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PREFA ză, .- 
EI “Atunci când după realizarea idea. 

“ dului “nafional:. -reunirea la. patria 
mamă a tuturor provinciilor deslipite -- 

„prin ; vitregia . timpurilor . din corpul 
neamului, întreaga suflare românească 

5 se preocupă de realizarea şi celuilalt“ 
vis măreț impus şi de “poruncă dum- 

nezeiască: unirea bisericilor româneşti, . 
ST noi preoții. nu putem să  stâm nepd- 
î sători în fafa acestui curent puternic 
- şi dor ' ferbinte. al. tuturor . sufletelor 
“7 pline de duhul Domnului. Dimpotrivă ! 

* Avem datorință sfântă să ne punem 
£ în fruntea mișcării, indicând căile şi 
aci principiile, şi înlăturând prejudecățile, 

cari ca un nor greu apasă minţile şi 
. împiedecă fuziunea sfântă a sufletelor. 
i Acest gând de-a indică căile şi: 
„principiile. şi de a înlătură. piedicile 
„pentru atingerea unui Scop : atât de 

- măreț ma făcut şi pe mine să scriu 
cartea de' față. Am adunat în ea ca. 

întrun -măânunchiu, ca întrun reper-' 

> 
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toriu ce.stă -la îndemână tuturor, do- 
vezi şi argumente 'din tabăra  prieti- 

„nilor şi a“ adversarilor Bisericii sfinte 
alui Isus Hristos, din trecutul luminos 

decdţile ce cu. greutate de Albi apasă 
„conştiinţele. - Obiecţiunile cele mai cu- 

E jente, cele :mai predilecte ale adver- 
sarilor se. înşirue pe paginele . acestei 

religioase, găsi-vor aci chintesenţa ace- 
„„stor probieme - şi soluțiile din . gura 

celor mai autorizați, de multe ori chiar 
din gura adversarilor: ex ore tuo -“ 
iudico: te.” 

„Cei ce caută. nepreocupat ade: 
"vărul pot să-l găsească şi pe paginele 

IS opusculului acestuia, pe 'care 'l-am 
scris cu îngăduința mai marilor mei 
spre mărirea lui Dumnezeu, mântui- rea 'sufietelor - şi fericirea. neamului, .. pentruca-cu un ceas mai curând să 

« 

al Istoriei, din Sfinţii. Părinţi şi Căr- i 
„țile sfinte, tot ce poate :lumină min-'' 

„ile nepreocupate şi. împrăştiă 'preju- 

„cărţi în ordine alfabetică la.capitolele 
“respective. :. Ceice pentru multiplicitatea 
agendelor - vieţii lor sbuciumate n'au' 
răgaz să adâncească toate problemele .



se înfăptuiască dorinţa lui „Isus: ca 
toti una să fie. | | Si 

“O. mică rugăciune pentru cel ce 
s'a ostenit scriind. îi: va . fi : răsplata 
.mai mult decât suficientă. - 

Darul Domnului. să fie: cu noi 
"cu. toți,” 

E AUTORUL. 

 



„1 naeralea is alui Hrttaă 
- - OS ste 

      

„ln, simbolul “credinţei ” mărturisim că. 
biserica este. una sfântă sobornicească şi | 
apostolească. Aceste patru' însuşiri sau atri- 
bute sunt caracterele esenţiale . ale bisericii 
lui Hristos.“ (lon Mihălcescu, Manual. de 
Teologie dogmatică pag. 205). Cumcă bise- 

- rica noastră este adevărata. biserică alui: 
Hristos, se. vede apoi din aceea, că ea sin- - 

- gură întruneşte atributele ' adevăratei bise- - 
-rici. (Tot acolo.pag..210), ... - - i 

„.. Răspund: Şi noi catolicii mărturisim în. 
Credeu că Biserica lui Isus Hristos: este una, 
sfântă, catolică (sobornicească sau universală) 
şi apostolică. Lucrul de căpetenie e, să vedem, 

"oare. atributele acestea esenţiale ale" Bisericii 
lui Hristos, unde se află: în biserica „orto- 
doxă“ ori în Biserica catolică? Şi răspundem 
„hotărit şi categoric, că acelea numai în Bi- 
serica catolică se află,. şi prin urmare ace- .. 
asta este Biserica-adevărată alui [sus Hristos. . 

“Să le luăm pe rând... .. Do 
1. Biserica” adevărată alui Hristos tre-, 

buie să fie una, Unitatea aceasta trebue să 
se arete: a) în credinţă şi b) în regim, pen- . 
tru că Biserica- e o societate religiosă. “In 
Biserica. catolică “este: unitate de credinţă, 

“pentru că toţi “ membrii ei mărturisesc una 
şi aceeaş credinţă ţinând toate ' definiţiunile 

  

? 
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Ci 
_“ conciliilor.. ecumenice şi toate învăţăturile 
“+ propuse de sf.. Biserică::-Despre lucrul acesta 
"ne putem . convinge : din . catechismele din. 

-întreaga;lume catolică, cari conţin aceeaş 
credinţă. Nici nu poate fi altcum, căci ca- 
tolicii cred că Biserica” şi papa sunt infali-. - 
bili şi prin' urmare ei' sunt: datori a crede ce 

„propun aceia. a ' 
Dar nu numai credinţa din zilele noastre 

este ună şi aceeaş la'toţi catolicii, ci este 
-una' şi cu credinţa: din veacurile trecute, pen- 
tru că se cred'toate definiţiunile conciliilor 
ecumenice din.trecut. E adevărat: că s'au 
mai făcut şi definiţiuni noue, dar în defini- - 
țiunile acestea,. nu. s'au propus .învăţături  - 
noue, ci 'numai s'a exprimat-în formă mai 
clară credinţa veche. (Vezi Evoluția dogme- 
lor.) Biserica ” catolică a' ţinut mult şi ţine 
şi acum la curăţenia: credinţei, n'a. lăsat ni-, 
mic din adevărurile 'primite dela dumnezees- 
cul ei Intemeietor,' nici n'a adaus la acelea. 

„Mai bine. a suferit să se:rupă ţări întregi - 
-. dela sânul ei, decât 'să: abzică şi- numai de - 
“o dogmă, bunăoară . de nedesfacerea căsă- 
- toriei, „cum a. fost 'cazul cu Henric al VIII- 

lea, regele Angliei. De aceea o şi batjocuresc 
că e intransigentă, îndărătnică, ruginită şi 
că prin statornicia ei pune piedeci progre- 
sului omenesc. Aşa zic protestanții libercu- 
getători,. pe când. ortodoxii. o acuză că ar 

„fi fabricat dogme cu totul noue. a 
-„.„ b).In biserica catolică se află şi uni- 

- „dale de. regim,.. pentru că toţi catolitii, în
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- frunte cu patriarchii,. mitropoliţii, episcopii Sa 
şi preoţii . lor ascultă. de Papa dela: Roma, 

- ca de adevăratul lor Şef. spiritual.: «, 
„Nu aşa, stă lucrul în biserica ortodoxă. 
"In aceasta nu se află -a) nota unității de 
„credință, pentru că deşi la aparenţă ar. fi 
_o'unitate oarecare. actuală, totuşi le lipseşte 
cu totul unitatea de credinţă - cu trecutul; 
ortodoxii da azi neagă mai multe: adevăruri 
"de “credinţă, pe cari Biserica le-a crezut 

- înainte de schismă, şi pe cari chiar biserica ..- 
lor. le-a primit: în conciliile dela Lion. (1274) 
şi în cel dela Florenţa (1439). Astfel de dogme 

sunt: primatul papei, purcederea Spiritului 
Sfânt şi dela Fiul,  purgatorul etc. Am zis: 

* că numai la: aparenţă există unitate de cre-:. : 
dinţă actuală, căci între teologii neuniţi- sunt 
„mari deosebiri de. vederi cu privire la unele 
adevăruri de credință ; nu este la ei părere 
unitară cu privire la numărul - cărţilor: Sf. 
„Seripturi, spovedanie,. preoţie, indisolubilita- 
tea căsătoriei, purgator.!) 

„b) „Asemenea * lipseşte bisericii “orto- 
doxe şi unitatea de regim. Ea mare autori- 
tate” supremă: E compusă. din mai multe - 

» + biserici naţionale - independente, cari. nici . 
măcar întrun sinod'ecumenic(?) nu se pot: 
aduna, decât cu greutăţi aproape însormon= 
tabile. Unii teologi ortodoxi admit că auto- 

re Vezi Ep. Dr. A. Nicoleăcu: „Atitudini 
ge învățături contrazicătoare în sânul bisericii orto- 

doi” în Cultura” Creştină Nr. 3—1925..



.. ritatea supremă în biserica.lor ar fi conciliul 
ecumenic. Dar pe acesta cine îl convoacă? 
cine prezidează în el ?. ar fi autoritate numai 

- până ce sunt adunaţi episcopii. După aceea 
„biserica iarăş ar rămânea fără cap.. După 
“teoria aceasta - biserica orientală ar fi fost 
tot fără cap dela 787 încoace. Şi este aşa, - 
"mai ales dela 1054 încoace, decând s'a fă- 
cut schisma. . E IE E e 

Aşadară este evident că nota Unităţi: 
nu se află. decât :în biserica catolică... 
„2. Biserica adevărată. alui Isus Hristos 
“trebue să fie. sfântă, pentrucă : scopul ei 
este de -a sfinţi.pe oameni,. trebue să aibe 
în toate timpurile oameni sfinţi, cari să se 
deprindă: în grad eroic. în virtuțile: creştine 
şi sfaturile evangelice ; trebue: ca în sânul, 
ei să se arate semnele. supranaturale ale 
sfinţeniei, adecă- minunile. * - - 

Toate acestea se află numai în Bise- 
rica catolică, - -..  ..-.. APE 

“a) Biserica catolică nu numai că pro- 
pune învățături şi legi cari duc la sfinţenie, 

„ci în toate timpurile “s'a nizuit a îndemnă . 
pe toţi la observarea acestor legi. Nu a 

- cruțat nici o - osteneală, 'ba nici chiar viaţa - 
-misionarilor ei, pentru. lăţirea religiunii 
creştine. . Câte popoare sunt azi creştine 
toate sunt încreştinate -prin munca ei. Că 
Românii s'au încreştinat prin Biserica cato- 

_“lică o mărturisesc toţi istoricii - noştri -- de: 
- frunte, iar. când s'au încreştinat. Ruşii nu .: 
era decât osingură biserică: cea catolică. Misiu-
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nile cele mai înfloritoare şi azi sunt ale ei, 
deşi nu dispune de aşa bogate. mijloace 

+ materiale, cum dispun protestanții. , 

"b) Biserica catolică a .avut în toate! 
timpurile oameni sfinţi, martiri, mărturisitori, 

Despre sfinţii şi martirii timpurilor mai-noui 
ne mărturisesc operele. - Boldandiştilor . şi - 
Canonizările ce se. fac aproape 'an. de an.. 

.. Singur Leon XIIl a canonizat -18 sfinţi şi a 
". declarat de- fericiţi 110. „Avem mai departe. 
— zice: învățatul nostru mitropolit . dela 

-Blaj!) — în biserica: catolică şi practicarea 
consiliilor evangelice în numeroasele ordine, 
călugăreşti. -Dintre călugări unii se roagă 
şi laudă pe Dumnezeu în întreaga lor viaţă 
ca să recompenzeze maestatea dumnezeească 
vătămată prin sudalmele şi nereligiozităţile “ 

„oamenilor. Alţii ajună şi îşi torturează tru- 
purile nevinovate, ca. să expieze păcatele . . 
omenimei. Alţii îşi.uită de persoana lor, şi 
lăsând orice îndestulire pământească iertată, 
se "duc: cu punerea capului peste ţări şi 
mări, lipsiţi chiar şi de cele de lipsă pentru. 
traiu, ca să ducă lumina cvangeliei la po- 
poarele, cari locuesc în întuneric şi în umbra 
morţii. Alţii se jertfesc. în spitale îngrijind 
bolnavii cei mai respingători ; -adună. şi 

3) Dr. Vasile Suciu: Teologia dog. fun- i 
damentală vol. îl pag. 180; de cartea aceasta m'am 
folosit în -cea mai mare, parte la scrierea acestui 
articol. . Cartea aceasta n'ar trebui să lipsească din 
mâna nici .unuia,. care voieşte :să cunoască coe 
Biserica Domnului Isus Hristos. .



— 2 

oresc. orfanii ; se îngrijesc de. cei neputin- 
_cioşi etc., aşa că nu este suferinţă ome- 
nească, carea să nu-şi aibă balsamul corăs- 

: punzător. în biserica catolică.“ 
| 'c) In.urmă se află în Biserica catolică 

„şi: semnele . supranaturale : ale' sfinţeniei: 
minunile. Cumcă şi azi se întâmplă minuni 
în sânul. Bisericei catolice se poate vedea 

__ întraltele din Istoria: minunatului loc de .- 
*.. pelerinaj. Lourdes, ! din . vieţile. sfinţilor. mai 

noui,. din procesele de canonizare extrem de 
".. viguroase ale S. Congregaţii a .Riturilor, 

carea examinează minunile . săvârşite prin 
întrepunerea celor propuşi a fi declaraţi de :: 
sfinţi ori: fericiţi. Şi nici nu poate fi altcum, 
căci doară Dl Hristos a promis apostolilor 
săi că-va fi cu. ei,- şi le va ajuta-să facă 

- semne: mari, (Vezi art. despre „Canonizare“) 
» Nu aşa: stă -însă lucrul în -biserica 
„ortodoxă. * Chiar dela începutul ei-e cu 

totului tot sterilă. în ce priveşte: roadele. . 
“sfinţeniei. . Intemeietorii' ei *Foţie: şi Mihail . 
“Cerulariu . numai - sfinţi. n'au fost, ci. nişte - 

_ oameni peste măsură de superbi. Unde'sunt 
„misionarii ei printre păgâni ? „Şi dacă cauţi 
să descoperi vre-o misie, sau să numeri, 
misionarii, pe cari îi trimit ortodoxii 'ca să 
'evangelizeze păgânii, — în mijlocul cărora 
trăiesc, — eşti surprins că misiile şi misio- - 

_narii lipsesc la: apel.. Biserica orientală şi-a 
călcat deci datoria sa de căpetenie. Şi cauza 
acestei regresii nu e alta. decât schismă;— - 
care însemnează sterilitate. (Dr. N. C.P au- 

? Pi
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-lescu: Sinagoga şi” Biserica faţă de paci- 
_.. ficarea omenimei vol. Il., pag..57). . Ba'ce 
"zic? duhuri neodihnite. îşi trimit de o vreme - 

încoace. misionarii lor, dar numai cu mijloace . 
-- creştineşti nu lucră. Să ne aducem “aminte: 

'de misiunile „ortodoxe“ dela Cib şi Poiana! |. 
Unde e zelul pentru sfinţirea credincioşilor ?. 
„Cât pot ne: împiedecă şi pe noi catolicii de 
a moraliză poporul şi a-l aduce la o viaţă. | 
într'adevăr 'creştinească prin ţinerea. de ss. 
misiuni poporale. Oamenii sfinţi îi lipsesc 
cu desăvârşire, Sfinţii pe cari îi cinsteşte, 
nu sunt ai ei, căci aceia sunt sfinţii Bisericii: 
catolice. ia 

Când au trăit sfinţii aceeia nici pomină 
nu era. de biserica „ortodoxă“ .alui Foţie.. 
„Avut-a biserica aceasta o sumedenie de 
călugări, putrezi. de bogaţi, dară mulţămiiă _ 
„ spiritului bizantin de care erau pătrunşi, nu. - 
s'au sfinţit nici pe sine, nici pe popor, ci -. 
l-au lăsat în . întunerec. Poate fi vorbă de 
sfinţenie în o biserică, despre a cărei cler- 
aşa -se esprimă un-ales fiu al. ei, arhiman- ..-- 

" dritul Scriban: „Biserica aşa:cum este're- 
prezentată: prin mulii din preoţii de azi, e - 
mai mult un culcuş de trândavi, bârlog de. 

