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Cu gânduri curate ca ceara, 
pornim pe drum nou-deşi nesi
gur şi' n serpentine-dar credem 
in muncă, jertfă şi'n speranţă că 
nu vom fi lipsiţi de prieteni în 
lupta de slove. 

Vrem· să invimtem, printr'un 
plan unitar de muncă, presărând 
invăţăturile pline cu miez de a
devăr, în întunerecul lumii şi să 
facem a dispare din realitate -
ca'n vis-puterea·elastică a rău
lui. Credem, că vom birui în acea
stă luptă,· având drept armă şi 
scut de apărare împotriva rău
lui, ,,Crucea". Prin acest semn 
au învins, apostolii, sfinţii, ierarhii 
şi, marii dascăli, lepădându-se 
de sine, luindu-şi crucea şi ur
mând Mântuitorului nostru Iisus 
Christos. Datoria imperioasă de 
a fi în contact sufletesc cu cre
dincioşii şi' n asociaţie de gând 
şi acţiune cu preotii, m' a deter
minat să scot această · revistă, 
care va duce ·în familiile creş
tine, din toate straturile sociale; 
lumina învăţăturii Mântuitorului 
Christos. Vom fi călăuză în bine 
pentru· falsificatorii · vieţii, în
dreptar pentru cei ce greşesc 
transformând sensul adevărat şi 
luminos al valorilor spirituale şi 
înlocuindu-le cu artificii, prieteni 
de inţelepciune pentru cei ce nu 
văd si nu cred .ca cei normali, 
pent;u . cei ce suferă de un fel 
de daltonism moral. 

Bazaţi pe_ aceste idei, apare 
revista „Lumina Creştină" care 
sperăm să fie un manual de cul
tură creştină, educaţie, lumină şi 
contini1ă sugestizme. 

Redacţia 

o revistă bisericească

E un prieten bun, care bata 
cu deget sfios în u,a suHetulul 
dta cre,un. Oriunde intră, e pri• 
mit dela înliia vedere. lndati 
se văde,te, cine este fi ce rost 
are. Bunăoară, a,a e „Lumina 
:,e,tină", tipăritură biserfceas. 
că, născută din &nima pllnă de 
prietenie pentru oameni, a PI• 
rlntelul Protoereu Georgescu 
din Călăratl•lalomita■ 

Ochi miratl prind s•o· priveas. 
că, pe cind degete . grăbite o 
răsfoesc. tllntea vlntură gin• 
durlle pe aria cugetirll. Daci

, 4:! preot, cel care o cite, te, o 
Judecă după temelul Evanghe■ 

Iii ; dacă e mirean, o chlbzuefte 
că ar fi trebuit croită dupi în• 
ţelesul vieţii din toate zilele. 
Dacă e cărturar, o zvlrlă pe 
apa criticii. Revista dă luptă, 
cu valull'ile ,1 vâltorile păreri• 
11:>r. Ca o barcă se zbate, pln6 
intră în marea .mulţimii de citi• 
tor2. Aici soseşte la ·1ărmpl piă• 
ţii- vama banului ob,tesc. Ciă• 
sim o sumed-anie de călători, 
în auminn citirii. Luăm o parte 
din ei-o sută. Cercetăm fi a• 
ttăm astfel : 20 platnici de bună 
voe, 10 ii'.)latnici de nevoe, 5 
de silă, 3 din curiozitate ,1 2 
di:n rnândrie ; reştul de 60 ii 
ltiu Pofta fi Adminlstratia re■ 

�ist:.î. 

Mulii cititori, după ce au ci. 
ti8: �n şir de numere din revistă, 
or :dar, cu slcve grăbite, clnd 
li să cer plată, răspund cam 
a,a : ,.Adresantul refuză". ,.Nu 
s'a primit de destinator". uNU• 
merele r�vistei rătăcite de POf 
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2 Lumina Crettină 

1111 ... ,,Necunoscut adresantul". 
Totufl nLumfna c,e,11111�1,· crez

cu adevărat, c•o avea o reufitl 
buni. Preotll, cari ziresc bine 
lilmlna blrulntli Clerului ln ne
voile de mllne, - o vor citi cu 
drag ,1 o wor plitl cu plicere1 
Iar mirenii, c,e,tinl buni fi iu■ 

bHorl d� biserici, - o vor sor
III ln suflete, aJ11tlnd■o, si nu 
piari, ti si creasci ln holda 
tlparulul. 

fl■a,a scrisei un artico1a,, la 
aceasti revistă noul blserl■ 

ceasci, care e a,teptati de 
preotl fi de credlnclofi, si ri• 
sari, ca CI „lumlni■lfni'1, Tn 
seara nevollor vletll creJtlneJtl, 
si destunece negura suferlntll 
din sufletele noastre, dar fi 
pilnJinlfUI necredlntll depe 
ochii multora. 

lzblndi buni revislll „Lumi■ 

na Cre,t1nă11• 

Preot G. ZNAGOVEANU 
�11blicist 

Misiunea preotului în lume 

Mântuitorul nostru Iisus 
Christos întemeind biserica 
Sri. i-a dat El însuşi conti
nuatori -prin apostoli învă
ţători şi . păstori - cari să 
urzească mai departe învăţă
tura Sa, propovădind-o şi 
aplicând-o în toate împreju
rările critice ale vieţii ome
neşti. 

Misiunea pastorală este de 
origină divină şi întemeiată 
pe trimiterea apostolilor la 
predicare în lume: «Mergând 
în toată . lumea predicaţi E
vanghelia la toată făptura» 

(Matei XVI. 5) şi iată eu sunt 
cu voi îu toate zilele până 
la sfârşitul veacului (Matei 
XXVIII 20). 

Rolul preotului ca păstor 
de suflete este de mare însem
nătate şi el poate aduce mult 
folos creştinilor întru prea.
mă.rirea lui Dumnezeu �i
mântuirea sufletelor oame
nilor. 

Viaţa creştillă din zilele 
noastre este încărcată pAnă 
la refuz de multe rele, cari 
caută să răstoarne valorile 
spirituale - având o concep
ţie necompatibilă, faţă de reli� 
gie şi vieaţă creştină. 

Intr'o atmosferă s oc i  a!
creştină plină de gaze toxice, 
de otrava materialismului e
conomic distrugător a tot ce 
este sublim în concepţia cre�
tină - sufletul; cine sunt 
oare chemaţi să fie ca un 
antidot al stării moral-cre,
tine înveninate din timpul 
nostru ? Cine paate să .lo
vească în moravurile cele 
rele ale timpului, cu vigoare 
şi fără cruţare ca un biciu 
al lui D-zeu? Cine poate &ă

lupte fără p r eget pentru 
triumful adevărului creştin, 
să au cruţe nici un sacrifi
ciu nici chiar vieaţa ? 

Pentru tratamentul boale
lor spirituale şi tămăduirea 
lor întâi preoţii' sunt che

maţi, ei trebue să vegheze 
neobosiţi la îndreptarea mo· 
rală a turmei lor �i după 
cum zice Sf. l@an Chrisestom 
«n·au alt mijloc decât ins
trucţiunea prin cuvânt adică 
- predica, şi exemplul.

