se cu- 
minecă decît sub chipul pînei, ca și credincioșii.
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Pe de altă parte, împărtășind pe credincioși 

cu alte pîni sfinţite decît cu aceea ce a slujit 

Ja sacrificiu şi la cuminecarea preotului, ea n'a 

observat ritul apostolic, carele, după Sfîntul Pa- 

vel, simbolizeză unitatea Bisericei. 

După o rugăciune, în care preotul cere ca e- 

feotele sfintei jertfe să fie simţite de toți cre- 

dincioșii, dă binecuvîntare poporului și termină 

liturgia cetind începutul Eivangeliei Sfîntului I6n. 

Acâstă scurtă privire asupra liturgiei romane 

e destulă spre a ne încredința că, dacă sa păs- 

trat părţile principale ale liturgică ortodoxe, nu 

Sa ţinut însă din ea nică frumosa armonie, nică 

înțelesul mistic. Nu întîlnim în ea decît o în- 

grămădire de rugăciuni, bune fără îndoslă, dar 

merespunzînd la acea idee primă şi fandamen- 

tală a liturgiei creştine, care constă în a re- 

aminti memoria complectă a lui lisus Christos. 

In ea se găsește destulă asemănare cu liturgia 

ortodoxă pentru a vedea că originea ei este a- 

ceeași; dar iarăși se găsesc destule deosebiri pen- 

tru a proba că ea a fost îndreptată în diferite 

timpuri de către anii reformatori, carii pn'aveau 

simţul litargic. Sau mai vîrât apoi greșeli din 

cari am însemnat pe cele mai grele. 

* 
EA 

Liturgia anglicană este și mai defectudsă ca 

cea romană.
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După partea ce conrespunde /Jitargrei cate- 
hamenilor și predică, se face ceea ce se châmă 
obiațiune. Acâsta e cetirea a cîtor-va părți din 
Evangelie, în timpul căreea se umblă cu discul, 
adunîndu se bani. Urmâză o rugăciune prin care 
se cere lui Dumnezeu de a priimi ofrandele ce 
gau făcut și de a da harul său Capului Statu- 
lui, bărbaţilor bisericești și tuturor credineto- 
șilor. Preotul face apoi îndemnare celor ce au 
să se cuminece; unul din preoți ceteşte o for- 
mulă de mărturisire, după care se dă deslegare 
generală, 

Apoi cetește prefața, urmată de cîntarea: 
Sfînt, Sfînt, Sfînt,.; după care stă în genunchi 
înaintea mesei pe care sau pus pîne și vin, și 
rostește o rugăciune de pregătire spre împărtă- 
șire. Apoi se ridică și zice o rugăciune în care 
este expusă, după Evangelie, instituţiunea sfintei 
Eubaristii; acâstă rugăciune se numește ragă- 
ciane de sfințire. In ea se găsesc multe cuvinte 
de instituire, dar nici o chemare pentru prefa- 
cerea substanţei pînei și vinului1). 

Cuminecarea preotului și credincioşilor se face 
îndată după aceea cu pîne și vin. După cumine. 
care, preotul pune pe masă aceea ce rămîne din 
elementele consacrate (acestea sînt cuvintele 
ce se cetesc în Cartea de ragăciani), și le a- 

1). AcEstă chemare se află în liturgi A ia scoțiană, m . 
cea anglicană, 4, mal ortodoxă decît
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copere cu o pînză albă. Ceteşte atunci Ragă- 

cianea. Domnescă, o rugăciune de mulță mire, 

Slavă întra cei de sus, și dă drumul credin- 

cioşilor dorindu-le pace și binecuvîntare dela 

Dumnezeu, 
Este invederat, în urma acestora, că Biserica 

anglicană a făcut atitea schimbări în liturgia ro- 

mană, de care se ţinea înaintea seculului al ştse- 

spre-zecelea, că de abia se află în ea 6re-cari 

urme din liturgia primară, păstrată de Biserica 

Ortodoxă. 

Se recunâşte în ea mai ales multă nelămurire 

în cuvintele relative de sfînta Euharistie. Pro- 

testanţii, carii nu cred în prezenţa veală, pot 

să se acomodeze cu acele expresiuni; și ele au 

de sigur un înţeles calvinic, dacă le explicăm 

cu Articalii de religiane, compuși înadins pen- 

tru a tîlmăci credinţa Bisericei anglicane. Âr- 

ticolul 28, 29 și 31, în cari se respinge prefa- 

cerea substanței elementelor euharistice, în cari 

se pretinde că prin credință se participă la tru- 

pul și sîngele iui isus Christos, în cari se a- 

firmă, că cei răi și cei fără credinţă nu participă 

la trupul și sîngele lui Iisus Christos, de și ei 

mănîncă acelea prin cari se înfăţișeză acel 

corp şi acel sînge; în cari se osîndește ca blas- 

fematorie învăţătura sacricialui liturgic; a- 

cești articolă sînt fără îndoială calvinești, şi 

dacă sînt explicarea Cărței de ragăciani, nu
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putem crede că, în Biserica anglicană, este o 
adevărată Jitargie. 

z% a 
Nu zicem nimic despre liturgiile răsăritene 

deosebite de acelea ale sfinţilor I6n, Vasilie și 
Grigorie, căci ele au multă asemănare între dîn- 
sele; au tot ce este principal pentru sfînta jertfă, 
și Biserica Ortodoxă le recunâște marea vechime 
și legitimitatea. 

Din principiu, în ortodoxie, fie-care Biserică 
are dreptul să aibă liturgie scrisă în limba în- 
ţelesă de toţi, cu condiţie ca acea liturgie să 
nu cuprindă vre o greșală împrotiva învăţăturei, 
să aibă tot ce este principal pentru sfînta jertfă, 
Biserica Ortodoxă nu vede în acâsta nici un mo- 
tiv de despărțire; ou atît mai vîrtos, ea lasă 
fe-cărei Biserice particulare facultatea de a-i 
regula cele-l-alte slujbe ale sale; tot oe ea cere 
pentru a recunște o Biserică ca soră, este: ere- 
dință curată și desăvîrşită, învăţătură morală 
potrivită cu Evangelia, disciplină potrivită cu 
candnele Apostolilor și sinâdelor ecumenice, li- 
turgie în care să se cuprindă în adevăr cele 
trebuinoi6se pentru sfînta jertfă. 
„Biserica romană are principii cu totul protiv- nice. Este adevărat că în aparență admite litur- giile Xăsăritene ca legitime; însă ţinuta ei în 

Bisericile apusene și instrucțiunile ej ascunse
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în privinţa celor din răsărit, probâză că nu face 
concesiuni decît în aparență și în scopul de a-și 
pregăti mijlâce pentru a-și înființa stăpînirea. 
Puterea papală este singura ei grijă. Pentru a- 
câsta ea face concesiuni aparente, dar în reali- 
tate lucrăză cn absolutism pretutindenea unde 
crede că se pâte, impunînd liturgia ei proprie, 
limba, obiceiurile, disciplina, morala et cazuistică, 
dogmele ei cele noni. În adevăr, pentru ea, u- 
mitatea nu constă decît în totala conformitate 
cu Biserica Romei, sau mai bine în supunerea 
rbă sub puterea papei, despre care pretinde că 
e suverană, universală, divină, de şi cuvîntul 
lui Dumnezeu și tradiţiunea Bisericei o osîndește. 
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