. netrebnici, peşterea tâlharilor. şi: şcoala per- 
-versităţii“ (Vezi la C. Cernăianu: Patru ani. ” 
de luptă, pag. 60. Cine „voeşte să cunoască : 
în ce corupţie şi decădinţă înspăimântătoare - .. 
e biserica dominantă, fără nădejde de a se 
ridica, cetească cărţile dlui C.. Cernăianu: 

„; Biserica din' Regat şi Patru ani de luptă.) 
N
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“lar alt scriitor de frunte al acestei bisericii, 
păr. G. Galaction se întreabă: „Ce să facem. 
casă încălzim_ sânul 'cel. îngheţat al preo- - 
ţimei noastre şi să-i însuflăm eroism pentru 

- Biserică ?“ (Revista „Crucea“ nr. 10—11 din 
- +1924 pag, 11) Unde sunt. apoi misiunile în 

biserica ortodoxă ? Că la ei nu se află nici 
„sfinţi, nici minuni au constatăt-o şi teologii 
„ortodoxi şi ca să scuze sterilitatea bisericii 
lor zic, că sfinţii: sunt numai, o moştenire: 
pioasă dela vechimea bisericească; că acum 
nu mai sunt-de lipsă. Cauza e alta. În bi- 

“serica ortodoxă nici nu pot fi sfinţi. - Sfinţii 
__sepot face numai cu ajutorul harului Spiritului | 
„sfânt. “Cu acesta însă sint în ceartă, ne- 
recunoscându-i purcederea şi dela Fiul. Deci 
când au păreri eronate despre El, cum să 
le formeze atunci sfinţi ? , SI 
„3. Nota catolicităţii aşişderea numai -. 

în' Biserica catolică se află. Aceasta se vede . 
a) din însuş numele ei, căci ea singură s'a - 

„ numit totdeauna : „catolică“, cum sa numit. 
"în toate timpurile. adevărata Biserică alui 

Isus Hristos; pe când celealalțe confesiuni 
„creştine. se: numesc cu - diferite numiri: gr. 
: orientală, răsăriteană, ortodoxă, -soborni- 
cească, unitară, luterană, confesiune augus- 
tană, etc.; b) din-însuş faptul, că e singura! 
biserică Jăţită peste tot pământul şi numărul 

- eredincioşilor ei întrece” pe 'al -celoralalte 
luate Ja olaltă.. În ea se află catolicitatea " 
iaptică 'şi “morală, după. cum se, cuvine 
bisericii lui Hristos. Numărul credincioşilor 

,
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ei e peste 300 milioane, cari anual se în- 
mulţesc cu două-trei sute mii credincioşi noui. 

„___... Sectele; creştine sunt lăţite. mai numai 
la câte: un popor, ori într'un. anumit teritor, 
aşa că dacă..una sau alta s'ar numi catolică: 
sau universală s'ar face numai de râs.. E de 

- .compătimit cel ce dovedeşte universalitatea - 
bisericii sale aşa: este universală pentru că 

“numai ea se întemează pe hotărîrile sinoade- 
* lor ecumenice sau universale(!) şi esta deci 
îndreptăţită(?) a se răspândi în toată lumea. . 
şi a trăi: până: la sfârşitul veacurilor. “(L. 

- Mihălcescu Op. cit. pag. 211). Istoria ne. 
„-. învaţă: că singură Biserica catolică s'a lăţit, 
„. folosindu-se de. mijloace lăsate de Mântuito- 

rul lumii, iar sectele : creştine au . fost .înte-: 
_" meiate şi răspândite cu. ajutorul puterii de 

„.. „la spate pe Bardas? - 5 
stat, Ce ar fi- făcut Foţie dacă nu ar fiavut - . 

“Cum ar fi stat pe picioare biserica -- 
rusească, dacă n'ar fi” susţinut-o ţarul, cu 

. 

“forţa armată ? Ce 'ar însemnă. în România. 
mare biserica ortodoxă, dacă nu ar îi spri- 
jinită de guvern ? Cât ce încetează ajutorul 
statului, se "destramă toate bisericile . disi- 

dente, Dovada cea mairecentă, e biserica rusă. 
4. Nota apostolicităţii asemenea se . 

„află numai în biserica catolică. Apostolicita- 
"tea trebue să fie cu privire la a) origine,:b) 

învățătură şi c) la succesiune. E. de ajuns 
a dovedi apostolicitatea succesiunei, căci. 
din aceasta urmează atât - apostolicitatea 

* originei cât şi a învăţăturei şi a misiunei. .
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a) De fapt, nime nu poate fi succesor. 
legitim al'apostolilor fără “să -n'aibă apos- : 

“ toli de antecesori.. Căci numai biserica gu-- 
vernată de succesorii. legitimi ai apostolilor, 
se poate: socoti 'ca apostolică după origine. 

„__.- b) Nu poate fi nime succesor legitim 
- al. apostolilor, dacă nu are credința apos- ' 

tolică. Dl Hristos a. încredinţat credinţa sa 
"apostolilor ; prin urmare cine. e urmaş legi- 
tim al apostolilor trebue se aibă şi credinţa 
apostolică. . i 
„._:<) Nu "poate fi. nime succesor” legitim. 
al apostolilor, dacă n'are misiunea sau pute- 

- rea primită dela apostoli ;. căci apostolii şi-au 
dat puterea primită dela Dl Hristos, urma- 

- şilor. Cumcă centrul Bisericii catolice, adecă. 
„ Biserica din Roma, sau mai bine zis episcopii : 
Romei, sunt urmaşii legitimi ai apostolilor, 
respective ai ' sfântului Petru, se vede: a) 

.-..“ Din împrejurarea că dela actualul poniifice . 
„Papa Pius al- XI-lea ne putem sui prin seria 
continuă a papilor până la sf. Petru; şi b) 

„din împrejurarea '.că toţi papi au ţinut tot- 
”.deauna direcţiunea înaintaşilor, ţinând întru 

toate dispoziţiile lor. Nici un singur episcop 
"din: Roma n'a rupt tradiţiile ori legătura cu . . 
“= trecutul, "precum. s'a întâmplat în Răsărit,” - 

unde. Foţie întâiu şi mai apoi M. Cerulariu, 
- au rupt legătura cu trecutul punând bază 
„bisericei disidente, i . 
„__ Fiind centrul Bisericii catolice de sigur 
apostolic după succesiune, el împrumută 
apostolicitatea întregei Biserici. 

i 

*
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| “Nota apostolicităţii nu se - află în sec- 
“tele creştine, nici în cea ortodoxă. Motivul . 
'e „căci deşi: biserica aceasta e' apostolică 
"după. origine, totuşi nu : mai e apostolică 
“după credinţă şi după succesiune sau misiune, 

_ “Pentru că rupându-se Foţie: respective Mi- 
i hail Cerulariu de biserica catolică, a încetat. . - 
"de a mai fi membru “al bisericii 'lui Isus - 
, Hristos şi urmaş legitim al antecesorilor săi .. 
:şi al apostolilor. Inainţaşii lui fuseseră uniţi 

_?cu urmaşii lui Petru.: Şi aşa, rupându-se-el - - 
de biserica catolică, fără. nici-un motiv - 

i adevărat, .pentrucă lucrurile în biserica cato- * 
lică tocmai aşa erau petimpul lui, cum fuseseră: - 
; şi înainte de el, a 'rupt legătura cu trecutul 
“şi a pus-bază lao. biserică nouă, dovadă, . 
; că şi-a schimbat şi numele, numindu-se bise- 
'rică ortodoxă; nume, pe care şi l-au arogat 
işi ereticii Aşa că pe dreptul i se pot aplică 
-şi lui cuvintele, .pe care le zisese s. Ciprian - 
: despre Novaţian : - „Biserica e numai. una, 
“carea nu poate fi una şi înlăuntru şi în afară. 

1 Căci dacă este la Novaţian,'a fost la Corneliu. - 
(papa). lar dăcă a fost la Corneliu... Novaţian 

:nu este în biserică, şi nici. nu se poate socoti 
“de episcop unul, carele despreţuind tradiţiu- 
nea evangelică . şi apostolică,  neurmând 
nimănui, s'a făcut de sine!): : e 

- „In fine, — zice: dl Mihălcescu — în- -- 
sus, numele „ortodoxă“, ' care însemnează - 
papa a . pr . 

| ') S: Cipriaai Episti 77.ad: Magnum Edit. . 
Coloniae.. Agrippinae' 1617, Tom. |. pag:.120 col. 1.- . 
La Dr. V.. uciu, op. cit. pâg. 189. îi: ” 

a  
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„drept credincioasă“ 'sau drept slăvitoaret, 
arată că biserica noastră, este „adevărata | 

biserică creştină, . 
şa ar fi, dacă adevărătatea bisericii 

creştine ar atârnă dela numirile meşteşugite 
".-ale oamenilor, şi nu dela ceea ce trebue . 

„- să fie. în sine, după . voinţa. „Mântuitorului, 
" dela învăţătura, organizarea şi, puterea ei de 
viaţă, primite. dela. npemeietonl ei. 

Sa 3, -Azima. : 

z 

 „Pânea. întrebuințată la: sf. Eucharistie 
trebue.să fie de grâu curat şi . dospită, 
“pentrucă de aceasta s'a. servit Domnul la. 
"cina -cea de: taină. Romano-catolicii. între- 
 buinţează la sf. Eucharistie . pâne dospită, 

„-sau azimă. Inovaţiunea lor se sprijină pe pă- 
„„rerea greşită, că Mântuitorul la cina. cea de 

taină a serbat .Paştile odată cu Judeii şi - 
după obiceiul” lor, -adecă cu azimă, “ (Mihăl- | 
„cescu op. cit.- pag. 238-9). 

„ Vase zică -după teologii - neuniţi 
” pânea. nedospită: sau azima nu-ar fi materie 
validă pentru. sf. Eucharistie: Oare nu se 
prea grăbesc cu afirmaţia âceasta ?. Credem 

"că da. Crezut-a oare biserica răsăriteană ' 
" totdeauna că numai pânea dospită e ma- 
terie validă ? Nu. In conciliul din Florenţa, 
în care a fost reprezentată atât de frumos 
biserica orientală, s'a zis: „Trupul Domnului 
se îndeplineşte în . orice pâne de grâu, fie 
azimă ori dospită“; cu toate că Mihail



Cerulariu, autorul schismei, zisese că numai * 
în dospită se poate îndeplini Trupul Dom- | 

» “nului, -Foţie nu înfruntă” Biserica romană | 
pentrucă foloseşte pâne azimă. Semn, că o 
socotea de “materie validă. - Conciliul din 
Trulla (692) nu face nici o observare. Arme- 
nilor, cu- toate că a ştiut că ei folosesc. 

“pâne nedospită. Semn, că şi părinții conci- 
fiului au socotit azima -de materie validă. 

Dar Dl Hristos'în ce pâne. a. con- 
sacrat ? Putem zice că în. azimă, pentrucă -- 

"El a rânduit sf.:Eucharistie când a: mâncat 
cu învăţăceii săi mielul paştilor. Dar mielul 
paştilor. se: mânca numai cu pâne azimă. 
Apoi Dl Hristos n'a venit să strice legea 

"şi poruncile : n'ain venit 'să o striceci săo 
plinesc. Deci a plinit şi legea, carea poruncia. - 
-că la cina paschală să se folosească numai 

" pâne azimă. Nu se poate zice, că DI Hristos 
a ţinut paştile cu o zi-mai 'nainte. El le-a 
ținut tocmai atunci, când trebuiau să se... 
țină. Jidovii, ce e drept, le-au ţinut cu o zi 

— mai. târziu, după legea numită Badu, carea . | 
” permiiea să se "ţină 'paştile cu o zi mai 

târziu, pentruca să nu fie în săptămână: 
două sărbători una după alta. - A 
„E apoi cu totul sigur, că în ziua în- 
vierii sale “Mântuitorul a consacrat în pâne 
'azimă, când s'a-atătat celor doi învăţăcei, - 
cu cari a călătorit până la Emâus,. În ziua 

“aceea Jidovilor, după legea lui Moise .nu le - 
- era iertat să mănânce pâne dospită, ba nici 
ca să ţină în casele lor. pâne de aceasta..
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Deci, dacă - însuşi “Isus Hristos a consacrat 
în pâne azimă, "cum de” vin preaînţelepţii 
teologi ortodoxi să zică, că pânea azimă-nu 

-. e materie validă a sfinței eucharistii ? 
__ “Apoi multele minuni ce. s'au întâmplat 

"cu ! oştiile "consacrate, nu au .arătat că si 
“sub speciile pânei. nedospite poate să “fie 

. Trupul şi Sângele Domnului, ? 
SI „Aşadară + şi pânea nedospită ' sau 

| azima, e materie validă. Bi serica latină s'a 
- folosit totdeauna de "pâne. azimă, cea gre- 
cească de dospită. Biserica latină nici când 
n'a acuzat pe: Greci pentru aceasta, ştiind 
ea bine, că şi una-şi alta e pâne.' Precum 

„nu. este deosebire esenţială între vinul alb 
"şi. cel roşu, întocmai .aşa-nu este deosebire. 
între pânea dospită şi nedospită. - „- 

„„.. Biserica greco-catolică română, urmând 
ritul. grecesc, se: „folesegte « de pâne dospită, 

„4 3. . Bărbaţii de seamă ortodoxi 
- ce zic despre ortodoxie?: - 
De. “vremece preoţii neuniţi ridică - 

„ortodoxia! până în al 7-lea cer şi vreau 
„să fericească. neamul.cu .ea, nu cumva de 
„aceeaş părere sunt şi bărbaţii mai de seamă 
şi serioşi ai neamului, cari au studiat şi au 
„Scris despre trecutul .acestui neam şi astfel - 
cunosc activitatea şi binefacerile ortodoxiei 

| pentru, neamul românesc ? . 
Marii istorici ai. neamului, -oamenii 

<u scaun la. judecată şi dornici, de a-şi
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vedea neamul ridicat între. popoarele înain- 

“ tate în cultură şi civilizaţie au cu- totul altă .. 
___ părere despre ortodoxia lui Foţie, îmbrăţio- 

" sată cu atâta căldură de mitropolitul Bălan, 
Ciuhandu şi. tovarăşi, Ă 

1. Poetul Cesar Boliac astfel descrie . 
nenorocirea venită asupra poporului român 
prin 'neunire: daia 
„Printr'o fatalitate fuseşi, greşită tare 
De te rupseşi de Roma. O, ritul cel grecesc| . . 
Aceasta-ţi este vina, de n'afli mângăere 
În sânul -casei tale... . ici 
Rău te-ai unit de-atunci cu ginţi eterogene 
Cu ginţile -slavone -mângite la Fanar! . 
Pe-o cale retrogradă vei merge mult a lene?. 
Veninul tot din pismă, vei scurge din pahar? : 

-. Popoarele. eterogene: sunt . Slavii” şi . 
- Grecii, cari ne-au jefuit în trecut şi nici pe - 
viitor nu ne putem „aştepta la nici un: bine - 
dela ei. a 

. 2acIstoricul Onciul zice: „Prin Bulgari | 
şi odată cu dânşii noi am fost despărțiți de 
biserica romană, dela dânşii: am primit 
“limba slavonă în biserică. şi stat, care do- 
mină viaţa noastră - intelectuală până. în. “ 
secolul XVII. - Aşa ne-a fost fatalul destin 

" al istoriei.“ (Cfr. Lui Titu Maiorescu, Oma- 
giu, Buc. 1900 pag. 620-31). -. 