Remt!diu, regim, alimen
tare, aer bun, tot este cu-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



lumina Creştină 3 

pri ns 111 cu vânt;· cu vântul 
c�te în loc de foc, în loc de 
tier. Prin el taie, arde». «Pre
<l1l!ure.1 reînalţă forţele câ
lUCe, repri mă umfl:\turile, 
taie dispoziţiunile de prisos, 
restabileşte echilibrul şi a
duogf1 tot ce aduce sufletului 
acet'a ce-i lipseşte, în fine 
pune pe suflet în stare de per-. 
re·ctn sănătate». (St. I. Chri
sostom. Tratat despre preo
ţie). 

Preoţii. pot t�imădui boa• 
lele mora le ale societăţii prin 
acest mijloc al cuvântului şi 
ei trebue să meargă întot
deauna cu făclia credinţii 
aprinsă în�inte. căci ei  sunt 
numiţi (T. Farmakides - Co
mentar Matei) «.';area pă
mântului şi lumina lumii». 

Voi· sunteţi lumina lumii. 
Voi să luminaţi cu lumina 
învăţăturii creştine, ochii su
fletelor oamenilor din uni
vers orbiţi de întunericul ră
tăcirii şi. �ă-i conduceţi pe 
calea cea dreaptă şi sfântă 
a mântuirii. 

Popoarele să fie lu1uinate 
cu lumina adev:'1rului sf1 se 
desfucă de întunericu! ce le 
apasă şi s;\ se avânte cu dra
goste spre plinirea de fapte 
bune şi plăcute lui D-zeu. 
La aceste rezn ltate preotul 
ajunge atât cu instrucţiunea 
prin cuvânt cât şi cu exem 
plul bun, căci cuvintelP. miş-
că sufl.ztul dar faptele pot 
să-l determine a face la fel; 
Oeaceea Mântuitorul nostru 
lisus Cristos Jupă ce le spu
ne ucenicilor săi că sunt 
«lumina l u m i i», schimbă 
icoana aceasta şi adogă. 

«Voi sunteţi sarea pămân-

tului», iar dacă sarea se va 
strica cu ce se va săra? Ome
nirea e pt;1tredă de păcate, 
adormită de desfătarea pa
ti 1nilor. V oi d�ci fiind aleşi 
de mine pentru vindecarea 
ace�tui putregai universal, 
sunteţi sarea pă1nântului. 
Luând dela mine putere spi
rituală aveţi să-i reîntăriţi, 
să-i apropiaţi unul de celă
lalt, pe deoparte omorînd 
viermii distrugători nevă
zuţi, adică gândurile pline 
de patimi, iar pe de alta să 
înlăturaţi mirosul greu al 
păcatelor. 

Profeţii au fost trimişi la 
o singură naţiune. iar vei
s_unteţi sarea pământului în
treg, întărind prin învăţă
tură şi dojeni pe cei uşura
tici ca să nu a pară viermii
nesfârşiţi. Aşa că nu înce
taţi de a stârui în dojeniri
chiar dacă sunteţi ocărâţi.
chiar dacă sunteţi prigo
niţi». (T. Farmakides - Co
mentar Mutei). Deaceea zice:
«Dacă seara se va strica, cu
ce se va săra? Intru nimic
de trebuinţă„ de cât să fie
aruncată afară şi călcaţă de
oameni». (Matei V 13).

Cu alt� cuvinte dacă preo
tul va tânji, nu va dojeni, 
nu va lucra - prin cuvânt 
- ci se va moleşi cu ce se
va săra, adică cu ce se va
îndrepta?

Strh-area sării este pier
derea însuşirilor ei. (T. Far
maki...ies - Comentar Matei): 
. lată deci ce rol are preotul 

tn mijlocul turmei drept cre
dincioase, să înveţe, să lupte 
cu îndrăzneală ca să nu fie 
înfrânt nic.i de grăirea de 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



4. tumina Cr•ttină 

rău,. nici de ocară, nici de 
niciun fel de cursă care vine 
dela cel viclean, şi să nu 
piardă în_suşirile cele bune -
ale virtuţilor cr�ştine. «Căci 
dacă sarea se va strica cu 
ce va săra»? «ctt ce. o va în
dulci» (Marcu IX CO). Preoţii, 
prin orgina divină a servi
dului lor pastoral sunt sa
rea aleasă cea mai bună, 
mai distinşi ca toţi ceilalţi 
cu ,această slujbă, şi cu atât 
mai mult datori să ia seamă 
să nu piardă prin neactivi
tate şi slăbiciuni omeneşti, 
însuşirile distinse, (T. J'a
machides - Comeţttar Matei) 
căd sarea stricată se calcă'n 
picioare şi e dispreţuită de
oameni. - ·

După cum sarea ce se scoa
te din pământ fereşte. ali
mentele de stricăciune, tot 
a_stfel şi preoţii sunt chemaţi 
sa ferească lumea de corup
ţie, s'o prefacă şi s'o'ndrepte 
pe calea mântuirii. Altfel 
dacă sarea se va strica -
lqmea e pierdută - merge 
pe calea. ce duce J a peire, 
dispreţueşte �i cal�ă'n pi
cioare, sarea care nu mai po
sedă însuşirea de a conserva 
un aliment. (Vezi Dr. Ghe
orghiu Comentar Matei). 

«Nu poate cetatea să se as
cundă deasupra muntelui 
stând: nici aprind făclie şi 
o pun sub obroc, ci în sfeş
nic şi luminează tuturor ce
lor ce sunt în casă. Aşa să lu'.'
mineze lumina voastră în
aintea oamenilor. ca să vază
faptele vgastre cele bune fi să
slă_vească pe: Tatăl vostru
cel din ceruri». (Matei V_ 14,
15, 16).

O cetate'n vârful muntelui 
are orizont larg ,i o vede 
toată lumea - nici apostolii 
respectiv preoţii nu-şi vor 
putea ascunde faptele lor de 
privirile oamenilor şi toţi 
în vieaţa de toate zilele se 
vor orienta după ei. (Vezi 
Gheorghiu Op. c.) 

«Preoţii să fie deci a ten ţi 
în lume asupra felului cum 
se poartă, ca prin lumina· 

. cunoştinţei dumnezeeşti să 
stee pe locul cel mai înalt 
al învăţătui:ii, să lumineze 
pe toţi din univers şi să fie
cel mai frumos model de 
vieaţă şi de vorbă>. ( Vezi T. 
Farmakides Op. c.) Prin stră
lucirea luminii pe care o îm •. 
prăştie preotul de pe cul
mile cele mai înalte ale în
văţăturii creştine şi prin 
exemplul vieţii sale, oame
nii vor vede.a, se vor vin 
deca de bolile spirituale ş. 
vor proslăvi pe Dumnezeu 
Tatăl. 

Preotul păstor de suflete 
va putea culege rodul mu·n-
cii lui depusă prin cu vânt 
.şi exemplu - şi conştient 
,că-şi îndeplineşte rolul său 
divin în serviciul pastoral 
se va putea bucura de feri
cirea şi plata cerească; după 
euvântul Domnului Nostru 
Iisus Christos: «Cel ce va. 
face şi va învăţa, acela mare 
se va chema întru împărăţia 
cer·urilor». 

Preotul Gh. •eorgescu 
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Lumina Creştină 5 

Cuvânt către credincioşi 

ş1 n e c r e d i n c i o şi 

Cules din Ilie Miniat 

de Grigore Redea 

O vremi păcătoase I O năravuri relei 
,,Minciuna acopere pre adevlr, strfm. 
bătatea sllniceote pre dreptate. Ră• 
utatea calcă pre bunătate, legea ur• 
meazl dupre patimi, Evanghelia ser• 
veşte lumii, oamenii pu se tem de 
Dumnezeu, creştinii nu. se ruşinead 
de Christos. Păcatul tmpărăfeşte, ere• 
dinţa s'a făcut moartă, toate sunt tu• 
dărătnice . ., Toti s'au abătnt, tmpreună
netrebnici s'au făcut". 