- Aşa dară după judecata dlui Onciu -; 
” despărţirea de biserica romană a fost pen- 
tru poporul'român un pas fatal. La concluzia 
aceasta ajunsese încă de mai înainte marele - 
cronicar (George Şincai, care cu inima în-
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_frântă de. durere a. esclamat: - „Barem de. 

“nu s'ar fi întâmplat aceasta, că Românii - 

mai fericiţi. ar fi- fost, de s'ar fi supus pa- 
triarchiei din Roma, precum s'au fericit alte 
neamuri, care înşişi le vedem.“ Prin tre-. 

“ cerea la. neunire, biserica românească şi-a - 

„pierdut -limba -latină şi în locul ei a fost 
'întrodusă limba slavonă. Că ce urmări triste: 

a avut asupra poporului român întroducerea 
limbei slavone ne-o spune o NE 

„3. A. D. Xenopol în Istoria Românilor 
din Dacia: Traiană -(Edit. Il. vol. III. Bucu- 

“veşti 1914, pag. 267—268), unde zice: 

„Limba slavonă şi formele „culturale legate 

_„ de ea apăsau. ca un munte asupra minţii 

„ poporului român. Străină de firea şi cugeta- 

rea lui ea impedecă desvoltarea lor, şi acă- 

astă înnăbuşire a gândirii româneşti ţinu. 
_ timpul uriaş de aproape opt veacuri (900— 
1650), în care răstimp toate ideile: mai în- | 
chiegate fiind rostite în o limbă străină şi 
nu în cea firească, gândirea rămase pironită 
pe loc, 'învârtindu-se necontenit în acelaş 

“cere strâmt,. şi îngust, fără a putea rodi din 
ea o propăşire întelectuală. — Nu se poate :: 

_“ asemănă predomnirea slavismului la Români 
cu aceea a limbei latine în Apusul Europei. 

„Aici, deşi idiomul cultural era necunoscut 
poporului,: el .îi aducea însă . nespusul folos . 
de a înbogăţi mintea clasei sale culte cu o 
sumă de idei şi cugetări noue! productul 

„unei vaste şi adânci civilizaţii, aceea a popoa- 
relor antice. La Români slavismul înnăbuşi 

A - 
, .
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“numai” cât, fără a semănă nimic; nici o idee 
nu se răsădi din el în mintea acelora, asupra 
cărora predomniă, deoarece era limba unui : 
„popor barbar... Gândirea latină a poporului 
român nu .se putea desvoltă decât la atin- - 
gerea' cu o civilizaţie latină, şi aici este 
secretul înriurirei covărşitoare dobândită de - 

" cultura franceză asupra aceleia a poporului. - 
român, cu toate că această cultură nu atinge 
decât o parte din: acest popor şi se întro- 
duce în mintea lui pe o cale străină şi neaş- 
„teptată“: - N 

".. Şcoala ardeleană, ivită după reunirea 
Românilor Ardeleni cu Biserica Romei, încă 
confirmă  constatările dlui Xenopol. 

4.,:Dl N. Iorga încă e silit să constate, 
că „Raza culturii mai înalte se opriă cu totul 
la hotarele noastre“ (Ist, bis._rom. vol. |. 
„pag. 12): din pricina că: biserica ortodoxă 
nu era capabilă să "o primească şi -s'o răs- 
pândească între popor. Tot dânsul mai con-: 
stată, că: „Dar Cazacii Ţarului pravoslavnic * 
au fost totdeauna 'stropiţi cu aghiasmă de 
binecuvântare a clerului moldovean şi mun- 
tean, şi mitropoliţii, episcopii, archiereii în 
odăjdii şi-au făcut o datorie “să “steie la în-- 
ceputul drumului triumfal, străbătut de aceşti 
cuceritori. ' În anumite împiejurări :ne-am 
apropiat de moartea naţională şi prin pravo- 
slaunicia noastră.“ (Cuvinte adevărate Bu- 
cureşti 1904, pag. 85). . - 
-- 5, DI Sextil “Puşcariu, profesor de 
universitate, constată aşişderea, că: „Intr'o 

>
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"vreme, când otică înişcare. culturală se ref- 
„„lectă prin! biserică, ortodoxismul :nostru. a 

-? fost evenimentul cel mai grav în urmări 
pentru desvoltarea noastră. culturală, căci : 
el ne-a legat pentru veacuri întregi cu cul- 
tura orientului, formând un zid: despărțitor 
față de catolicismul vecinilor” nostri din 
vest şi din nord, care ne-ar fi putut trans- 

“mite cultura apuseană,“ (Ist. lit. rom. epoca 
veche vol. |. pag. 13). E | . 

» -. 6. DI Dr. N. C. Paulescu, profesor la 
Universitatea din Bucureşti, bărbat cu tragere 

:de inimă pentru-“sanarea relelor morale: de 
cari sufere “poporul român, . vorbind despre. . 
activitatea . patriarchilor greci, zice: „Dar - 
să ne întrebăm, ce: au făcut patriarchii greci 

„... din. Constantinopol, :— dela Cerularie “până 
astăzi, — pentru : înstruirea jumătăţii “creşti- 
nătăţii, ai căror şefi supremi au devenit prin 
schismă? -. i. : e 

Răspunsul, -net : şi categoric, . este; 
„ Nimic ! — absolut nimic. 

9 - *» . . în Într'adevăr ei au suprimat -aproape cu 
- totul predicile. Şi dacă cauţi să descoperi 

_vreo misie, sau să numeri «misionari, pe 
cari îi trimit'ca să evanghelizeze pâgânii, — 
în mijlocul. cărora.irăesc, —. eşti surprins 
.că misiile şi misionarii lipsesc la apel. Biso- 

„rica orientală îşi a. calcat deci_ datoria sa 
“de capetenie. Și cauza acestei. regresii nu . 
e'alia decât schisma, care însemnează ste- 

-rilitate. Primul simptom al nulităţii, ce lo- 
veşte .bisericile schismatice, e că ele au
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pezdut: subit şi dintr'o dată puterea şi i voința, 
de a converti oameni: şi. de a înaintă opera 
divină. Ele nu mai fac cuceriri, — ba chiar 
se fac că le despreţuesc. Ele sunt sterile [!) 

7. Anton Naum, fost membru al Aca: 
- demiei “Române, în o scrisoare “adresată în 
-*1913 lui lacob Negruzzi şi publicată în Nr. 
;132 din 3 lunie 1923 al „Adevărului Literar“, . 
ea ce arată urmările ce le-a avut alipirea 

bisericii române de biserica bizantină, spune 
că această legătură nefericită „ne-a compro- . 
mis limba şi -ne-a prăbuşit: până astăzi în . 
cea mai ticăloasă ramură a creştinismului, 
caie e ortodoxia orientală. Această orto- 
“doxie a fost, este şi va fi o mare piedecă 
pentru progresul nostru şi pentru schirmnba- 
rea moravurilor noastre“. Când vor . incepe 
oare să se gândească şi şefii ortodoxiei la bi- 
nele neamului românesc, la ridicarea imorală a 
aceluia şi vor judeca şi eicum judecă laicul: aces- 
„ta? Pentru a ajunge aici se recere, că mai întâi. 
în inima lor să se încuibeze iubirea de ade- 
văr, iubirea de suflete pe cari au să le. 
mântuie şi iubirea adevărată: de neam. 

8. DL'£. Lovinescu, zice : „Legându-ne. 
suileteşte de o religie obscurantistă, înţepe-: 
nită în tipicuri şi - formalism, ortodoxismul . 
  

E ) Sinagoga şi Biserica vol. Il. pag.. 
57. Se vede că di Paulescu nu cunoaşte misiunile 
şi pe misionarii Neodihnitului dela Sibiu şi pe cei 

_dela Cluj. Nu, „pentru că fiind făcute. cu mijloace 
necreştineşti, şi ziarelor neunite li-e ruşine să serie 

-„- despre isprăvile ler. .



  

ne-a impus o limbă liturgică şi un'alfabet 
străin, fără a ne ajută.la crearea unei cul- 

“turi şi arte naţionale...“ „Prin smulgerea din 

“sânul catolicismului în care 'se desăvârşiă 
„ciclul civilizaţiei moderne, a rezultat şi în- 

străinarea de cea a doua mişcare a culturii 
europene, 'reprezentată prin  Renaştere...“ 

-Inchişi în schisma: noastră, nimic din ce se | 
trece în Europa. n'ajungea până la noi... 

u' uităm, de sigur, însemnătatea mănăstiri- 
lor. ca focare culturale în epoca. voievodală: 
această relativă cultură religioasă a fost însă 

-“ străină prin limbă, cosmopolită prin _ten- 

dință ; nimic românesc n'a eşit din umbra 

şi din liniştea. primelor noastre locașuri 
sfinte.“ 1) „N'aveam nici un rost în treburile 
lumii. Imboldul unei activităţi culturale ro- 

_mâneşti, nu ne puteă veni, decât de afară.“ - 
- (Istoria civilizaţiei. române . moderme pâg. 
9-10-12-14), cc Să 

9. D1/. leşan voibind. despre neno- 
rocirile ce.. le-a adus în trecut biserica 
ortâdoxă. peste. capul poporului român, şi 
în special peste fraţii din Macedonia, zice: .. 

- „E mare durerea noastră, dar aşa e ade- 
vărul şi datori suntem să-l spunem aşa cum. 
este, Biserica . „pravoslavă“, „ortodoxă“, 

„> 4) După constatările acestea ale unui scriitor 
critic de calibrul dlui E. Lovinescu, ne place a crede, 

că fraţii ortodoxi nu .ne vor mai arunca în faţă 
epitetul de: cosmopolit, şi vor mai lăsa ceva din 

- naționalitatea religiei lor. PI 
..



Care ne-a servit nouă de. cult religios, de 
dumnezeire prin tot trecutul nostru: istoric 
'veligios- nu ne-a servit “nici naţionaliceşte, 
nici cultural, ba nici moral, ci din contra | 
ne-a servit foarte prost. Cunoscute ne sunt 

_ foarte bine: destrăbălările, corupţiunile şi ..-. 
"orgiile ' popilor: Slavi. şi Greci, cari .veniau 

"pe la noi, 'ca să facă numai afaceri de chi-. 
mir, precum. o fac astăzi Jidanii şi Grecii, 
ca să corumpă tot poporul răpind şi jefuin- - 
du-l tocmai:ca şi Jenicerii şi Spahii iurceşti.. - 
Dir contră, biserica „pravoslavă“, „ortodoxă“, ” 
etc. nc-a : adus răni: mari, răni mari de- 
moarte, răni ' dintre cari, 'precum' spune - 
Erbiceanu (Cronicaiii Greci XVI) fost pro-" 
fesor la facultatea teologică, din Bucureşti, - 
neobositul, cescetător” al 'tainelor-trecutului —. 
nostru bisericesc, unele (multe) nu s'au vin-: 
decat nici până aștăzi, :rane, cari ne-au . 
adus o soarte. de tot ticăloasă, care ne-a. | 
ddus mereu, mereu Sirâinismul şi Corup- . 
țiune, în casa noastră,la masa noastră, care 
n&-âu' corupt, ne-au 'desnaţionalizat, prin 
care am pierdut toată puterea noastră na-: 
țională,. prin 'care ne-am pierdut : conştiinţa 
de sine şi.cu ea -contingente. şi terenuri . 
întregi din aceeace au fost al nostru, din 
aceeace am putut fi astăzi. . Pravoslavia şi 
ortodoxismul ticălos, corupt cu' totul, şi : 
străin -de firea noastră, Dumnezeul străin, 
căruia ne-am închinât, înebuniţi de tap, în. 
tâmpire "mintală, ne-au nimicit. direct nea-. 
-mul, ne-au -spurcat sufletul, ne-au : omorit.



De a 
viaţa noastră naţională.“ (Secta Paterenă în 
Balcani şi în Dacia Traiană etc. p. 417-418). 

10. Cei de până acum au fost laici şi au” 
judecat neunirea mai mult din punct. de 
vedere naţional. - Să auzim, acum pe un 

“ biserican, pe cel mai.tipic reprezentant al 
„bisericii ortodoxe, pe cel mai. bun cunos-! 
„cătoral ei, pe renumitul archimandrit .Scriban. 
Acest “călugăr diligent. în ale scrisului a 
spus "multe 'de toate despre biserica din 
care face parte. lÎntraltele a publicat la 
1908 în Nr: 138 al .revistei „Neamul Ro- 

- mânesc“ un articol - extraordinar, din care 
“extragem numai următoarele: „Ne temem * 
“-de catolici — încheie el după ce. înşiră 

multe” fapte cari fac -să ţi se ridice părul 
“în cap” — ori de propagande. Dar sub un 
regim al-lor am fi cel puţin creştini, am fi 

„într'o consecvență oârecare faţă de numele ' 
lui Hristos, pe. care îl mărturisim cu buzele. 
Biserica noastră de azi însă e negațiunea |. 
creştinismului, e un aşezământ de păgâni,: 

" .cari speculează. numele celui,- de cât carele 
buzele omeneşti nu pot pronunţă. ceva mai 
Scump. şi mai înalt. Când tu ai în biserică. 

“preoţi, cari fac ochi dulci doamnelor, în cele - 
mai . sublime momente ale oficiului, cari 
caută să-şi ucidă fetele, nu mai putem zice 
că avem de a face cu creştini. Decât cu o 
biserică servită. cu asemenea monstri, mai 
bine este şi catolicismul şi mohamedanismul, 
şi orice alta mai vreţi.: Şi acum minunaţi-vă, 
cetitorilor, că: există .preoţi, cari privesc cu .
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' linişte asemenea “sacrilegii, şi cred că sunt . 
întrio atitudine corectă, când nu strigă 
contra unor: asemenea ticăloşi,- cari au pre» 
făcut: biserica Domnului nostru în: peştera - 
tâlharilor, Biserica, faţă. de care ei, cei 

_corecţi, s'au „legat pe viaţă; . minunaţi-vă_ şi 
„de aceea, -că păstorii cei mari fac urări 
pentru prosperitatea. Bisericei şi . fereală de 
duşmanii cei mari şi neiertători ai: bisericii, „- 
ci cei cari pot face rânduială, şi nu „Vor, 
lăsându-6 - adăpost : tuturor bandiţilor şi 
abrutizaţilor.“ 

- În acelaş articol mai zice P.. Cuvioşia 
sa, că „Biserica aşa cum este reprezentată. 

prin mulţi din preoții de azi, e mai mult .- 
un: culcuş de trândaxi, bârlog. de netrebnici, 

şterea tâlharilor şi. şcoata - perversităţii“ 
rumoasă .caracterizare|' Şi un atare cler 

"să formeze biserica dreptmăritoare, „domi-- - 
“ mantă“ în ţară! Păr. Archimandrit constată că: 

„Ierusalimul - de. sus nu există, nicăiri în bi-: 
serica ortodoxă“ (Neamul Rom, Febr..1909). 

“Tot ale Preacuviosului 'sunt şi urmatoarele 
„afirmaţii : .„Pe autorităţile: bisericeşti, dacă 
le-aş pune cu: evanghelia, î în mâna să justi- 

' fice asemenea purtare, n'au: “să poată. Dar: 
"dacă -nu reprezintă evanghelia, ce reprezită? 

- O Biserica, care nu stă pe baza evangheliei. 
„.e.o minciună; minciună” sortită „sterilităţii 
şi disprețului. Socotesc. că Statul n'are ne-. . 

voia,.nici dreptul să susţie cu. banul său o. 
- biserică ale cărei organe nu reprezintă toc- 
- mai ceeace Statul le plăteşte să reprezinte“ .



-" Vezi la Ceridianu: „Patru ani de luptă pag. 
* 2. Cine voeşte să-şi facă o idee clară 

| "despre starea bisericii ortodoxe din vechiul 
"regat, citească numai cărţile dlui Cernăianu: - 

. Biserica din Regat, Patru ani de luptă, 
- Secretele „turburărei“ bisericeşti, Infruntarea' - 
nesocotiților profesori. şi teologi dela Semi. .. 
narul „Andreian“ din Sibiu, Primejdia bi-.. 

_sericească şi națională din Basarabia ; Con-. 
flictul cu biserica ortodoxă din Basarabia.) 

Na citatele s' ar putea. înmulţi la infinit. 

+ Am-mai puteă aduce pe bunii scriitori . 
bisez riceşti Gala Galaction şi Nichifor. Grai- 
nic, cari examinând cu toată: seridsitatea 

“starea jalnică. a bisericii ortodoxe din zilele . 
noastre o. deplâng amar '(Vezi la Cernăianu | 
Primejdia bis. în not. din Basarabia, pag. 
41—47), . . 

. Asemenea şiP. S..Sa Variolomei Epis- 
„.copul Râmnicului Noul-Severin, în . chiar 
: Senatul "Ţării a descris la 238—29 Dec. 1924 
starea deplorabilă” în care se află biserica. 
„sa, sărăcită şi subjugată Statului. ” 

O biserică, după cum ne-o prezintă 
cei mai aleşi fii ai ei,: precum na folosit 
neamului în trecut, aşa nu ne poate folosi. 
nici acum, şi nu va face ispravă nici în 

viitor, - E , E 
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a Bărbaţii de . seamă ortodozi Ă 
despre Unirea” cu Roma. | 

chip şi formă Unirea cu - Roma din toate 
puterile şi vreă s'o discrediteze înaintea popo-. 
rului român şi.:s'o facă .odioasă, e lucru 
cunoscut. Nu cumva şi bărbaţii de seamă ai 

"neamului află Unirea de primejdioasă şi rea 
"pentru neamul nostru ? : 

„şi însemnătatea lor,: au numai cuvinte de 
„audă pentru sf: Unire, carea -a adus nespus 

- Cumcă: preoțimea ortodoxă huleşte în 

RR. Bărbaţii aleşi. ai neamului, cari ştiu. | 
şi vreu să aprecieze lucrurile: după valoare 

de-mari foloase neamului, Dar. să-i lăsăm să -. '- 
” vorbească ei. şi să ne spună ce merite are * 

unirea pe terenul cultural 'şi naţional. 
1.. Jon C. Brătianu, marele bărbat de 

stat, a spus-o chiar în parlamentul României 
în ziua de 4 Dec, 1881: „Şi trebuesă ştiţi - 
că chiar descoperirea noastră naţională ne-a 
venit de dincolo, de . peste ' Carpaţi prin 

“acei Români 'cari au fost trimişi” la “Roma, 
unde au învăţat să fie Români.“ (los. Sterca 

- Siuluţiu: O lacrimă ferbinte. Partea- N dir. 
- Memoriu Sibiu 1883, pag. 60). 

“2, - Mihail Eminescu, “marele nostru 
poet naţional, zice despre biserica: catolică: * 
„cât despre . catolicism ca instituţie univer- 

sală nu putem tăgădui meritele lui într'ade- “ 
văr r extraordinare pentru cultura” omenească... 

.
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-- Toate popoarele care poșed înaltă civiliza- 
- țiune astăzi, dacă . nu sunt, au fost măcar 

mult. timp -catolice.“ (Articolele: politice, 
- Bucureşti „Minerva“ 1910 pag. 60 şi urm.) 

3... Titu Maiorescu, cel mai mare critic . 
român, zice: „Că în secolul al XVIII-lea 

-politica dinastică de Habsburg a încercat 
-  să-ne “aducă “sub ascultarea . Papei dela : 

„ Roma, şi neisbutind, ne-a împărţit îri. două, 
„n'a fost noroc. : Dar că din această încer- 
„care Românii Transibăneni au ajuns în 

etatea. eternă, unde a reînviat în ei sim- 
iămâniul gintei -latine, revărsându-se apoi 
"asupra -rioastră a. tuturora : aceasta a fost . 
rara fericire, care . dintro desbinare . reli- 
"gioasă a înălțat neamul întreg spre o ună. 
tate de cultură naţională.“  („Familia“ din 
1904 Nr. 21—22), - PE 

"4: M. G. Obedenariu, distinsul învăţat . 
şi patriot, bun “cunoscător al catolicismului, . - 
scria „următoarele despre unirea religioasă 

„a Românilor: -„Frumoasă iişcare a fost 
unirea Românilor! Fără paşul acesta .remar- 
cabil, noi nu am avea astăzi mai multă . 

“cultură decât Bulgarii. Mai mult! ' Inainte 
de unire nu se învăță în şcoli decât a ceti, 

„a scrie, a calculă. "Apoi se mai învățau de 
rost psalmii, ceasurile, cântările liturgice, 
Toată instrucţiunea - Românilor se mărginea 
la acestea. Nici o idee. de geografie, de 
“gramatică, de istorie, -de ştinţele - exacte, 
de filozofie.: "După ce s'a îndeplinit” unirea, .
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se . trimeteau tinerii Români la - Roma, în. 
Colegiul dela Propaganda. Acolo ei au în-' : 
Văţat nu a deveni catolici (pentrucă erau!) 
ci a deveni Români. Ei 'se-renasc ca latini. 

- Monumentele, cărţile, manuscriptele, limba _. 
italiană chiar şi cea 'de rând, îi învaţă -că 

- ei'se ţin de o rassă superioară şi că. şi-ar 
putea cultivă limba aproape ca şi Italienii, 
mai bine decât Ruşii şi Bulgarii. Fără unire 
noi nu aveam pe Şincai, nici pe P. Maior, 

„nici aceea: pleiadă 'de oameni devotați, de 
„apostoli ai Românismului. Uniţii sunt aceia, 
cari ne-au dat primele cărţi de învăţământ 

“laic european, apusean, latin. Dupăce uniţii 
- au. compus cărţile şi deschis; şcolile şi ne. 
uniţii. au profitat de învăţământul naţional. 
Şincai a- deschis ochii tuturor Românilor; , 

- dar dacă el ar fi rămas în satul. său şi dacă 
ar fi rămas pravoslavnic, nu ar : fi : învăţat 

„decât să tragă clopotele şi să cânte cu un 
șlas slobozit pe nas vecernia după obiceiul . 

recilor. .Şincai nu s'a format: decât: în.  : 
Roma. Dacă .uniţii nu ne-ar. fi deschis ochii : 
pentru -a puteă privi: civilizaţiunea latină, - 
oate că am.fi fost înghiţiţi de . Muscali. 
ievul este : antipodul Romei. 'Facă-se un 

Român *. musulman, dacă-i place, însă re- 
cunoască partea mare ce. a' avul-o Unirea 
la renașterea naționalităţii române. lată ce 
cuget eu despre ea.“: Ra 

- 5. DI... lorga scrie referitor, la cato- 
* licism: „În alte “timpuri, adoptarea catoli-. 
cismului ar fi fost pentru noi o mare bine-..
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facere şi ar fi dat poporului nostru bine 
înzestrat o. civilizaţie cel puţin egală cu a 
Poloniei şi Ungariei. Astăzi ar fi fost absurd 
şi înapoiat. a refuză locuitorilor catolici ai 
pământului ţării un cult bine statornicit şi 

“ onorat de Statul nostru.. Pentru noi patrio- 
"tismul nu'e o chestie de rit. Şi în sfârşit, 

- dlerul nostru,. dacă: e capabil de emulaţie, 
nu poate decât să câştige din vecinătatea 
creată, prin întemeierea la noi, a. lerarhiei 
catolice.“ (Stud. şi Doc. [, Il.) . 

„Nu. numai în alte timpuri. ar fi-fost.o. 
- mare. binefacere-.adoptarea catolicismului, ci 
„ chiar. şi- în: zilele... noastre. - Căci chiar.după 

constatările: dlui lorga, noi Românii, în îm- 
prejurările între cari n aflăm „ori ajungem 

„- un. popor .model,.. ori pierim.“ Pentru: a 
ajunge un popor model. „trebue o biserică, 
care să: poată schimba: moravurile bizantine, . 
şi:să fie ea însăşi cel mai puternic factor 

 civilizator“ — zice regretatul Dr. A. Bunea. . 

“ministru al Cultelor, în discursul de recepţie, 

O atare: biserică - însă e numai .biserica! 
„catolică,. orice le-ar.plăcea altora'să creadă.: 

-"6. DI. Alexăndru ă Lapedatu, actualul . 

ce l-a ţinut la Academie în prezenţa Ma 
Sale Regelui, a zis următoarele despre sf. .: 
Unire: „Everiimentul capital, cu urmări noro- - 
cite pentru 'prefacerea în mai -bine. şi. des- 

"voltarea în folos general. a” vieţii culturale 
"şi, prin aceasta, a celei politice, din trecu- 
tul Românilor trăitori 'peste Carpaţi, a fost, .
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fără îndoială, unirea unei însemnate părţi a - 
lor .cu Biserica Romei,. unire pusă la cale, 

„şi înfăptuită, e ştiut, (2) cu scopuri. politice 
străine neamului, dar care, din fericire, a 
sfârşit prin a servi interese ale noastre ale 

“tuturor, celor de dincolo, ca şi de dincoace 
de. munţi. Faptul nu poate fi tăgăduit şi 
afirmarea lui e, desigur, o banalitate. Totuş, 
faţă de anumite, contestaţiuni,. o banalitate, 
'dacă mă pot exprima astfel, necesară. Căci | 
prin unire am ajuns în şcoalele din Apus, 
din Roma .în deosebi, şi în cele ale: călu- 
gărilor crescuţi şi educați acolo. În aceste 
şcoli au venit ai noşti în contact cu clasici- 
tatea” greco-romană şi cu. opera istorică, 
medievală.şi modernă, din'a: căror învăţă- 
tură au tras cunoştinţe lămuritoare şi edifi- . - 
cătoare âsupra' originei. romane! a. neamului ' 
şi continuității lui, neîntrerupte, pe teritoriul 
Daciei. traiane. Pe baza acestor cunoşţinte, 
prelucrate. şi propagate printre . cei -de 
acasă, s'a ' restaurat vechea .conştiinţă, 
amorţită, a latinităţii şi. autohtoniei: noastre 

“şi s'a născut — prin colaborarea, de 'sigur, 
"şi a altor elemente şi influenţe: — noua con- 
ştiinţă, vie, a. drepturilor naţionale. Pentru 
dobândirea acestor drepturi s'au formulat: 
cererile, precise şi, pozitive, ale primelor . 
manifestaţiuni politice . româneşti de peste 
Carpaţi.: În cadrele Bisericii unite s'au afir- 
mat, în fine, mai întâiu, aceste cereri: 
şi prin lupta, şi, jertfa celui . mai mare 

“ arhiereu al acestei Biserici — loan Inocen=
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ţiu Clain — s'au impus ele opiniei publice 
din Transilvania.“ (Istoriografia română arde- 
leană, discurs de recepţiune la Academia, 
română.) Tot di Lapedatu mai zice despre Uni 

“re: „Amănuntele asupra modului cum s'a 
încheiat unirea românilor cu biserica latină, 
formează preocuparea istoriei obiective ; căci 
asupra binelui. cultural ce ea ni-l-a adus, 
cu toţii suntem de o părere: că el este 
cel mai de seamă al trecutului nos-. 
tra“ (Prinos lui D. A. Sturza, la împlinirea 
"celor 70 de ani. Pater 'Jânos, pag. 310). 
„în 1 DL A, C. Paulescu, pe care îl vă- 
zurăm cât e de scârbit de schisma lui Foţie 
şi Cerularie, după ce spune că, Unirea a 

"fost. un strălucit act național, mai zice: 
- „Urmările Uhirei- au fost neprețuite pentru 
Românii. de pretutindeni“. 

„Uniţii ducându-se. în ţările culte din 
Apus, au învățat:să deștepte instinctul na- 
țional, amorţit' de Slavonism, de Grecism.: 

„şi de Calvinism. Episcopii lor s'au străduit 
să întemeieze şcoli pentru popor în care fii 

„iobagilor să găsească hrană în tot ce le 
"trebue, — şi au creat la „Blaj cel mai pu- - 
ternic focar de cultură românească. De acolo - 
au pornit Samoil Micu (Klein), George Şincai. 
Petru Maior,... şi :au realizat renașterea 

. Românismului, — demonstrând, 'cu docu-.- 
”.:mente stienţifice originea latină a neamului 

şi a graiului nostru, ce era contestată, pe 
acelea vremuri, de scriitorii străini“ (Sinago- 
ga şi Biserica, vol. l. pag. 160—1);



"8. DI Sextil Puşcariu, profesor univer- 
sitar, vorbind despre renaşterea culturală şi . 
naţională a Românilor, o aduce în legătură | 
cu sf. Unire. “lar când prin aceleaşi porţi — 
zice el — întrară, ca nişte apostoli, în aure- 
ola luminii intenzive acei câteva bărbaţi 've- 
nind dela. Roma, cari pe lângă ştiinţă, aveau 
şi focul entuziasmului şi cuvântul cald, care. 

- încinde, atunci au mijit şipentru noi soarele 
vremilor nouă. Petru Maior, Gheorghe Șin- 

“cai, Samuil -Clain şi tovarişii lor . au să- 
vârgit minunea resurecţiunii popo- : .. 
ului român: şi au împrimat direcția în 

„care avea să se desvolte spiritul public în 
tot cursul deceniilor următoare“. (st. lit, . 
rom,, epoca veche vol. Î. pag. 2) Aşadară 

| Puşcariu recunoaşte, că'a fost de lipsă 
de o adevărată minune pentru 'a redeşteptă 
poporul român, din  amorţeală în' care l-a 
aruncat ortodoxia ' „românească“; |. IE: 

„9. DI £.. Lovinescu zice: „De ar fi 
„izbutit încercările, 'de “altfel stăruitoare, ale 
catolicismului, soarta poporului nostru ar fi :- 

„fost alta: revărsăndu-se asupra lui, cultura . - 
"latină, l-ar fi întrodus, cu veacuri înainte, 
„în procesul. vieţii apusene şi l-ar fi: smuls, 

” dacă nu politiceşte, cel puţin sufleteşte, din- 
„tun mediu de  disolvare morală, pe care 
tradiţionaliştii obişnuesc să ni-l prezinte ca | 
pe mediul natural de formaţie a; culturii şi 
sufletului românesc“. (Istoria civilizaţiei ro- . 
mâne moderne pag. 13.) De disolvarea: mo- 
rală nu va scăpa poporul român prin atrib-
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__nire de titluri impozante din partea unor auto- 
 rități necompetente, unei persoane, carea 

pentru.a' motivă cinstea ce: i-se face, atribue 
bisericii sale meritele altor biserici. | 

Scriitorii pe cari îi auzirăm până acum 
„sunt 'laici, şi: au considerat „unirea mai mult - 
din punct de vedere naţional- culiural. 