Ia aminte, frate . creştine, fă o soco• 
leală, că a ajuns ceasul şi ci tu stai 
ln�intea judecăţii lui Dt..u:nezeu. 

Nu ridica o�bii la sus, unde stau 
mii de milioane de lngerf, şi milioane 
d.e arhangheli cu fricll ol cu spăimln• 
tare, nu-i pleca jos, und� curge rial 
cel de foc, ce iese din scaunul cel ln· 
focal al lui Dumnezeu, nu căuta de.a 
d-reapta, nici dea•stlnga, uode staa

mul.ţime nenumărată de oameni păcă
toşi şi drepţi, cu frică şi cu posomo• 
rlre, aşteptând cu tăcere hotădrea 
cea mai de pre urmă. Ţine drept ve
derea, şi vezi, cine este cela ce jude• 
că, apoi lntoarce-te către tine, şi vezi, 
cine, este cela ::e se judecă.. Cela ee 
judecă, un Dumnezeu, cefa ce se ju
decă un păcătos. Dumnezeu 'judecător 
plin de minie fără de milă. Păcătosul _ 
cel ce se judecă, vinovat fără de răs
?Uns, Aceste două le socoteşte numai. 

Ia să deschidem cartea păcatelor 
tlle I 

· Pentru fărădelegile, strlmbătăţlle, des
f rtnările şi pentru toate păcatele. tale 
..::�1� mari şi tofricoşate, ţi-a dat Dum
Bezau, chip bsuicios de a ciplta er· 

tare - mărturisirea la un duhovnic. 
Ai ştiut şi n'ai făcut, deşi ti-au şpus 
du�ovnicii şi tnvă\ătorii, şi ai trăU atttia 
ani. 

Ai lndemnat pe alţii la mărturie 
mincinoasă, la ucidere ; ai dat pre 
fecioare pre ulita cea de obşte a per
zăriî, pre tineri i-ai veştejit cu. răuta
te. Vorbele tale, cu.vin tele tele le-a 
otrăvit auzul şi le-a stricat năravurile 
cele bune. Er�i fnsural, oi trăiai. cu 
desfrlnată. Erai lată şi te-al făcut co
piilor dascăl celor rele. Erai om şi 
Intre ceilaltl pildă de perzare Cu sfa
tul, cu smintt,ala şi pilda ta, ai dus 
pe ·mulţi la perzare. Dumnezeu ţi-a 
dat multe bunătăţi fireşti, lumeşti şi 
duhovniceşti şi nimic bun n'ai făcut. 

Ai fost isfeJ, puteai să fii pildă de 
bunătate şi lntelepciune dar te.ai abă
tut la penar.e. Ai fost bogat, puteai 
să faci mult bine văduvelor· şi săraci� 
lor, nu le-a lăsat iubirea de argint. Ai 
fost iscusit ca să te· faci un luminător 
Bisericii, te-a biruit, sau trupul, sau 
lumea, sau diavolul. Bunătatea şi sfin• 
tenia nu a fost la tine lucru cu anevoe. 
Vei vedea to. cer, Pr�feti, Apostoli, 
Mucenici, păzitori de feciorie şi siha•
ştri, pe cari i-a !finţit darul lui Dum• 
nezeu, care dar n'a lipsit nici dela 
tine, dar U-a lipsit alegerea cea bună
Atâta vreme eât ai hăit, ţi-�i cheltuit 
viaţa 'n răutăţi şi ai pierdut-o Io za
dar, când pu.teai să faci atâta, bine, ş, 
n'ai făcut nimica. 

Nici pe alţii n'ai lăsat să facă but:ă
tă\i. Uµul mergea la Bisedcă la lnvă• 
ţătură, la mărturisire, să facă un bine 
suUetului său, nu l-a lăsat ră.utatea ta. 

Altul voia să facă• o bunătate de 
obşte, să folosească pre multi, şi l-a 
oprit zavistia ta. Te lntreb, frate creş• 
tine, Ia· acestea toate ai vr�un răspuns 
lnaiotea lui Dumnezeu? 

Să deschidem acum şi cartea bună
tăţilor tale 

SocQteşte - frate creştine ai fă-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



6 Lumina Creţţti nă 
------�---�-- -·----· ··· . •·· ··•····· 

cut fn viata ta vr'un bine? ia să ve
dem ce fel de bine este acela? Ta ai

făcut rugăciune, dar ctnd să ::-uga bu
zele tale, unde umbla mintea ta ? Ai 
făcut milostenie. Dar cită ? ,i aceea 
puţină, poate mai mult ca să albi la
·udă dela oameni, de cft plata dela
Qumnezeu. Ta ai postit - dar cfnd
făceai lnfrlnare de pe11te şi de cune,
oare făcuta-i fnfrlnare de patimi şi de
trup? tu te·ai mărturisit. dar ctnd de
multe ori te-ai mătt11risit făcuta-i oare
odată părăsire? te-ai pocăit, dar ln
dreptatu-te-ai ? şi acestea sunt bună
tăţile ce ai făcut ? şi cu acestea so
coteşti el vei avea fnafntea lui Dum
nezeu vre-an răspuna ? Ah, arată-mi
un bine deslvfrşit, despre toate_ părtile
bane. Din cincizeci, sau din 60 sau din
100 de ani ce ai trăit, dă o zi, un ceas
care ai fi dlruit lntreg lui Dumnezeu.
Unde este un bine ca ae;esta ? unde
este un ceas ca acesta?

Dacă judecătorul tău este un Dum
nezeu plin de minie fără milă, şi tu 
carele te judeci un păcii.tos vinovat 
fără de răsr,uns, care socoteşti să fie 
hotărfrea cea de pre urmă ? Mă cu
tremur a spune. ,, Du-te de la mine 
blestematule fn foeul cel veşnic care 
este gătit diavolilor şi fngerilor lui,. . 
O judecată a lui Dumnezeu fnfri.!oşată 
o mai fnfricoşată hotărlre I Nenoroci
tule păcătos, unde mergi; dela Raiu
la Iad, dela lumina măririi, I� focul
cel veşnic, dela mărirea cea nesftrşită,
la munca cea nesftrşită, dela Dumne-
zeu, la diavolul.

Ţi-am spus creştine, cit de uşor 
prin mărturisire poti cllpăta ertare. 

I 

dar şi oât de tnfricoşat lucru este 
cercetarea păcatului la judecata vii
toare. Acum te sfătaesc, te rog, te 
jur ca să fugi de o judecată şi de o 
hotă-rlre ca aceasta. 

Apă şi foc, li-am pus lnainte, alege 
tu care vrei, 

I n u m ă r ă-ţ i p a C a. t e I e ! 

"Păcatele tinere/elor mele 

nu le socoti!" Ps. XXIV 7. 

On fariseu, intrând în bi
serică să se roage, şi a înşi
rat în faţa lui Dumnezeu 
toate faptele bune, pe care 
le săvârşia săptămânal. Săr
manul om, având prea ma.re 
încredere în sine, pierduse 
cu desăvârşire încrederea în 
Domnul. 

Oare, greşeli, nu făcea de
loc acest om? E cu neputinţă 
să credem aşa ceva. 

Poate cineva sâ ne spună 
de ce nu pomeneşte omul 
acesta nimic de greşelile lui 
zilnice. 

�e poate răspunde foarte 
uşor: fiindcă nu se deprin
sese la timp să-şi ţină soco
teală f2ptelor rele, pe cnre 
le săvârşia în timpul zilei., 

Iată ce deprinderi frumoa
se aveau Tracii, unul din 
popoarele vechi : Ori cţe câte 
pri făceau câte o faptă bună, 
puneau câte o piatri"t albă 
într'un vas anumit şi ori de 
câte ori făceau câte o fapti\ 
rea, puneau câte o piatră 
neagră într'un alt vas. 

La sfârşitul anului, făceau 
socote� la pietrelor albe şi 
negre: dacă pietrele albe 
erau mai multe la număr de 
cât cele negre, era bucurie 
mare în întreg poporul şi 
ziua anului nou era o zi de 
curată veselie: dacă însă 
pietrele negre erau mai nu
meroase de cât cele albe, 
întristare adâncă copleţlia fi
inţa bietului popor; iar ziua 
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anului nou, era o zi de doliu 
naţional. 

Iubite cititor I vei fi oare 
aşa de înţelept în -cât să des• 
prinzi preţioasa învăţătură 
pe care. un popor străvechiu 
o dă sufletului tău frământat
în vârtej ul vieţii de azi ?T
· E postul mare I Nu pierde

din vedere să-ţi înnumeri, 
cu acest„ prilej, toate gre�a
lele tale trecute şi prezente 
pentru ca să ai un viitor 
· deschis şi lămurit, curăţit de
sgura păcatelor zilnice.

Socoteşte-ţi tu singur pă
catele tale, pentru ca Dom·
nu] să nu ţi le mai soco
tească în veac T

(din „RătăciU neştiind Scripturile''} 

de Pr. Marin C. Ionescu-Buc 

Viat�i creştină io familie 

Căsătoria 

Temeiul fa1niliei şi a în
tregii societăţi omeneşti este 
- căsătoria. Ea este cel mai
vechi aşezământ, atât al
dreptului divin, cât şi al ce
lui natural. Zic al dreptului
divin, pentrucă după relata�
rea Sf. Scripturi îasuşi Dum
nezeu a instituit taina acea
sta, când zice : «Cl·eşteţi şi
vă •m·ulţiţi şi umpleţi pă
mâ.ntul. .. � şi «nu este bine
ca omul să fie singur ; am
să-i fae un ajutor asemenea
lui. .. » (Vezi : Geneza I 27-29
li 18-25).

E aşezământ fi al dreptu
lui natural, căci Dumnezeu, 
după creiare, eidi 'n inim" 

lui Adam şi Evei cel mai 
puternic sentiment de iubire 
reciprocă naturală, încât ei 
s'au unit aşa de intim, că 
au devenit · un l!mflet. o ini
mă, un trup. (N. Milaş -
Drept Bis. Oriental). 

Prin binecuvântarea lui 
Dumnezeu însuşi, şi, prin 
puternicul simţământ natu
ral al dragostei, căsătoria, 
apare chiar dela început o 
taină a'nţelepciunii divine, 
prin care se întăreşte şi per
petuiază, dea�ururi, actul 
creaţiunii. 

Din dragostea aceasta să
dită 'n trup muritor, nai;;te 
un suflet nou şi nemuritor, 
pentru împărăţia divină ; 
naşte o un-iree spirituală şi 
sfântă, care se prelungeşte 
şi dincolo de mormânt ; na
şte armonia celor mai su
blime simţiri, cu care Crea· 
torul a ţinut să-şi împodo
bească întreaga'! creaţiune. 

Efectele căsătoriei d i n 
punct de vedere natural, a
dică privită prin aspectul 
social sunt de mare însem
nătate. 

Aici, omul - prin căsătq
rie - se complectează pe 
sine însuşi, el având de par
tea sa înţelepciunea, iar fe
meia sentimentul. 

111 căsătorie, se obişnue
şte fiinţa omenească cu no
ţiunea de ordine şi autori• 
tate, două lucruri, fără de 
cari nu ar putea exista o 
adevi1rată societate omenea
scă şi u� adevărat progres; 
.'H! de.<;Juoltă ideia de ajµtor 
reciproc şi cooperare ; s·e 
puriţică sutletul

1 
eliminând 
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epavele relelor obiceiuri ; se

creiază grad�ţi unea valori
lor; se selecţionează 'n sfâr
şit ceia ce produce din ceia
ţe nu p1·oduce şi se nizt�e

şte entuziasmul către noile 
aspiraţiuni, către ide:1lul a
cela spre care - inconşti
ent - se'ndreaptă omenirea, 
urmând o poruncă tainică, 
pe care o sitnte dar n'o poate 
tâlcui. 

Ţinând seamă de natura 
�fâniă şi sublimă a căgăto
riei, Domnul nostru J isus 
Christos - ca şi Dumnezeu 
Tatăl - binevoeşte, ca'nce
pătura minunilor Sale să 
şi-o facă tot cu prilej-ul unei 
nunţi, când mergând in Cana 
Galileei, prefăcu ap:.'n vin. 
(Ioan II 1-12).

Prin acest act spontan, 
Mântuitorul pecetl ueşte cei� 
ce 'ntru 'oceput făcuse Dum
nezeu Tatăl, consfinţind că
sătoria ca taină şi binecu
vântând-o ; dâdu-i o însem
nătate spirituah1 prin însăşi 
participnrea sa la ospăţ şi
obligând,indirect, pe urm<1şii 
săi·. pe Apostoli -, deci Bi
serica creştină de mai târziu, 
ea, având în vedere scopul 
moral al căsătol'iei, adică :
în·ţeJegerea şi ajutorul reci
proc intre soţi. na:;;terea şi 
creşterea copiilor. - s'o pri
mească 'n sânu i ca taină 
sfântă şi ca o instituţie a ei 
proprie. 

In creştinism, am zis, că 
taina căsătoriei ·capătă şi o 
în�emnătate spirituală, ea 
fiind chipul unirii lui Chris
tos cu Biserica. 

«Femei, fiţi supuse bărba-

1 ţi lor voştri, . ca Domnului ; 
I căci b,\rbatul este capul fe
l meii, · dupăcum şi Chris tos 

I t!Ste capul Bisericii'>> (Etescni 
V 23 32) «Pentru aceia, va 

! Jăsa omul pe tatăl său şi pe
I man1a sa şi se va lipsi de 

femeia sa şi vor fi amândoi 
un trup; şi pe cari Dumne-
zeu i-a unit. omul să nu i 
despartă». (Matei XIX. 5-6
Marcu X 5-9. G�neza I I 24)

De aici, prin harul dum
nezeesc care se dă de către 
preot la săvârşirea acestei 
taine; rezultă şi indisolubi
litatea căsătoriei, · cum în
tocmai indisolubilă este uni
rea lui Christos cu Biserica 
Sa. 

Căsătoria întemeiază deci 
familia, care este instituţia 
primă, elementară a 01ne
nirfi. (Paul Doumer-Cartea 
copiilor mei). 

Ioan ,e,boJa 

BiSERlCA si ASIST���TA 
. , 

FAMILIEI 

Biserica creştină invă tătoare 
este singurul organ mijlocitor 
pentru sfinţirea .SJU mâ:ituire:1 

orr, ului. 
Fari)ilia autică era o asocia

ţie religioasă mai mult decât 
una naturală, unită prin religi,, 
focului sfânt şi cultul st, &moşi
lor .. (F. Coulanges - La Cite 
aotique). 