10, Să auzim şi pe un cleric, că cepărere 
are el despre :biserica: catolică. Fie tot .ar- 
chimandritul' 7. Scriban, carele fiind . om 
umblat în lume. şi cetit, curioaşte şi stările 

- - din biserica "catolică. 

__* lată ce zice el în treacăt despre - bise- 
rica catolică: „Biserica catolică merge mai 
bine decât'-a noastră... Ea işi are calea 

“trasă de propiile idei ale Bisericii sale şi 
nu există nici o -putere - capabilă s'o 'abată 
dela dânsa... Această energie a: Bisericii 
catolice, rod al faptului că e stăpână în casă 
la dânsa : şi deci slobodă “e să-şi urmeze 

„ideile ci, e ceeace dă împresia că nici porțile 
iadului un o vor sfârmă, Intr'o astfel de bi- 
serică toate fiind aşezate conform interese- 

“lor: șuperioare, în acord cu ceeace mărturi- 
-seşte ca. principii ale organizaţiei şi având 
servitorii ei a privi numki la şeful lor: reli- 
'gios, e natural să se poată: menținea spiritul | 
de „disciplină si devotament şi curajul î în a. 
apără principiile bisericii, - căci ştiu ei că o 
întreagă oaste bisericsască, cu care stau în 
acord, se află îndărătul lor... Deci fericită 
e: biserica, ce stă pe baza principiilor ei; și
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s6 pune cu u foc: pentru ele, căci aceasta garan- | 
tează existinţa şi eficacitatea ei. (Neamul rom. 

“lit. Martie 1909)..Aşadară chiar după 'măr- 
" turisirea dlui Scriban, biserica catolică nici 
pe departe nu e negaţiunea creştinismului 
A păeim. e silit. să mărturisească despre 
biserica sa „ortodoxă“. ă 

:.. 11, Meritele bisericii unite pe terenul cul- 
tural şi naţional au fost recunoscute în mod 
sficial de Alteța Sa prinţul moştenitor Carol, 
când cu ocaziunea consacrării celui dintâi 
mitropolit unit al României pe! veci ' între- 
gite, ca delegatul Maiestăţiii” Sale a Rege- 
lui astfel l-a salutat pe 'noul mitropolit: 
“în citadela culturii româneşti, în Blaj: PR 

„inalt Prea Sfinţiei Tale a hărăzit “ 
* Atotputernicul să întrupeze visul ștrămoşi- - 
„lor. În persoana M jitropolitului. de “'astăzi 

România salută cu venerație pe predecesorii 
lui şi pe acei, cari au luptat şi s'au jertfit 

pentru neam. Primiţi o frumoasă şi glorioasă 
| moştenire. Primiţi pe lângă. scaunul mitro- 
politan şi moştenira « celui mai puternic izvor 
de cultură românească, 

| „Când în 1700 s'a făcut unirea sub. 
„episcopul - Atanasie spre a şură . soartea 
nenorociţilor de - Români . nimeni, „cred, 

“nici prietini nici duşmani mai ales, nau. 
intrezărit serviciile neprejuite, - ce le-a adus 

"aceasta biserică cauzei - Românismului. .În - - 
istoria. culturei româneşti, bisericii unite, Şi 
mai ales Mitropoliei din Blaj, îi revine 
cinstea, de a fi aceea, care a făurit prima 

»
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legătură intelectuală între Români şi țările 
“ învăţate ale Apusului. Numele episcopilor 
- Pavel Aron, Inocenţiu Klein şi Bob vor fi 
veşnic preaslăvite de către Români, căci ei 
au. fost indemnătorii şi mijlocitorii renaştere: 
culturale române. Graţie lor marii cercetător: 

" Samoil Klein,. G. Şincai, Petru Maior au 
putut să redeştepte în sufletul neamului 
nostru. credinţa sămănată pe. vremuri de 

". Miron: Costin, că suntem o viţă străbună, 
oțelită şi. cuceritoare a lumii, că suntem 
“sânge de Roman. , zi , 
".* „Tot de aci au pornit aceia, care au 
fost între. primii cercetători cu deamănuntul 

„ai problemelor limbii, dela Blaj au . plecat 
August Treboniu Laurian, ' Papiu Ilarian, 
Timoteiu Cipariu, şi alţii, cari au studiat | 
semnul nemurirei neamului, graiul strămo-. 
şesc, acelaş: ori şi unde bate. sufletul româ-. : 
nesc şi care cu: veacuri înaintea unirci 
politice “de „azi a arătat. lumii întregi, că 
Românii de peste tot sunt un singur. neam 
uniţi prin o putere mai presus de' toate 
schinjuirile : omeneşti, uniţi prin. puterea 
chiagului aceleiaş limbi.: 

-- „Dar pe lângă aceasta moştenire cul- 
turală, predecesorii V'au lăsat şi. toată - 
munca lor naţională şi etnică, ale. cărei 
roade se .văd strălucite - astăzi, Biserica 

" greco-catolică strâns unită cu cea gr. or. 
a fost Cetatea de nedărâmat, prin care s'a 
păstrat neatinsă naționalitatea : Românilor 
din Ardeal. Românii nu vor uita niciodată,
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că aci în Blaj se găseşte, “lângă locul” 
“unde stăm acum, - Câmpia . Libertăţii, la: 

care” neuitatul Simion Bărnuţiu a proclamat. 
în 1848 fiinţa etnică a neamului românesc.“ 

„Mare “a fost munca 'acelor,: înaintea ' 
ței -cărora ne... amintirei, muncei şi şuferin 

. . . a! - . . - închinăm cu adâncă evlavie.“ 
Aşa vorbeşte Cel chemat să donducă 

odată destinele neamului românesc. Dânsul 
"ştie din istoria noastră naţională şi din istoria 
lumii întregi, că ce e în stare să face Bise= 
rica catolică, adecă adevărata biserică 
alui, Isus Hristos pentru înaintarea neamuri- 
lor. „De aceea şi încheie” îndemnând “pe . - 
noul mitropolit să desvoalte. această sfântă. - 
moştenire şi. se ducă mai “departe măreaţa “ 

operă a premergătorilor : 
„Inalt Preasfinţiei Tale îi rămâne sar-: 

cina de a păstră. şi de a desvolta până în 
cele mai tainice colţuri ale sufletului popo- 

raului credincios, aceasta . bazată şi sfântă 
„moştenire.“ - - aaa 

„3. Biserica de Stat, . . 
"- Ortodoxii pentru ca . să-şi . justifice 

procedura de a-şi pune în. locul de frunte 
“biserica lor, mai.ales cu. ocaziunea sărbă-. 
„rilor naţionale, desconsiderând pe cât pot 
celealalte culte, zic că, biserica lor e de stat. 

R. E un mare neadevăr a spune, că 
biserica ortodoxă din "Românie-mare e bi- 
serică de Stat. Dacă ar fi aşa, atunci şi 

=
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Constituţia tării ar trebui s'o recunoască 
de atare. Dar în Constituţia cea nouă nici . 
vorbă de aşa ceva. In art.:22 cetim că: 
„Statul garantează tuturor cultelor o deo- 
potrivă j, 'bertate şi protecție... Biserica creg- 
tină ortodoxă * şi cea ' greco-catolică sunt 
biserici - româneşti. -Biserica ort. rom. fiind 
religia marei majorităţi a Românilor este 
biserică. dominantă în Statul român ; iar cea 
greco-catolică are întâietatea: faţă de celea- 
lalte culte“. . 

"Dacă conform Constituţiei toate cultele 
se bucură deopotrivă de libertate şi pro- 

noaşte nici o biserică de biserică de stat, 
“ci numai dominantă în stat, cum de mai 
;vin unii să mai vorbeaseă de . biserică de. 
stat ? O fac. spre a îmbătă cu apă rece 
pe cei ce nu cunosc legea fundamentală a 

„țării şi, „pentru a justifică abuzurile lor. 
Oamenii cinstiți nu-şi. aroagă favoruri ba- 
zându-se pe minciuni. 

Adversarii Bisericii catolice acuză bi-. 
serica aceasta de medievalism, când ea 
cutează să-şi apere, dogmele, cari nu se 
pot schimba nici când; dar 'în adevărat 

„ medievalism cad aceia, cari azi în veacul 

- şi România-mare — este. „primit principiul” 
al XX-lea, când în toate ţările. — între cari 

absolutei libertăţi de conştiinţă şi.a depli- 
nei egalități, mai 'cutează a pretinde pentru 
o confesiune, c ca să fie declarată de biserică 

,
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de stat. Care ţară în ' Constituţia sa nouă: 
a făcut-o aceasta? e: 

Ceice vorbesc de biserică de stat nici, 
decum nu-şi dau sama de starea vrednică: - 
de compătimit în care a ajuns bisericile de... 

“stat, între cari şi cea română. Cine vrea să ” - 
: se convingă despre urmările ce le-a avut' 
legătura prea strânsă a bisericii. ortodoxe : 
'cu statul român, citească numai discursul 

-P, S; S. Vartolomeiiy Episcopul Râmnicului, 
“Noul-Severin, ţinut în Senat în şedinţele 
din 28—29 Dec. 1923; citească articolul . 
dlui Nichifor Crainic: Politica şi ortodoxia 
din Nr. 2—3 al revistei „Gândirea“ (1923), . - 
precum şi ale păr. Gala :Galaction, publi- 
cate în ziarul „Dimineaţa“ din 1,2, 3 Febr. 
1924 (Vezl la C. Cernăianu: -Primejdia  bi- 
'sericească şi naţională din Basarabia, pag. 
41 şi urm.) Toţi oamenii „cu tragere de . 
inimă faţă de biserica ortodoxă în frunte, . 
cu arhi. |. Scriban - mărturisesc, că scăde- 
rile vădite ale bisericii ortodoxe se dato- 
rează Statului. . Da 

Deşi biserica ortodoxă, după Consti- | 
tuţie nu e de stat, totuşi-cu dreptul se poate . 
mumi a statului,  pentru'că Statul 'e acela 
care o conduce - după placul lui, cel puţin . 
'aşa a. fost până acum, fără-a suferi .vre'o .- 
contrazicere din partea clerului înalt. Cine 
„cutezâ să: apere drepturile şi prestigiul bise- 
„vicii :faţă de miniştrii, cari de multe ori. 
n'aveau credinţă, eră trimis la -mănăstire.
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“De altmintrelea aşa ceva e destul de firesc. 

„ "Nerecunoscând 'autoritatea pusă de Isus Hris- 

„tos în Biserica sa şi carea i-ar putea apă- 

ură împotriva  potentăţilor “zilei, s'au' băgat 

„slugă la -puterea civilă, carea se foloseşte, 

"de ei 'spre scopurile sale politice, compro- 
-. ciţindule autoritatea, după mărturisirea celor 

“mai ilustri fii ai bisericei ortodoxe, : la cari 

ne-am referit, şi a. marelui scriitor rus Solo- 
vief, în cartea sa „L/eglise russe“. . 

"6, Biserica dominantă, ; - - 

Ortodoxii se fălesc mult cu titlul de, 
„dominantă 'ce-l dă Constituţia” bisericii lor, 

“gi în urma acestei denumiri pretind anumite 
"privilegii şi favoruri pentru ea. e 

__R. E adevărat că în Constituţie cetim 
că: „Biserica: ortodoxă 'română fiind 'religia 
:marei majorităţi a Românilor, este biserică 
dominantă în Statul român, iar'cea gr.-cato- 
lică are întâietate faţă de celelalte culte”. . 
„Precum se vede din textul Constituţiei, bi- 

_“serica ortodoxă a. primit titlul de dominantă 
numai din motivul, -că e „religia marei majo- 

„rităţi a Romănilor“. Numirea de dominantă 
nici decum nu-i dă drept la favoruri şi pri-. 
„vilegii. speciale faţă de celelalte: biserici. 
„Aceasta ne-o spune şi Constituţia însaş în 
acelaş articol (22), când zice: „Libertatea 
conştiinţei este absolută, Statul garantează 

„tuturor cultelor.o deopotrivă libertate şi
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protecţie,” întrucât exerciţiul lor nu aduce 
atingere ordinei  publice,. bunelor : moravuri 
şi legilor de organizare ale Statului.“ Sin- 
gurul favor ce se dă bisericii ortodoxe, -fi-. 
-ind declarată de biserică românească, se dă 

şi bisericii gr. catolice, căci iată ce. cețim; în. 
acelaş articol: -„Biserica creştină .ortodoxă 
şi cea gr. catolică sunt bisericii româneşti“. 

Dominația această e: o fală. goală. 
- Mai cu drept s'ar putea numi bis. ori. do- 
minată, — să ni se ierte cuvântul, —'in 
loc de dominantă, căci e în măsură destul. 

: de mare sub stăpânirea statului, stând ade- 
sea la discrediţia stăpânitorilor zilei cum o 
declară fiii ei cei:mai ilustrii. E apoi şi ceva 
paradoxal să fie dominantă o biserică al: 
cărei cler este inferior. clerului multor bise-. 

„rică din ţară,. - i 
- : Ca să nu fim acuzaţi că am face vre-o. 

nedreptate clerului ortodox, când zicem că nu 
„are însuşirile. unui cler dominant, lăsăm pe 
dl lorga să spună starea clerului bizantinit 
din vechiul regat: „Fără conştiinţă de fiecare ..- 
clipă a unităţii româneşti, fără iubirea cea: 
mai plină de căldură şi mai adeverită prin fapte 

“pentru țărănimea, care înfăţişează şi sprijină. 
aceea unitate, fără cele mai mari şi minunate 
jertfe pentru învăţătura şi cartea românească, 
clerul superior. din ţară noastră va fi ceea - 
ce este, o tagmă de funcţionari, preţuiţi 
foarte puţin- de societatea ' laică, cu toată, 
leafa „mare, ce li-se şerveşte şi formele stră-: 
lucitoare, dar zădarnice; cari li-se îngădue 

. , 
. Ă 

.
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Şi e, de sigur, una: din cele mai mari nevoi de 

- astăzi, ca Biserica noastră să învie“, (Sămă-” 

 nătoriul din 18: Sept. 1905 pag. 683) Şi 
“ Tucrurile nu se schimbă: de azi pe mâne 
în:spre bine. :Mai curând şi. clerul” ortodox 

“din provinciile alipite: se -va-asimilă celui 
_- din vechiul regat,. va deveni o simplă une- 

- altă în mâna guvernanţilor, |. o 

-:- „ Noi.catolicii suntem foarte îndestuliţi,. 

“ când. ştim că. Biserica noastră ' dominează 

'* peste lumea întreagă şi nu numai în o ţară. 