Biserica creştină prin învăţă
tura Sa aşează familia - care 
reprezintă adevărata cc lul:i a 
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organismului social, - pe noi 
principii. 

Biserica este organismul spi
ritual al credincioşilor: înteme
iată. de Iisus Ohristos, · e mai 
presus de societatea veche, -
care în materie religioasă avea 
UR caracter exclusivist şi parti
cular, - ea este spiritnalistă., 
universalistă şi eternă ( Şerban 
Ionescu ...::.. Mnrala creştină). 

Biserica creştină cheamă la 
ea um1nitaten. întreagă. 01fat1 cu 
aparitill creştinismului, nu se 
mai păstra din constituirea an
tică a familiei de cât aceia de 
perpetuarea speţei. 

Femeia pe care religia antică 
o aşeză într' e poziţie inferioară
bărbatului, devine moralmente
egala lui.

Numai <iatorită Bisericii creş
tine învăţătoare, familia capătă 
îo concepţia creştină, -· prin 
ogalitatea şi demnitatea reci
procă a soţi lor, - soliditate şi
eternitate - bazată pe însuşi-
rile lor mora le. 

Greştinismnl .rupe barierele ce 
existau în acest, organism social 
şi ne descoperă frumuseţea şi 
rnăretia sufletului femeesc. 

Păgânii scriitori, c� Libanius, 
au avut o deosebită admiraţie 
faţ� de femeile creştine

.,
· cnl'i 

făceau operă moralizatoare î.n 
cercul lor familiar şi social. 
· Intre biserica creşt.ină şi fa

milie, transformată rndical prin
î11 răţătur.a Sa, se stabilesc de
acum încolo legături în spiritul
iubirii Evanghelice, cari vor
schimba cu desăvârşire aees.t
organism social.

. Biserica va urmări de aici în
nainte moralizarea şi creştinarea 
so:cietăţii,. şi n individului, ÎD·

ceplnd dela era mi.li mică ce-

lulă a organismului social până 
la forma cea mai înaintată ;,. 
societăţii. [n această misiune a 
ei, biserica are păstori şi cre
dincioşi - două elemente dis
tincte, -. cari pun anumite în
datoriri credincioşilor, ca să re
alizeze opera sfinţitoare în soci
etatea omenească. Credinciosul 
îşi va conforma viaţa adevăru
rilor dogmatice şi morale ale 
bisericii, va îndeplini poruncile 
şi va. da respectul cuvenit păs
torilor ei. (Evrei XIII,· 17-f"\o
rala creştini, Şerban Ionescu). 

In felul acesta lupla pentru 
creştinarea societăţii va rupe 
zidul de nedreptate seculară din
tre indivizi şi va realiza împă
răţia ·Jui Dumnezeu pe pământ. 

Iisus Christos deschide calea 
spre forme de înfrăţire şi soli
daritatP. 1Jmană - lucru necu
noscut în lumea aotioă, - prin
lagea îndoitei iubiri, - a omu
lni faţă de Dumnezeu şi faţă de 
aproapele său, - care urma să 
producă roade în domeniul ocro
tirilor sociale. (I. Lupaş Bis. şi 
probi. asist. sociale). Doctrina 
creştină cere fapte : pe ele se 
întemeiază postulatele de ordin 
moral-social, cari obligă pe cre
dincioşi să facă milostenie, să 
îngrijească bolnavii, să cerceteze 
pe cei din închisori, etc. etc. 
(Matei C. 25). 

Modalitatea împlinirii acestor 
postulate de ordin social o gă
sim îo organizaţia primară a 
Bisericii creştine-_ în institu:. 
rea, diaconilor, diaconiţeJor si 
agapelor creştine. (F. Ap. IX 
39). Mai târ2in în xenodorh·i 
şi mânăstiri •- arhicuno:.;cu: ,, 
prin misiunile _lor de ordi II sn · 
cial - caritativ, - cum n. fost. 
în ţara românească, unde 110
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stau de pildă atâtea aşezămint� 
suQ auspiciul Bi�ericii. 

Biserica creştină, prin felu• 
ri� opere, a contribuit la pro
movarea şi perfecţionarea mij
loacelor de asistenţă socială 
(Vezi mai larg I. Lupaş art. c.). 

Io decursul timpurilor„ bise
riea a fost lipsită oarecum de 
mijloace cari-i dădeau posibili
tatea să întreţină anumite opere 
de binefacere. Apoi răceala ce 
s'a aşternut dala 1 '189 în�oace, 
între biserică. şi stat, - de o
trava revoluţiei franceze care 
a inffuenţat şi'n ţara noastră, 
a stricat multe lucruri bune din · 
vremurile c1.nd biserica îşi avea 
cuvântul hotărâtor în treburile 
publice, vaza şi demnitatea ei. 

Războiul mondial a pus bise
rica în starea de a nu mai .pu
tea si continue op�ra de asis
tenţă �ocială ca înaint� de răs
boiu; fiind a�i socotită m�i mult · 
ca o remorcă a statului şi fă
c!nd. fără şovăire tot c:--i porun
ceşte cârmuitorul' civil. Apariţia 
atâtor sodetăţi de binefacere 
soit protecţ1a conducăt0rilor ci
vili, - după războiu, - noele 
f�când apel la autoritatea spi
rituală, altele Însă nu, - fiind 
de multe ori streine de intere
sele neamului, ale credinţii şi 
conduse de minoritari pripăşiţi 
pe pământul strămoşesc - ne 
dau dovada afirmaţiei de mai 
sus. 

Pe calea faptelor de milă creş
tină, bisericii îi revine cea mai 
mare datorie pentru afirmarea 
iubirii Evanghelice şi păkun
derea ei în umanitate. 

Io ceeace priveşte asisteoţa 
familiei, biserica în primul rând 
are aici un vast teren de muncă. 
Ea� prin preoţii sii, cu ocazi-

unea vizitelor pastorale 'n eno
�ie, cu săvârşire�· diferitelor 
ierurgii, ş. a., poate cunoaşte 
mai mult ca oricine mizeria şi 
zdruncinarea din familiile creş
tine. Ea. când vede că perico
lul se prezintă . în sâcul. unei 
famili'i, ia măsuri de îndreptare 
spre a teri familia de decădere 
a o menţine sănătoasă, cinstită. 
capabilă şi rezistentă pentru 
binele şi folosul neamului. A· 
cesta ·este idealul bisericii creş• 
tiee. Ce ne tacem însă, că ve
J.em p�ricolul ivindu-se în fa
milii, dăm reţete de îndreptare, 
dar nu dăm doctoria însăşi I ? 
Familia este săracă, biserica 
deasemenea, clerul mai totdea
una în mizerie, ne consolăm 
unii pe alţii în suferinţe, ne com
pătimim, nădăjduim, însă aju
tornl material, imediat, nu vine 
de nicăeri, 

Funcţia socială a creştinismu
lui ar fi strălucită, dacă biserica 
ar avea la îndemână tot ce-i 
trebue pentru a-şi putea realiza 
prAceptele propoveduite după 
amvon, prin fapte de milostenie 
şi dacă ar avea concursul de
votat din partea tuturor facto
rilor sociali şi a oamenilor de 
bine. 

In sate ca şi'o oraşe sunt fa
milii cari practică prostituţia 
din. cauza mizeriei ; cu ce venim 
noi în :ijutor spre a'n<lrepta a
ceste familii? Cu vorba. cu sta� 
tul, nu-i deajuns l Omul trăeşte 
şi cu pâine şi noi tocmai pe a
ceasta n·o putem da. Sfântul 
Ierarh Nicolae a scăpat o fa
milie din mizerie şi a ferit-o de 
curvie _: cu pungile do b:mi 
date pe fereastră. Spre astfel 
de fapte ar trebui să ne'ndrep
tăm noi în asistenţa familiei. 
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Unele familii temându-se de 
sărăcie îşi limiteazfl în mod voit. 
naşterea copiilor sau prttctică 
avortul. Cioe mai mult ca bi
s.arica poatf' aduce argume11te 
de ordin religios-morâ l şi naţi
onal-patriotic, p6ntru a pun� 
stavilă unui urât obiceiu - şi 
a opri un pericol n::iţiom1 I de 
scădere a populaţiei T l (Vezi 
Prof. Lupaş art .. c. ). 

SioucidE>rile în familii - a
desea din cauza sărăciei, cum 
ne relatează de multe ori zia
rele - i nt�rese01.ă din punct de 
vedere dogm:-it ic şi moral soci
al biserica şi o fac să depr.nă 
rezistenţă spre a le opri. Nu-i 
deajuns însă a lua măsuri- nu
mai de ordin �anonic, să căutăm 
a afla_ de unde porneşte rău], 
să nimicim cauzele prime şi vom 
câştiga uşor familiile ce au a
juns pe făgaşul dezastrului„ dâQd 
�i rE>ţeta şi doctoria. 

Ce bine ar fi ca tor.te biseri
ci le rurale şi urbane să aibă 
fonduri de milă creşt,ină la în
demână şi sub îngrijirAa Consi
liilor parohiale şi Epitropiei să 
poată ajutora, cu H.i robarea Chi
riarhului reRpecti v, fa m i 1 i i  l e 
zdruncinate?? 

Statul însuşi n.r trebui să în
zestreze biserica cu asemenP:i 
fonduri, la început, întrucât de
zastrul intrat în aceste eelule 
ale organismului social - în 
familii - preziut:i un pericol 
naţional-social tot atât de mare 
ca cel religioq-moral. 

Dealtfel, primăriile şi prefec
turile ar putea da anual biseri
cilor rurale şi urbane, anumite 
sume d� bani, pentru a8istenţă 
$0Cială prin biserică. Lipseşte 
de peste tot, Ia acastea, bună
voinţa �i credinţa puterni�i. 

Dacă biserica ar veni spre 
exemplu îo 'ljutor femeilor cari 
nasc copii, cu daruri, cu premii 
.băneşti, cu întreţineri în şcoli, 
etc. etc., nu am mai vedea prac
ticându-se avortul clandestin în 
pătura rurală şi oir.i limitarea 
voită a naşterilor. Dacă biseri• 
ca ar avea la îndemână tot ce-i 
trebue pentru a îndeplini aceea
ce propovedneşte; n'am mai a
,·ea case de prostituţie, n'am 
mai vedea fete tinere din pă-
turn rurală luând drumul spre 
oraş. pentru a-şi realiza mijloa-
cele de traiu din această urâtă 
meserie şi n'am mai vedea fa. 
milii întregi spânzurate, înecate, 
asfixiate sau împuşcate, din cau· 
ZA. mizeriei. Ceeace a tăcut sr.

Iera, h Niculae cu fetele. scăpate 
dela 01 o�tituţie, trebue i::ă tacă 
bise·rica ziloir. Acesta este rQ-
mandamentnl re2sulni de tată: 
stăviHrea desfrâului şi decad�n-
ţei din familii sub toate formele. 

Când statul va înţelege să dea 
concurs biseric:i şi să-i pună la 
uispoz,ţie mijloace materiale, 
rc1 să poată realizd til ră nici-o 
piedică asistenţa socială în fa
milii, atunci noi vom zice cu 
adflYărat că putem să dăm pa 
triei no1stre familii sănă toti se, 
cinstit�, rezistente şi ·morale, 
capabile de progres şi de înth
rire a neamului şi stalului nos. 
tru uaţional creşt-in. 

Pr. Gh. Gr. Georgescu-Ionici 

Călăraşi-Jalomi(a 
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C·A R TE A S F � N T A 

Aici este lnchls gralul lui Dum. 
nezeu, prins în semne ome. 
ne,tl - cuvintele, care în luJe. 
re de flacărl s'au rostogolit 
peste. genuna grea a suflete. 
lor sau au picurat Un pe l'ana 
veche a lumii. · 

Sflnta Scriptură e răbojul pă• 
calelor cărunte şi ·a1 indurări• 
lor nestăvilite, încrestând du. 
reros căderea lui Adam fi ră• 
tăcfraa lui luda fi cădelniţAnd 
veacurile cu mireasma Iubirii. 

Prin besna furnicaţfei (dola• 
tre a Legii Ve1:Sd, mina cereas. 
ci lumina cale-a vieţii cai torţele 
profet:ce,· cele, m<1i presus de 
fire. llsus creJtea în suflete ca 
o Icoană, către care se invăl•
mi,au însetate �peranţele o
mentrei.

· Tlrzlu, cind umbra celul din
urmă profet se impieticea prin 
pustiu, vestia1d bote:.:ul pocă• 
lnţel, Fiul Omului descinsese 
în vremelnici�, CZ! să minuneze 
ochii lutului c� statornicia blân. 
deţii iertătoare. 

Atunci se înălţa către cer zi
dul alb al spiritualităţii cre,u. 
ne, Intre cele două temem de 
suflet ale vechiului ·,i Noului 
Testament. 

Mlntultorul lfl împră1t1a pfti. 
nea binecuvântărilor pela răs. 
plntli sau pe margini de ape, 
prin grâne coapte sau prin am• 
voanele munţrlor. 

Mulţimile sârguitoilre se sbăteau in
tre fariseism şi adevăr. 

Şi L-am suit însfârşit pe vârful Gol

gotei, 

Şi iată. catapeteasma martirilor în

cepu a li însângerată. 

Prin timp, mănurchiurile de principii 

d�pe Sinai şi Dealul fericirilor, străful
geră ca doui ochi ai veşniciei. 

Biblia însăş stăpâneşte ca un astru 

printre artificiile pământeşti. 

Când ne închidem în ea slm• 

ţlm adierea tul Dumnezeu fi 

prăbuşirea tinei. 

Pr. C. FRANCU 

Frumuseţile incomparabile 

ale Evangheliei 

Dacă Biblia şi Evanghelia nu 
erau poeme sublime, ele . nu ar 
fi cucerit lumea. Sunt. din punct 
de vedere pur estetic, epopee 
mult superioare I li ad e i. Ce 
o d i s s e e v a I o r e a z ă cât
aceia a lui Iisus? Trecu ·câtva
timp până ce Grecii şi Romanii
rafinaţi să înţeleagă acestă pce
zie simplă şi· toi:uşi atât· de �o
lorată: numai după mult timp
admirară stilul însuşi al Sf.
Scr1pturi. Fericitul Ieronim,
transpo_rtat în vis la picioarele·
judecătorului, suprem, auzea o
voce ameninţătoare �e-i striga�
"Tu nu eşti decât un Cicero
nian"; după acest vis, Fer. Iero
nim îşi dădu silinţa mai bine a
înţelege frumuseţile Bibliei şi E
vangheliei, şi sfârşi prin a le
prefe:râ chiar periodelor îndo
elnice ale marilui orator latin.