5 “e doniinantă nu numai cu numărul faţă 

- de “sectele creştine ori păgâne, ci şi în. 
ceeace trebue să domineze adevărata Bise- 

zică: alui Hristos, în: operile de. caritate, 
„Care dintre. bisericile necatolice a muncit, 

_ munceşte :şi acum şi jertfeşte. pentru ajuto- . 
rarea şi ridicarea aproapelui : ce: se: află în 

„lipsuri trupeşti şi sufleteşti, inai mult. decât 
„Biserica: catolică ? Că în ce priveşte operile 

de caritate. se - poate numi - dominantă în. 
„România-mare şi biserica română unită se”. 

„ “poate constată şi: din următorul fapt: 

_" In anul '1923. s'a întâmplat o 
"mare nenorocire la minele de cărbuni 
“din Lupeni. ' Au, fost peste. 80 de: 
victime. ' Pentru ajutorarea familiilor | 
rămase fără susţinători sa făcut o 
colectă' în ţara. întreagă. S'au trimis 
liste' la toate oficiile parohiale” din 

“țară. Şi care a fost rezultatul ? Iată-l:
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Au sosit dela parohiile:. ortodoxe 6 
liste: cu 1714 Lei, greco- -catolice 170. 

„liste cu 43064:30, romano-catolice 88: . 
liste cu :12589- 57, reformate 24 liste 
cu 3118:32 'şi 'unitare 17 -liste. cu 
2712:90- Lei.) Vedem că biserica N 
„dominantă“ cu cele 10. milioane de 

credincioşi al săi e cu mult înapoia 
unitarilor “cari. abia au vre'o 50.000 

“de credincioşi.: Biserica catolică do- 
- minează în facerea. de bine; dovadă .. : 

că e mai pătrunsă de spiritul lui - | 
Hristos, - carele “a „trecut „prin lume *: 
făcând bine. 

Cumcă “lupta. ortodoxilor Bontru.. a 
„ asigura favoruri, bazată: pe nenorocitul. cu-. 

vânt „dominantă“ din Costituţie duce „numai, 
la învrăjbire între: fraţii : de acelaş sînge e 
lucru limpede pentru orice. om de :bunăvo- 

” înţă şi inteligent. Aceasta â.constatat-o şi un . . 
organ: de propagandă ortodoxă, (Legea ro- 
mânească“ din 22 lulie 1923,) carele. vor- 
bind despre înfrăţirea popoarelor prin biserică 
scrie: „La noi nuse face. nimic în această, 
privinţă. Noi trăim încă în cercul viţioş al.” 
socotelilor inspirate de politică, care împarte. 
biz tr în prieteni şi duşmani. Diferitele 
iserici trăesc lângă olaltă ca străine, căci - 

: » Vezi „Sionul Românesc“ Nr, 13-04 din 1923.
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“camaşa lui Hristos e împărţită între ele.. 
In această izolare una tinde la supremati- 
zarea celorlalte şi tot mai tare se abate 
dela doctrina lui Hristos de a fi toţi o tur- 
mă şi un păstor“. Care este „biserica, care 
tinde: cu ori "ce mijloace . la' suprematizarea 
celoralalte din România mare o ştim cu toţii. 

7, Biserica naţională, 

Unii dintre fraţii ortodoxi mai ales ar- 
-- “delenii se încearcă a înbătă neîncetat pe 

"cei neorientaţi, zicând, că. biserica lor e 
„biserică naţională“. ”- | Aa 

R. Fraţii ortodoxi ar putea. fi- mai mo- 
„ deşti în pretenţiile lor, .pentrucă dacă bine! 

” - cumpănim lucrurile ajungem la constatarea, că 
biserica lor nu e naţională în ce priveşte. 

: credinţa, căci le este comună cu Slavii şi 
Grecii. Nu e naţională în rit, căci ritul e. 

" grecesc. Nu e. naţională în organizaţie, căci 
organizaţia (în Ardeal) e deabinelea pro- 
testantă, săsească, lară dacă o numesc ;na- 

_“ţională - în“. înţelesul că. munceşte. singur 
- pentru binele vremelnic şi vecinic al popo- 

rului- român, şi pentru al. altor popoare,. 
atunci chiar aşa 'de naţională e şi biserica 
unită; ba pentru . munca sa rezenerătoare 
a neamului românesc întreg, recunoscută de 
toţi bărbaţii de seamă ai neamului, titlul 
de biserică : naţională : s'ar ..cuveni: mai cu 
dreptate bisericii -unite. (Vezi art. 4.) Şi
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aşa neuniţii noştri nu au nimic special, cu ce, 
'să se mândrească şi să îmbete pe oamenii 
instruiți şi luminaţi, o o i 

- Constituţia cea nouă ' recunoaşte şi. 
„biserica unită, de biserică românească în- :-- 
tocmai: că şi pe cea gr. orientală (art. 22)..: 

„8. Biserica ortodoxă din Axdeal 
„şi magonalismul, 

_ In raportul asupra proiectului de Con- 
stituţie se spune despre .biserica. ortodoxă: 
„Cu deosebire această biserică, a. fost 
„păstrătorul naţionalităţii, a Românismului- în 

- Transilvania“ şi pe tema aceasta-i-se cereau 
- privilegii. faţă de celealalte biserici. - --.. . 
„_:* R..Dacă raportorul şi” în bună paite 
autorul Constituţiei 'n'ar, fi de origine grec, 
de bună seamă nu ar. fi .cutezat să spună 

-_ chiar în Senatul ţării un neadevăr aşa de 
sfruntat.. Biserica ortodoxă a păstrat naţio-. -. 
nalitatea ?|! Să vedem ce ne spune istoria, - 

- restrângându-ne şi numai la Transilvania; Ne-a . - 

păstrat naționalitatea până în veacul XVI-lea ? 
Prin ce? Prin aceea,-că nedesvoltând nici 
o activitate, a lăsat ca nobilimea „română 

să se maghiarizeze trecând la catolicism şi” 

- aşa să ajungă la ştiinţa 'şi educaţia de -cari 
avea lipsă la purtarea oficiilor publice:?. . 

+ . Din 'veacul -al XVI-lea până la 1700? 
„Dar în timpul, acesta n'a. fost ea oare slugă: 

plecată; calvinismului ? Episcopii ei nu erau 
, N , , RI , Ai N, i ,  
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calviniţi 'cu totul ? Pentru ca-să primească 
"întărirea lor în scaunul vlădicesc din partea 

- principelui ţării, nu subscriau' mărturisirea * 
„„“de credinţă calvină ? Să ni.se arete în de- 

cursul celor 150 ani, cât a fost calvinismul 
“* la putere, în Ardeal, cari sunt preoţii şi 

episcopii ortodoxi, cari să fi: luat în apărare 
drepturile poporului român “şi curăţenia 

"credinţei, Sava Brancovici 2, Dar acest aven- 
“ -turier a fost ucis nu pentrucă ar fi ţinut la - 

„“. legea sa, ori pentrucă ar fi înfruntat pe' 
“ “puternicii zilei pentru. nedreptăţile cele. fă- 
„ceau poporului român, şi pentru legăturile 
salc:cu duşmanii, ţășii, şi mai -ales pentru 

. >. jafurile ce le săvârşiă cu ocaziunea vizita- 
:.. ţiilor sale prin sate şi pentru viaţa desfrâ- 

nătă ce o ducea (Vezi Bunea: Sava Branco- 
viei). Câţi români nu s'au calvinit în răstim- 

"“pul.acesta şi s'au maghiarizat, şi . biserica 
-- ortodoxă n'a avut nimic de zis contra | 

- Dela 1709 până în zilele: noastre? 
"A ridicat şcoli, a. întemeiat instituţii cul- 
"turale pentru .luminarea poporului şi ridi- 
carea lui din întunerec ? Ba tocmai că sa:. 

: “aliat cu cei mai mări . duşmani ai p&porului 
românesc' cu Ungurii calvini, cu Grecii şi 
Sârbii ortodoxi, ca să împiedece pe arhiereii 

„bisericii unite în” munca: lor apostolică de 
luminători ai poporului prin şcoli şi vizitaţii 
canonice, în lupta lor-aprigă pentru' elup- 
tarea drepturilor pe seama poporului român. - 
Se pusese cu totul în slujba celor ce ne.- 

„. voiau perireă,:.
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„Dar ce să mai' perdem vremea cu 
îmtâmplări aşa îndepărtate de noi.: Să 
vedem ce “merite are biserica - ortodoxă. cu. . 
prilejul _ unirei tuturor Românilor întruri.-- 
singur „Stat. Idealul” nostru naţional, făurit ” 
“de marii apostoli ai -românismului Samuilă .. 
Micu, George “Sincai şi Petru Maior — toţi a 
trei fii al biseyicii unite cu Roma: — răs- ..: 

„ pândit - prin “şcolarii şi profesorii ' şcolilor 
din Blaj în toate colțurile locuite- d& români: , 
a fost unirea tuturor Românilor într'un stat 
naţional. Ce rol a avut. biserica 'ortodoxă .- 
la făurirea acestui stat 2: A desvoltat simţul | 
naţional ?. Nu, căci aceasta e opera bisericii - 
unite cu Roma/(Melchisedec, loan Brătianu) | 
Prin legăturile ei politice cu "fănile” din. jur ? . 
Nu, căci e fapt constatat, că la 1646 şi 
1859 mitropoliţii principatelor lucrau în 
favorul Ruşilor pravoslavnici şi nu în favo- . 
rul poporului român, iar în 1917 au n'a dat. 
mitropolitul primat Conon un Apel cătră - 
armată care se lupta pentru - întregirea 
neamului, să capituleze înaintea Germanilor? 
(Vezi „Chemareu Mitropolitului Primat“ în 
opul „Biserica din Regat“. a dlui C. Cer- 
năianu pag, 350. 

ar se vor fi arătat'la culmea chemării 
-' lor : episcopii ortodoxi din Transilvania, î în 

clipa aceasta atât de hotăritoare: în istoriă. 
"neamului: nostru ? În 8 Sept. 1916 a apărut 
„în : Oradea-mare un document: Pastorala 

“:Nr. 2602—1916, „către poporul” drept cre- 
'dincios român „din de D-zeu păzita mitropo- !
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Jie a. Românilor “ortodocşi din - Ungaria şi 
' 'Transilvania“ subscrisă de mitropolitul Vasile 
Mangra. şi episcopii lui sufragani între cari 

. şi“ actualul mitropolit primat — patriarh Dr. 

- In pastorala aceasta cetim din cuvânt _. 
în cuvânt: „România —. spre marea noastră . 
durere — a călcat -făgăduiala de credinţă, a 

M. E. Cristea. . 

- rupt peceţile contractului în chip perfid. şi 
a ridicat arma asupra patriei nioastre, asupra 

„înălţatului. nostru, împărat şi rege.“ Apoi:. 
„Acela, 'care' cu: vorbele vicleniei pe 
"buze, cu dorul de jaf în suflet, vine în ho- 
tarele noastre, nu-i frate, ci cel mai păgân. 

-- duşman, 'care pentru. aşi. împlini pofta săl- 
ou ae u poe eu o o. ve 

batică îşi omoară fraţii şi părinţii: Da, fraţii * 
de . ieri, . astăzi prin ' voinţa. şi faptele lor 

- păcătoase şi nelegiuite s'au făcut pentru noi 
„în cei mai, mari şi mai -urgisiţi duşmani, 
asupra cărora: glasul sângelui şi legea firii 
porunceşte : să-ţi ridici 'braţul fără milă!“ 
Dupăce mai spun cinstitele feţe, că iubirea lor 
faţă de patrie e nemărginită, îndeamnă pe 

"credincioşii lor, că:. Faţă de noul dușman, - . 
care 'râvneşie. în chip atât de păcătos. la 
“ştirbirea şi ' la 'stricarea. hotarelor patriei 
noastre, veţi şti să luptaţi cu aceeaşi îndâr- 
jire, vitejie şi credinţă cu care eroii nosiri - 
au sfârmat cetăţuile de granit dela Ivango- 
rod“. '' Apoi pot avea. toată încrederea „că 
în ziua judecății şi. a ăsplătirei, Maiestatea 

"sa înalţatul nostru împărat şi- rege, împreu- 
nă cu luminatul său guvern ungar, nu vor 

. . ” . 1 '
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întărzia 'a răsplăti “după. merit. credința ş şi. 
vitejia, cu care aţi apărat tronul şi patria, . -" 

- asigurând condiţiile trebuincioase pentru de- 
svoltarea şi întărirea etnică, culturală şi 
economică a. poporului român din ' patrie“. 

' Răsplata a fost pe terenul economic: 
opreliştea că românii să nu mai poatăcumpăra ... 
„pământ, iar :pe cel. cultural: zona culturală .. 

- cu etatizarea şcoalelor româneşti şi cu comi- 
“.. sarii guvernali în coasta institutelor /noasre - 

- pedagogice. - i | 

” Cu toate acestea cine sunt oare azi cei 
nrai mari patrioţi, români chiar, ca prelați 

„aceştia, cari "în vremuri” „critice se poartă 

„slab de tot? Ortodozilor le place a se pro- 
voca mereu “la istorie, -din care cred că-şi - 
pot. scoate cele mai "puternice. arguraente în 
favorul „ortodoxiei“ Ei bine, tocmai istoria . 
ne dovedeşte, că unul din factorii, care a .. 

| împiedecat desvoltarea culturală şi întelectuală | 
a poporului . român a fost biserica ortodoxă, 

- carea ne-a aservit adeseori neamul -interese- 
“lor streine. Nu negăm, desigur, opera naţio- 
mală săvărşită de mulţi fii ai bisericei orto: * 
doxe;-Dar rămâne un fapt. de- netăgăduit 
că biserica ortodoxă ca atare . ne-a 'aservit' - 

neamurilor. streine şi :ne-a înăbuşit veacuri 

„dearândul cultura şi limba naţională. - 
4 
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s 9. Biserica” singur: mântuitoare. - 

N 

"Unor preoţi ortodoxi le place: să în- 
“sire între alte epitete pompoase ale bisericii 
lor i aceea că ea ar fi „Singur 1 mântuitoare“ . 
SI e oare chiar aşa?! 

“R. Biserica: ortodoxă e tot aşa. de sin- 
gur mântuitoare“ ca şi „ortodoxă“, „româ- 

- nească“,, „naţională“ şi „sobornicească“ , Nu 
"numai despre aceea n'a dat nici o dovadă că * 
ar fi singur mântuitoare ci nici: macar "despre 
aceea că peste tot, este ea oare mântuitoare,: 
“adeca poate duce sufletele. la 'viaţa cea 
fericită | De când s'a. rupt de Biserica cato- * 

„lică'nu mai poate arăta nici. un. sfânt de 
seamă, dar nici unul; nu se' mai întâmplă: 
în: sânul ei: minuni, cum. se întâmplă în 
Biserica catolică, « cari sunt semnele obişnuite 
ale sfinţeniei, şi ale faptelor eroice. 

Intr'alt loc al cărticelei acesteia am do- 
vedit care e adevărata Biserică alui. Hristos 
(vezi: Nr. 1. Adevărata Biserică). Am văzut, 

7 

că aceea. numai cea catolică poate fi, căci: 
"numai ea întruneşte toate semnele ce trebue 
-să le.aibă biserica lui Hristos. Dar Domnul 
„Hristos numai. în Biserica sa a: vrut să lase 
mijloacele prin cari „oamenii se pot sfinţi 
în lumea aceasta. şi mântui în cealaltă. În 

"Biserica catolică este adevărata lui învăţă= 
tura, carea. se şi vesteşte: poporului. Este 
adevărata jertfă liturgică, - carea lipseşte, 
'ortodoxilor (. Epicleza). Este iertarea pă- 
catelor, căci are e iurisdicţie peste credincioşi.



Dumnezeu pe oameni poate să-i mân- 
tuie pe:2 căi: 1. pe cale ordinară, 2. pe. 
cale extraordinară, Calea - ordinară a mân- - 
tuirii este prin s. Biserică. Pe calea extra- 
ordinară mântuie Dumnezeu . pe 'aceia, cari 
neavând. cunoştiință de Biserica catolică, 

“ nici.nu, pot dori: să .între în ea şi să-se..: 

„folosească de. ss. taine; Dumnezeu poate 
deştepta în ei iubire mai pe 'sus. de toate, 

„părere .de- rău „perfectă şi aşa li „se iartă | 
păcatele. . A - 

Ortodoxii. nostri, cari “au cunoștință * 

despre. Biserica catolică. nu se pot mân-. 
tui pe nici o cale. Nu pe cea ordinară, prin | 
Biserica „catolică, pentru că .nu voiesc să 
între în ea şi să se folosească de mijloacele; - 
harului. Nici pe cea extraordinară, pentru . 

„că pe aceea se'mântuiesc” numai cei ce: mu 
se pot mântui pe .calea. ordinară. . : 

Tot: omul, care studiază cu gând curat” 
şi cu adevărată iubire de adevăr natura 

“ sfintei Biserici întemeiate de Domnul Hristos, . 
trebue 'să ' ajungă la concluzia, la care a 
ajuns şi marele Părinte al Bisericii s. Augu- 
stin, carele scria impotrivă episcopului dona- 
'tist (eretic) Emerit: „Afară de Biserica 
„catolică toate” poate 'să le aibă: Emerit, 
numai: mântuirea nu.. Poate avea, onoare, 
poate avea sacrament, poate cânta Aleluia, 
poate răspunde Amiri,. poate ţinea Evan- 
gelia, poaie avea credinţa în numele Tată- 
lui şi al Fiului şial Spiritului « Sfânt, şi o poate 
şi predica,, dar nicăiri nu- și va a putea! afla 

“
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mântuirea decât în : Biserica catolică“. (S. 
Aug. serm. ad Caesareensis Eccl. plebemn.6.) . 

„Învățătura aceasta şi-a însuşit-o şi 
"- conciliul : ecumenic a! V-lea ţinut la 553 în 
“Constantinopol, când a aprobat învăţăturile 

s. Augustin prin următoarele cuvinte : „/ntru : 
toate urmăm. pe : sfinţii învăţători ai sfintei 
biserici „alui Dumnezeu, . Atanasiu, - Ilarie. 
Basiliu,-Grigorie Nissenul, Ambrosiu, Augu- - 

 stin......şi'toate cele ce sunt scrise de ei . 
cu privire. la credinţa cea “adevărată şi la 

". condamnarea ereticilor, le :admitem.“ 
„+, Dacă fraţii. ortodoxi doresc să audă şi 
“pe un oriental mai: apropiat de zilele noa- 
_stre, asculte . numai pe patriarhul. losif al 

“ Constantinopolului, . carele fiind de': faţă la 
„soborul ecumenic! din Florenţa şi simțind că 

_i-se apropie sfârşitul, a scris cu mâna pro- 
prie acestea. De oarece am ajuns la sfârşi- 
tul. vieţii mele, deja având a plăti: obşteasca ., 
datorie, din darul lui:. Dumnezeu scriu şi 

"subscriu; : sentinţă “mea: lămurit fiilor.mei: 
„Toate cele aşadar, ce le simte şi crede ca-. 

" tolica şi „apostolica: - biserică a. Domnului - . 
-- _mostru Isus Hristos a Romei celei vechi, şi - : 

".eu'le simt şi.-mă, declar. îndestulit. cu ele. 
Tot asemenea mărturisesc pe preafericitul . 
părintele. părinţilor .şi pontificele.. maxim şi 

vicarul Domnului nostru Isus Hristos-Papa 
- 

Romei celei vechi, spre asigurarea tuturor, .. 
” precum şi purgatorul sufletelor“. (Vezi: Sanc- 
tum Florentinum Concilium Romae pag. 255. 

Grama-Bunea: Chestiuni din dreptul şi. 
S N
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pag. 106—7. - 
"Da. Nu e deajuns aţi: "bate pieptul . | 

" fălindu-te. că “eşti ortodox, . ci: dacă! eşti om 
„serios şi voieşti să-ţi ajungi: scopul: pentru 

istoria "bisericei românești unite; Partea IL. Ş 

  

cari te-a .lăsat Dumnezeu. pe „pământ: feri-. 
fericirea . vecipică, atunci trebue să îniri în-. 

„biserica . cu: adevărat singur * mântuitoare, 
carea, e. biserica - “catolică, - asămănată” .de -. 

„ sfinţii Părinţi cu corabia lui Noe: „Tot cel ... 
-ce va, mânca mielul afară de :casa aceasta: 

. (biserică). e profan. De .nu va fi cineva în 
corabia lui Noe va pieri pe, timpul potopu-. 
lui“. (S., leronim. 'Epistola 14: cătră papa 
Damasus). lar 's. Ciprian zice: Wu poate 
avea pe "Dumnezeu de tată, cel ce: nu. are 
biserica de mamă. De ar fi “putut: scăpa: . 
„cineva: de potop, afară de corabia lui Noe, . Ă 

E, 2 utea mântui şi fără să fie în biserică,“ 
iprian,. De. unitate ' Ecclesiae) Că: sub 

CE s. Ciprian, inţelege numai biserica . 
catolică nu sufere nici o. îndoială. Dar:s. 
Fulgenţiu. au nu vorbeşte destul de limpede 
când zice: „Crede tare! şi nici decum'să .. 
nu te îndoieşti, că nu numai. păgânii, ci şi . 

„toţi iudeii, şi toţi ereticii şi ' schismaticii, 
. cari îşi sfârgesc viaţa 'de acum afără de bi 
„serica catolică, vor -nierge in' focul de veci 
„care este gătit diavolului şi îngerilor lui“. 
"De fide, ad Petrum:La Migne Patr. Latina 
a 95, pag. 703). Cuvintele acestei ale 
“sfântului. nu le-a reprobat nimeni nici dintre . 
ss. Părinţi, nici biserica. . 

      
   

+
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IN Da, Un lucru trebueşte, (Luca X, 42) 
„Ce foloseşte omului, de ar dobândi 

red întreagă, iar ar sufletulsă său îşiva pierde?“ 
„Mat. 16, 26). 

„10. Biserica sobornicească. - 

Mulţi se vor fi întrebând: De ce or- 
: “todoxii zic în Credeu: „Cred într'una, 

sfântă, sobornicească.şi apostolească bise- 
rică,“ şi nu cum zic catolicii: „Cred într una. 
sfântă, catolică 'şi apostolică biserică?“ 

-R. Cuvântul . „catolic“ 'sumă de tot 
| neplăcut la urechile multora, De aceea au 

şi schimbat cuvintele. din Credeu punând 
" sobornicească în. loc de catolică, ca astfel - 
evlavioasele urechi să nu fie urât atinse 
chiar în. decursul „rugăciunilor. “ Cuvântul 
„catolică“, care insemnă: “universală „Sau 
răspândită peste lumea întreagă, a fost 'pus' 
în Credâu între. semnele. de pe care se 

„cunoaşte Biserica lui Hristos, de soborul 
prim ecumenic din Nicea, ca să se arete : 
„cumcă adevărata Biserica a lui Hristos tre- 
bue să fie răspândită la toate.neamurile de 
pe. întreg pamântul, amăsurat .cuvintelor 
Domnului. „Mergând învăţăţi toate popoa- Ă 
rele“, 

| Capii bisericii ortodoxe, e ca să infiltreze, 
'în credincioşii lor convingerea, că ei nu se 
țin de Biserica catolică, carea este adevă- 

"rată Biserică a Dlui Hristos, după cum am 
arătat airea, au scos din ' Credeu . „cuvântul



: grecesc :- catolică, şi au pus' în locul: lui pe “ 
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slavonescul: sobornicească. Grecii neuniţi 
şi azi păstrează în Credeu. cuvântul : ca-. 
tfolică.. :.. pa 

Ce înseamnă cuvântul sobornicească ? . 
Poate avea două înţelesuri. Unii. zic, . că 
„sobornicească“ înseamnă universală sau tot 
atât cât catolică. In loc de'un cuvânt gre-:- 
cesc (catolică) s'a pus unul slavonesc (so- . 
'bornicească) pentu e suna mai a 'ortodoxie, . 
Alţii apoi! zic, că cuvântul „sobornicească“ 
inseamnă, că biserica. lor stă pe baza celor 
“7 soboare ecumenice dela început, adecă | 
“mărturiseşte credinţa mărturisită de. ele, de *. 
„aceea se numeşte biserică sobornicească. - - 

Dar ori: care 'înţeles l-am ua, nici 
unul 'nu se potriveşte bisericii ortodoxe. Nu - 

“i se potriveşte a:0 numi ' sobornicească în! 
înțelesul 'de universală sau catolică, pentrucă 
de fapt nu e -universală,. răspândită, peste 
întreg rotogolul pământului şi ce e mai mult, 

” nici nu este macăr cea: mai slabă. nădejde 

e
 

să se. lăţească peste întreg pământul. Nu: 
are. în sine puterea de “viaţă de a - munci 

“pentru convertirea” păgânilor. la creştinism. 
Pânâ acum: n'a convertit nici macar un po-: 
por păgân. Apoi cum poate fi universală. o 
biserică. carea în sânul. fiecărui.. popor se 
făleşte cu titlul de „autocefală“ ; „naţională“, 
lucruri cari. eschid“eu totul universalitatea: 

“. sau sobornicitatea. E contrazicere în termini, 

: Nu-i, se potriveşte numirea de sobor- 
_nicească nici în înţelesul. că ar sta pe: baza 

4,
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"celor 7 :soboare ecumenice. 'Motivul e, că 
biserica: ortodoxă .de pe timpul acelor 
soboare recunoştea . pe Papa de mai mare 
peste dânsa, îi recunoştea înfalibilitatea, pur- 
gatorul şi alte ' dogme, : azi -tăgăduite de 

- biserica orientală. Ba ce e mai. mult, chiar 
şi “soboarele acelea. ecumenice numai. de 
aceea au âjunsla 'cinstea de a se numi.ecu-. 
-menice pentrucă Papa le-a primit de ecume- 
„mice ' subscriindu-le. : Aceasta n'o spunem 
dela noi, ci. ne o spune cartea de legia bise- 

„ricii orientale, Pidalionul, 'care zice: . „În 
cele şapte soboare “dintâi nici un 'papă n'a 
fost în persoană de:față; iar în al II-lea şi 
al V-lea,. papii - Damasus şi Vigiliu, nici 
personal nici prin delegaţi n'au fost de. faţă, - 
dar .soboarele acestea ecumenice, au rămas 

-" ecumenice, : pentrucă pe acelea papii le-au . - 
“aprobat şi le-ău primit. subscriindu-le.“ 
(Pidalion p.. 66'ad :prolegomena | Synodi 

“oecum),. - Da - 
„.... „Biserica cu adevărat. ortodoxă de 'pe 

__vremea celor 7 .soboare. ecumenice avea 
: aceeaş -credinţă cu biserica catolică de. azi. 
Biserica ortodoxă de azi nu mai ţine cre- 

“ dinţa bisericii de rit oriental. de pe timpul 
. soboarelor; Se punem acum fraţiilor . noştri . 

: întrebarea: Care este adevătata : biserică 
alui Hristos: Cea de.pe timpul celor 7 

” soboare ecumenice, — după cum.se pare. 
„ din cuvântul sobornicească— carerecunoaştea 

„că Papa îi este şef suprem, că papae în- 
-„ falibil, că “este purgator etc, sau cea de 

, .
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"acum, carea,. nu. _ primeşte dogmele. aceste?” 
Amăndouă la nici un caz:nu pot fi adevă-. 

“rate, căci una: tăgăducşte ce afirmă -cealaltă. 
„Dacă vor zice, că cea de: pe timpul soboa- 
relor.. este adevărată, atunci urmează că cea . 

".de acum nu mai- e adevărată. Dacă vor 
„zice, că cea de acum e adevărată, atunci să 
"ne explice, dacă pot, cum - poate fi numită” 

apostolică, c o biserică, carea.începe a există * 
numai la 1000 ani după moartea apostolilor? - 
Din. dilema aceasta - “sunt  sigur,. că nu vor. 
putea eşi. DIR A : 

1. Blajul, | 
s 

"E una! dintre numirile ce sună atât: de j 
neplăcut la urechile preoţilor: . ortodoxi; 
Blajul: e neîncetat. acuzat: de cosmopolitisra, 
ultramontanism, ba că e vândut străinilor etc. .. 
De ce atâta-ură împotriva lui 7... 

R..Ura fraţilor. neuniţi împotriva Bla- . 
"jului e: într'adevăr . neînţeleasă. Căci. dacă 
vrem să cercetăm cu deamănuntul, că oare. .- 
care : oraş: din România-mare a contribuit - 
"mai mult prin şcolile, jerifele şi zelul oame- * : 
nilor săi -la înaintarea. întregului neam TO-. 
mânesc pe : terenul naţional, - cultural. şi. 
politic, de bună seamă nu':vom afla altul; 

„câre să întreacă Blajul. Ce a făcut Roma. 
„mare şi vecinică pentru ridicarea, civilizarea: “ 
neamului omenesc, aceea a. făcui şi Roma-: 

„mică, Blajul nostru, pentru poporul român. 
după reînvierea. lui. prin sf. Unire. In- Blaj. - 
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a bătut . inima” întregului neam românesc 
după învierea aceasta. Din inima aceasta 

s'a împrăştiat în toate colţurile locuite de 
Români simţemântul cald al naţionalismului, 

- frumoasele învățături bisericeşti şi.profane, 
„cari au luminat inimele deşteptând în ele 
“mândria naţională şi deschizând noui ori- 

Eliade: Rădulescu. 'În Blaj s'a deschis fân- 
tâna darurilor,. cele dintâiu şi cele-mai re- . 
numite. şcoli româneşti, la cari: au alergat. 