Avea dreptate: Predica pe 
munte este mai elocventă decât 
�postrofele constra lui Catilina. 
După noi, cu totul pe nedrept 
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Havel se întreabă, vorbind de 
Ev�nghelie cum 11 a putut să se 
nască o mare revoluţie din a
ceastă literatură mediocră" E
xistă un lucru cu totul nou în 
literatura evangelică, şi care 
nu se găsc!şte nici la Greci, nici 
în Vechiul Testament, este sen
timentul iubirei ; există dease
menea un procedeu nou de stil, 
de blândeţe, care valorează tot 
cât lirismul profeţilor ; e,te o 
morală populară, în acelaş timp 
profundă şi naivă ca instinctul 
şi în care fiecare cuvânt ne 
face să vibrăm până la ir imă, 
Succesul literar al Evanoheliei 
a· fost un succes pe deplin me
ritat. Poporul ebreu, care nu 
num!ră nici un om ele ştiinţă, 
a .avut evident o serie de poeţi 
sobri, puternici sau înduioşă
t•ri, cum nu s'a întâlnit la nici 
un alt popor şi aceasta explică 
în mare parte norocul religiu
niler ebraice, Poezia, ca spe
raaţă, este o soră a credinţei, 
şi ea îi este mai necesară încă, 
cineva se poate lipsi de atrac
ţia depărtată a speranţei, când 
are farmecul iluziei. 

Traducere din franţuzeşte din Guyau 
(L'irreli�ion de l'aveoir). 

de Gh. e. Gheorghiu 

DRAGOSTEA. CREŞTIN� 

Piamant între virtuţile creş
tine, ce luminează şi îmblîn
zeşte. sufletul. Forţă ce une
şte pe oameni înfrăţindu-i 
şi bucurându-i .. 

Quintesenţă a întregii Sf. 
Scripturi care sfinţeşte totul: 
«Nimic nu este aşa de sfânt, 

ca să nu poată fi sfiinţit p·rin 
iubire, căci însuti <<Dumne
zeu este iubire». (Ep. I Ioan 
IV 8). S{t ne cununăm cu 
dragostea creştinf•, căci alt
fel invidia întunecă şi cople
şeşte sufletul omului, făcân
du-l inaccesibil voiei divine. 
Iar faptele noastre să poarte· 
timbrul dragostei creşffne, 
căci fapta, care nu este mo-:
tivată de iubire. oricum ·s'ar 
arăta, nu este· faptă bună. 
Spre a ilust.:-a · acest adev�1r; 
redau cuvintele Apostolului 
Pavel: 

« De.aşi. g,,-ili în limbile f71.gere.1ti 
şi omeneşti, im· d,·agoste nu am, 
Facutu·m'am ora-,n11 sunatoa.-e 
Şi chimial nlsunllto,·, 

Şi de-aş avea proo1·ocie 
Şi de-aş şti toate tain<,le. şi toatif ştinţa 
Şi <le·aş av«1n toata c,·etlinţa, 
cât să mut şi m·u,-,ţii, şi dn1goste nu am, 
Nici un folos nu.mi t.•te. 

Şi ·de·aş fmp<lrfi toata avuţia ?llea 
Şi de-aş da trupul meu .• �a I a,•;a, 
Ş·i d1·agoste nu am, 
Nici un folos nu-mi este. 

D·ragr stea fodelu'Ylg 't'abda, 
Se milostiveşte ;

Dr.igostea rm pismueşte 
Dragostea nu se seme/eşte 
Nu se trufeşte ;

Nu se poa,·tă cu necuvimţ,l 
Nu i:,-i.utii. (lle sale: 
Nu se intănitrl, 
Nu gândeşte n'lul; 

Nu se bucura de nedreptate, 
Ci se bucu,·a cfo adevrir ;
Toate le sufere, 
'l'oate le crede 
Toate le nc1dăjdueşte, 
Toate le rabda. 

Dragostea. niciorfoti1 1·1u cade ! 
{I. Cor, -13, 1-8}. · 
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Iată icoana ·dragostei creş• 
tine. spre carP trebue să 
tindem zi şi noapte. Iată 
bulgărele de aur pe cari 
puţini niuritori îl au. 

Deci pe măsură ce ne a
propiem de iubire, să ne 
depărtăm de ură, «căci ura 
se măreşte prin ură şi se . 
vindecă prin iubire; ura în
vinsă prin iubire, începe 
să ·devină iubire şi creşte 
aşa de mult, că mai că nu 
se cunoaşte că a fost vreo
dată ură� zice Spinoza. 

a. Gheorghiu

Viaţa creştinuluidnpămoarte 
MOARTEA 

Moartea a apărut pe p_ă
mânt odată cu căderea pri
mului om in păcat. Oamenii 
ştiu că vor muri, dar ni
meni nu ştie şi nu poate 
afla timpul morţii. 

Dumnezeu a poruncit sii 
fim gata tntotdeaq.na, că 
nu ştim ?iua nici ceasul, 
când se va cere sufietul dela 
noi. Despre cum nu putem 
pricepe cum se face unirea 
corpului şi a sufl,etului fn

sânul maniei, deasemenea 
e greu pentru ."lpiritul no
stru de a pătrunde miste
rul separaţiunii acestor 
două substanţe în moarte. 
( Viaţa repa�zaţilor noştri, 
de Păr. Mitro/an). 

Moartea dreptului este 
frumoasă, moartea păcăto-
sului" este cumplită. 

Moartea,. - după învăţă
tura Bisericii ortodoxe-este 
«despărţirea sufletului şi a 

trapului», această despăr
ţire săvârşită, trupul .zste 
dat pământului şi putreze
şte. Aşa dar cea de pre 
urmă menire a omului pe 
p ă. m â n t este moartea, 
(Viaţa repauzaţilor .noştri, 
de Păr. Mitro/an), despre 
care S/. Scrip(ură zice: «Şi 
se va 'ntoarce ţâl'âna fn

pământ de unde s'a luat, 
şi Duhul se va 'ntoa rce la 
Dumnezeu, la cel ce l'a dat 
pre el». {Eeles. XII 7). 

Moartea este '-4rmarea p4-
catului (Teol. Dogm. Pr. I. 
llihălcescu), şi legea morţii 
este g11tzerală pentru toată 
omenirea: «Cine este omul 
carele va fi viu şi să nu 
vadă moartea». (Ps. 88-47) 
«este rânduit oamenilor O·

dată să moa-ră», (Ebrei IX 
27) ccăci toţi mor fn Adam»
(I Cor. XY 22).

Când om.ul · a ajuns la 
termenul hotărât de jude
cata lui Dumnezeu pentru 
fndeplinirea însărcinării ce-i 
este impusă - moare. 

Moartea, . ca pedeCf.PSă, 
'este o binefacere pentru om 
căci ea face să fnceteze răul 
şi să'nceapă fericirP.a pen • 
tru drepţii pământului. · 

Moartea estP. fncheerea 
vieţii vremelnice şi încep�
tul celei veşnice (Teol. Dog. 
Pr. I. Mihăleescu) şi tot• 
deodată hotarul până la 
care omul poate face tot ce 
trebue pentru mântuire, 
căci dincolo nu -ie poate 
face...._nimic. Adevărul acesta 
este ilustrat fn parl!l.bola 
bogatului nemilostiv· şi să
racul Lazăr. 

« Vieaţa de acum este tim-
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Lumina Creştin� 

pul faptelor - zice Sf. 1. 
Chrisostom - iar după 
moarte vine judecata şi pe-
deapsa. 

Văzdnd în linii genera le, 
ce este moartea, această 
mare enigmă singura care 
·trebue să ne preocupe, vom
căuta să continuăm fn vii
tor a seri despre această
ma re en.igmă şi despre sta
rea sufletului după moarte.

Ioan ,e,boJa 

Viaţa viitoare 'in planul 

lui Dumnezeu 

Intre lucrările mari ale lui 
Dumnezeu asupra creaturii, sco
pul final este desăvârşirea, când 
nu ·numai natura dar şi ordinea 
graţiei să termină. 

Istoria religioasă a universu
lui. să sfârşeşte şi astfel ti m-
pul trece în vecinicie. 

Omenirea şi întreaga crea
tură pământească - potrivit 
planuiui divin - este coild�să 
spre perfecţiune printr'o conti
nuă. şi îndelungată desvoltare 
�mb cârma biserici.i care asi�ură 

. tuturor darurile mântuirii, alcă
tuind impărăţia văzută pe pă
mânt a lui Dumnezeu şi pre
gătind pe cea vecinică. 

Când se . va încheia această 
perioadă, nu putem şti, pentru
că nu este al nostru a şti vre
murile pe care Dumnezeu. le-a 
pus sub a Sa stăpânire. Ome
nirea n'ar altceva de tăcut, de 
ât să aibă încred ere în înţe
epciunea lui Dumnezeu şi în 

harurile revărsate din belşug 
asupra ei, pentrucă se află o 
potrivire desăvârşită ·între lu
eruri şi începutul lor, între func
ţiuni · şi scop, între natură şi 
soarta. tuturor flJnţelor ; vox 
dei in rebus revelata după 
cum spune filosoful Bacon. 

Dintre toate fiinţele şi lucru
rile văzute şi mărginite ale lui 
Dumnezeu, locul principal îl o
cupă omul, care este tăcut în 
chip special de D11mnezeu şi pqs 
stăpânitor asupra tuturor celor
lalte făpturi. Numai omul a tost 
făcut de mână dumnezeiască, 
toate celelalte făpturi creindu
se numai prin cuvânt şi numai 
în el a pus Dnmnezdu sufletul 
care nu este altceva decAt su
flu, din suflarea lui Dumnezeu, 
scânteie din scânteia Lui. Deci, 
sufletul nu este altceva. decât o 
substanţă spirituală dumnezeias
că, nep�nderabilă., fiind orân
duit chiar prin originea şi firea 
sa de a exista. în veci, de a fi 

·nemuritor.
De altfel după do-ctrina noas

tră ortodoxă nici trupul nu este
muritor, ci numai schimbător.

.. Dumnezeu fiind dinţa prin
excelenţă şi cauza oricărei fiin
ţe, nu nimiceşte nimic din .ceea
ce a făcut. după cum ne afirmă 
şi Mântuitorul «Dumnezeu nu 

, este al celor morţi ci al celor 
vii•. (Mat. XXII 32). 

In dameniul cercetărilor ex
perimentale şi ştiinţa a dov�
dit prin mijloacele ei că. în na
tură nimic nu se creiază, 011 se 
pierde ci numai se transformă. 
Şi atunci dacă torţele saturi, 
ale lumii prefac materia în �u};.. 
bere fără a o nimici, cum ar 
putea ele să distruga sufletul ? 
Singurul care ar putea să facă 
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aceasta· este Oumnezeu, dacă 
n'ar· fi în contr.ldicţie cu celi\.
hlte însuşiri ale Sale.
· Deci, aceasta t,ste cu nepu

tinţă <lupă cum z�ce şi 80 ;suet:
Cel CA este capabil de Dumnr
zeu, trebue să fie r.ernurito1· c:1 
şi dâsuJ. (Sermcot pour la Tou-'

ssaint). 
Matarialismul sec. :ll 18-lea 

care- neagă existenţa _sufletului, 
prec�m şi iuvăţ-\tura despre 
metemp•sichoză (peregrinarea su
fletului prin diferite animale sau 
oameni) împrumutată din vechi
le credinţe egiptene şi .indiene
şi reînoite în şcoala panteistă. 
modernă, pentru o minte sănă
toasă care ştie să cugeta„ nu 
pot să fie decât nişte absurdi-· 

. tăţi· izvorâte dintr'o falşe gân
dire a acelor care n'au avut pe 
Dumnezeu şi care au stat în· a
fară !le lumina învăţături Lui. 

La fel greşesc Hegel şi Tai
ne,' ..A.ug. Comte şi _Renan care 
admit un fel de existenţă veei
nică a ideii care se păstrează 
des,re indfvidul mort- în ome
nirea rămasă ÎD viaţă. 

In privinţa aceasta materia
listul Buchner a spu3 nn mare
adevăr· câod a zis:. Filosofii 
noştri moderni, iubesc a ne 
încălzi bucate vechi, dându-le
nume noi; pentru a le întrebu
inţa. ca pe cele din urmă dfs
coperiri ale b).lcătăriE'i filosofiei 
(Ec. staov. St. Ionescu Des
pre sufletul omului ,; viaţa 
viitoare pag. 101). 

Sufletul nu poate să fie muri
tor, să le nimicit, peafrncă el . 
nu este altceva decât duh din 
suftarea lui Dumnezeu cea veci
nieă. 

Apoi o judecată şi o r$lţiune 
sănătoasă refuză să primească 

această ideie de dmicire a su
fletului, pentrucă aceasta. ·Gtr în
semna a-i tl:�trugo întreaga sa 
lucrare. Mai mult . decât atât, 
potrivit planului demnezeiesc,
Mântuitorul Iisus Hristos fiul 
lui Dumnezeu, n'a venit pe pă
mânt decât pentru a-i. asigura 
o conştiinţă clară despre nemu
rirea sa şi a·-1 face să tindă spre
perfecţiunea absoluţi ,care va
trece pragul finitului în înflnit,
în vecinicie. Ca o necesitate ab
solută, omul trebµe. să. trăiască
dincolo de. mormânt, . căci uu
mai acolo în apropierea creato_
r•1lui său, se va simţi cu ade
vărat fericit·.

Aceasta o cere dreptatea, o 
cer dorinţele şi năzuinţele noas
tre care se înalţă către nemu
rire, o eer desăvârşita rân.clu
ială a planului dumnezeesc. 

Pr. N. Scordili 
Valea Ciorii-lalemita 

De ce se pune icoana 

deasupra mortului 

,.Şi icoana aceluia pre carele au iu
bil, o pun deasupra lui. Şi zicând p_re
otul rugăciunea tl rădică pre el, şi fi 
duc la dumnezeiasca Biserică cu sfeş
nice. Iar asemenea să face la „ mireni, 
că'J lmbracă cu haine curate de cele 
obişnuite, Iar. pe deasupra for pun 
sfânta pânză: Că:· crediQcios este şi 
sfânt, şi supt acoperământul lui Chris
tos, Şi icoana să pune · deasupra lui 
pentru credinţa care 9 înltu Chrislo's, 
şi cum că /ai ş'au dat sufletul. �i ru
găciunea zicându-să să rădică, şi să a
duce cu sfeşnicile la dumnezeeasca bi
serică". 

D!!pă Simeon Tesalonicheanul 
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