* copii nobililor şi ai iobagilor români, ca să-şi 
- astâmpere setea după ştiinţă, şi să devină tot . 
“atâţia apostoli ai.neamului. Şi.marii arhierei, 
ca neşte: adevăraţi părinţi ai . poporului îşi 

„trăgeau dela gură, ca să poată hrăni cu 
pâne: şi cu fiertură pe studenţii săraci, cari 

- cercetau şcolile. Din Blaj sau răspândit! 
apostolii . deşteptării noastre naţionale în 

; toate părţile locuite de Români ;. în Blaj şi 
prin “Blaj s'au format. atâţia luceferi ai litera- 
turii române, atâtea persoane nemuritoare 

în viaţa noastră socială. Ideile cele mari de. 
aici au pornit; greul" luptei pentru desro-: : 
birea politică a poporului nostru, învăţăceii 
Blajului lau purtat. ” 
„Dar ca să nu fiu. acuzat, că un cato-:- 
lic laudă Blajul ” catolic, mai : bine dau cu- 
vântul 'unor bărbaţi ortodoxi, cari “de bună 

„seamă îl judecă numai după foloasele ne- 
preţuite -ce - le-a adus întregului 'popor 

"_zonturi, vărsând în -. inimi - nădejdea unui." 
viitor fericit. Din . Blaj. „a răsărit soarele 
Românilor“ — a spus-o marele român |. -
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românesc, 'Fie mai întâiu cunoscutul scriitor, - 
dl Victor Eftimiu. Acesta cu ocaziunea vizi- 
tei scriitorilor români din. 1923, a adresat 
Blajului următorul omagiu: „Scriitorii: ro- 
-mânii în drumul lor prin -frumoasele oraşe 
ale Ardealului, sosesc în Blaj cu înima plină 
de-o sfântă emoție. Blaj, cuvânt magic, 

„cuvânt răscolitor: de amintiri “auguste, 'ceta- 
tea conştiinţei româneşti, nume . ales între 
toate, îţi aduc salutul smerit al purtătorilor : 
cuvântului -strămoşesc, : Aici a vibrat senti-. 
mentul, cultura şi idealul naţional. , Dlor,. 
aici s'au ridicat şi-au predicat vlădici trecuţi. . 
deacum în rândul sfinţilor, cărturari de frunte, . 
învăţători înţelepţi cu dragoste de neam fi de. . 
sfânta noastră biserică. . . Fie numele 'lor în _: 
veci binecuvântate| Recunoştinţa noastră le . 
cântă — îmnuri de preamărire.... Aducem 

„oraşului - Blaj: prinosul - nostru de admi-. 
_raţie şi recunoştinţă pentru.tot-ce s'a visat, 

2 

pentru tot ce să crezut, pentru tot ce s'a 
înfăptuit. între zidurile venerabile ale acestei 

* cetăţi, de -unde ne-a:zenit. şi arde încă 
lumina conştiinţei nostre. . Salve, cetate 
latină, în mijlocul unui popor : latin, des- 
-pârțit de.:marea lui familie "occidentală 
şi aruncat între Sciţii.de ieri, între Slavii, 

„ Maghiarii şi Germanii de azi. .. Salve, sim- 
bol vecinic al românismului biruitor, pastră- 

„zor al -datinelor sfinte, Pantheori al'neamu- “ 
„lui, fântână de apă vie, Blaj, ' suflet din 

; sufletul Romei. eterne.. Cetatea . Blajului, 
mărie ţie [“ lată ce spune acest bun cunos- 

7.
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cător al trecutului, nostru cultural, naţional 
şi politici Spune “lucruri ce numai despre - 

-.. Blajul unit “se poate spune! Lucruri, cari _ 
„vatămă pe cei ce prin schismă şi-au legat suf- 

„_letul de Moscva şi Constantinopol, de. cei 
“mai mati: duşmani ai poporul român. Nu e. - 
deci mirare că-l urăsc, când văd că toate 
începuturile spre binele neamului s'au pornit .- 
din Blajul unit!, RE 
_. “Un alt bărbat ortodox, un educător 

al tinerimei, dl 'C. Lacriţianu, . cercetând 
” cuelevii şcoalei sale Blajul, spune: că a rămas 
“adânc înpresionat din felurite însuşiri şi împre- 
jurări ce înfăţisează. lată ce zice despre Blaj: 

+ „Inimă a învățăturii româneşti din Ardeal, 
"având 'şcoli de tot soiul  trebuincioase unei 
„culturi complete, — rămâi smerit, adânc 
„mişcat, .vizitându-le : istoricul lor te înduio- 
şează,-te înalță, 'te întăreşte în. credinţa că. 

"naţia ta ştie lupta să „rămâie curată în lati- . 
nitatea ei; numele vechilor elevi ai şcoalelor - . 

__ blajene îţi aduc nesfârşită pietate în suflet, 
„căci sunt toţi cărturarii din istoria limbii şi 
„literaturii româneşti din Ardeal, pe cari noi. 
“toți îi pomenim' în! şcoale „cu . admiraţie; 
" aşezămintele. de internat, de ajutor a elevi- 
"lor. săraci, grija individuală de! fiecare fiu 
de român, elev în Blaj, iubirea, armonia şi. 
respectul reciproc . dintre toţi Blăjenii — şi 
toţi -sunt .numai români, şi par'că fac o 
singură familie, —. toate acestea deşteaptă 

„în sufletul Românului ce ' calcă: primadată 
- în Blaj, sentimentul adânc al iubirii de frate, 

. 7



"trecutul înălţător din istoria culturii .româ- . - 

-de neam, în aşa măsură, că îi pare rău.că 
nu trăeşte şi el printre ei totdeauna.“ 
Se miră apoi cum -de, s'a; putut face o aşa 
mare nedreptate, ca “să se expropieze ave-' 
rea: Blajului, carea servia numai. spre sco: 
puri culturale, ajutorând din greu pe elevii: - 
săraci. S'ar fi cuvenit din respectul faţă de” 

neşti în timpuri foarte 'aspre pentru noi, că 

“fi fost exceptat dela. expropriere, ca să-şi 
poată continuă şi în “patria românească, ca. 
în trecut 'opera sa culturală “românească. 

nici cultura românească rar fi pierdut, ci 
dimpotrivă, şi nici. biserica ortodoxă ni'ar fi 

„ Blajul, aşezământul confesional românesc să - 

"» Credem: — ' continuă di: Lacriţianu — că .. 

suferit, căci deşi „uniți“ Blăjenii. sunt încât -. 
putem noi simţi —'cei mai mândrii şi ho-: 
tărîţi Români. Şi numai aceasta interesează“. : 
(Cf. Cerna; organ săptămânal. T.-Severin, 
16 Sept. 1923) i 

x
 

= lată ce-e Blajul şi ce-a făcut Blajul. 
Inel .a bătut totdeauna o inimă românească, 

"a primit la sânul său.şi ajutat cu toată dra- 

. 

“gostea creştinească şi pe Români de altă 

N 

lege, el ri'a avut nici. când de conducători 
Greci, Bulgari. ori Sârbi,“nici renegaţi ca 
Mangra; cu puţina-i avere n'a: îngrăşat pe 

» străini, cum a făcut nainte 'vreme biserica 
-din principate, ci a'-adus cele: mai: mari 
„jertfe pentru cultura “neamului —. şi pentru 
“toate acestea câţi “nu sunt. cari n'au ochi 

N
 

“să-l vadă, ba chiar îl urăsc? Îl. urăsc pen-. 
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alui Isus “Hristos, spiritul. lui, de aceea 

„-pMP'au urit înzădar.“ : 

  

“trucă el :reprezintă . adevărata învăţătură 

trebue să fie semnul căruia i-se zice împo- 
“triva,. Se verifică şi aici! zisa Domnului: 

„12, Canonizarea, - 

" -. Numai singur Dzeu poate judeca despre 
viaţa omului, : omul se poate înşelă. Prin 

“ urmare canonizările făcute. de Papa. sunt 
ceva de 'reprobat.:: Acum numai sunt sfinţi, 
căci: de sfinţi: a fost lipsă numai la începutul 
creştinismului "pentru. a întări credinţa în 
oameni. -(Brors Nr. 21). - aa 

.R., Aşa "vorbesc. cei ce se ţin deo 
"biserică, “carea nu 6 în. stare să . producă 

_nici un-sfânt. Şi e ceva în lucru. Căci de 
“fapt biserica protestantă şi ortodoxă ai că- 
ror membrii neagă ivirea „unor noui sfinţi, 
n'au arătat vre'un sfânt decând s'au desbi- 

"nat de Biserica, catolică. În bisericile acelea 
„nici nu e lipsă să se - vorbească de .cano- 
mizăre, 

In: Biserica catolica însă e altmintrelea. 
Una dintre. notele sau semnele 'ei, de pe: 

care trebue s'o cunoască lumea că e-Bise- 
rica.lui Hristos este şi Sfinfenia: - „Cred. 
într'una, sfântă,. catolică şi. apostolică Bise- 
rică.“ Adevărata :Biserică alui Hristos tre- 
bue să păstreze totdeauna credinţa şi mo- 

„„rala curată şi 'să producă - sfinţi. - Dar nici
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nu există veac în care-ea să nu “poată arăta 
- mai. mulți sfinţi. Biserica: catolică s'a văzut 

silită a institui un minister: aparte - numit 
” Sacra Congregaţie. a Riturilor, care să exa- 
mineze viaţa şi minunile acelora, cari trăind, | 

_şi murind în faima sfinţeniei, mii şi mii de -. 
episcopi şi credincioşi din toată” lumea cer... 

-să fie ridicaţi la onoarea altarului. Nu e" 
adevărat- că : oamenii nu Sunt-în stare să 
judece despre viaţa altor oameni, şi să nu 

„poată. deosebi o viaţă .bună de alta rea, 
că. virtuțile - ce le-a deprins sunt numai co- : 

“mune ori au atins culmea eroicităţii. Ce e 

-. drept oamenii se pot înşela. În -cazul. acesta” - 
însă nu' poate fi vorbă de greşală, căci ne-a 
venit întru ajutor cerul „Însuş. In punctul 
acesta voit-a Dumnezeni să ferească „de gre- 
şală Biserică, şi. astfel e absolut sigur că-nu. 
se poate greşi. Noi Gatolicii, bazându-ne pe 
Sf. Scriptură, pe Sf. Tradiţie şi pe .istoria 

» bisericească de aproape 2000 de ani, cre-“ 
dem cu tărie şi-ştim, că pontificele Roman, . : 
„când în .calitate.de Cap al Bisericii defi-. 
neşte o învăţătură de credinţă . ori - morală 
nu poate .să :greşească, adecă este infalibil. 
Chestia despre care vorbim € în strânsă 

"legătură cu _ infalibilitatea. . „Canonizarea se -. 
ţine de morală ; căci prin canonizare un om: 
e pus' înaintea "Bisericii întregi ca sfânt, şi 
prin urmare cu toţii sunt îndemnați a-i imită 
virtuțile şi a-i cere ajutorul şi. intrepunerea 
pe lângă Dumnezeu. Cine neagă papei drep-. . 
tul. de a "eanoniza, « o face pentrucă n nu crede . 

- -,



— 68 — 
„că papa e infalibil; unul ca acesta trebue 
să: se convingă mai întâiu despre “darul . 

infalibilităţii ce l-a: conces Dumnezeu: nu 

„numai Bisericii „sale, ci şi' papei „personal. 
Bine 'să-şi însemneze însă fiecine, că - 

„a canoniză'pe cineva nu înseamnă .a-l face 
sfânt, ci numai a-l declară sfânt.. Papa nu - 

face sfinţii, după: cum vosbesc în “batjocură 

unii şi alţii ci el nymai judecă în mod infa- 

“libil despre viaţa cuiva că a fost sfântă ori 

“ba? Sfânt îl. face pe om. Dumnezeu însuş 
“cu harul său, cu care 'conlucră omul. Sfin-: 

- “ţenia. cuiva! o. dovedeşte : Dzeu prin minuni. 

“La canonizări ' se iau în considerare numai 

minunile făcute după moarte. Dzeu de bună” 

_.“'seamă.nu Va. face minuni peniru unul ca- 
„rele nu e în 'raiu, între sfinţi. 

Procesele de beatificare şi canonizare 
se .tractează . cu scrupulozitaiea' cea : mai 
“mare posibilă. Uh. anglizan. Daubanton, plin. 
de. prejudecăţi împoiriva Bisericii catolice, 
cetind: actele procesului Sf. Francisc Regis, 
referitoare la upe!e minuni -atribuite sfânitu-- 

„lui, a fost silit-să esclame: „lată. metodu 
cel mai sigur: ce a. dovedi: minuniie. Dacă 
a” . 9 . . . 

s'ar dovedi toate: minunile, pe cari le ad-.. 

mite biserica- catolică, cu dovezi evidente 

“şi autentice, precum. sunt: dovezile acestea, 
n'am avea nimic în centra,:de a le primi.“ 
Cu.toate acestea, niinunile „din chestie n'au 

„fost recunoscute de S. Congregaţie, ca înde- 
âjuns dovedite, (V. la Dr.V. Suciu: Teolo- 
gia dog. fund. vol. Il. pag. 180). 

| —
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CA 13. "Câriile bisericeşti. 

E regulă generală, că în fiecare religie 
“rugăciunile se compui - după. principiile ce: 
le” mărturiseşte - religia - “respectivă. Astfel 
„stând lucrul, nu cumva cărţile rituale ale 

> bisericii. neunite osândesc unele - adevăruri 
de credinţă, ori cel puţin tac * despre eie, 
pe cari biserica, catolică le mărturiseşte, iar 
cea. ortodoxă le tăgădueşte? 

R. Din contra, “cărțile: acestea. conţin” 
„cea mai curată . învăţătură catolică: “şi prin: 
urmare osândesc chiar pe neuniţii cari tăgă- - 

„ duesc adevărurile acelea |. Lutrul de căpe- 
tenie asupra căruia: nu! ne putem. înţelege : 
cu aderenţii lui Foţie şi  Cerulariu este 

. primatul de iurisdicţiune al” papei dela Roma. - - 
Celealalte le-au adaus ei mai: pe, urmă, ca. 
să aibă un pretext " oare-cara: de desbinare.-” 

ă e lucru de tot. minunat — bag. seamă 
. Dzeu” anume a rânduit aşa, ca să-i: Tuşineze 
— că precum în cărţile . cele “sfinte : ale 
„Evreilor se află cele mai  puternice.: dovezi ; - -- 

_ despre dumnezeirea lui Isus Hristos, întoc-. 
"mai ăşa şi cele mai: straşnice argumente în. 

favoarea primatului papal se scot: din cărţile - 
rituale: ale Orientalilor. ii 

„1: Despre primatul-- "sfântului - Petru, 
E stim în cântările dela Vecernia şi Utrenia : 
“ Sărpătonii Inchinării cinstitului lanţ al sfân- . 
“talui şi întru tot Iăudatului: apostol Petru, 

pa , z 
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BN 
care se ţine la 16 Ianuarie, espresiuni ca 

acestea: Teimeiul Bisericii, Piatra cre- 

dinţii, mai mare al apostolilor, temeiul 
dogmelor. neclătit,-cel mai: mare: şi 
inai întâiu decât apostolii, voievodul . 

(căpetenia) - Apostolilor, - descuietorul . 
Împărăției cerurilor, verheunic puru- 

rea „slăvit “al “ Apostolilor, Păstor. al 
"nostru şi Învățător, Puitorul de lege, 

„ “Păstoriule :al' 'turmelor lui -Hristos 
„” Petre “mărite ; după mutarea “numelui 
te-au chemai Petru ca pe o piat:a 

„dare şi temeiu Bisericii... (Vezi Mineiul . 
"lunei:lan. ediţ, Sf. Sinod Bucureşti, Tipogr. 
„Cărţilor bisericeşti 1893 pag. 250—264). 

lar, la 29 lunie biserica „ortodoxă“ -mărturi- .- 
?'seşte şi“mai limpede primatul sfântului Petru, 

când zice: „Tu după vrednicie Piatră te-ai 
numit, când credinţa. Bisericii . neclătită 
Domnul o a întărit şi pe tine mai ma- 
rele Păstor oilor celor.cuvântătoare 

te-a pus“. (Min. cit. lun. lunie pag. 298). 
„Cel ce este-mai înainte de veci mai înainte 
pe tine cunoscându-te, te-a rânduit prea 

„fericite Petre | ca pe un mai mare al Bise- 
-ricii şi întâiu pe scaun şezător.“.(Tot acolo 
pag.. 289). „Mai întâiu.pe tine te-a pus Petre 
mărturisitor iubirei celei spre Hristos,. Cu- 
vântul cel ce ştie” toate ca un Dumnezeu. 
Pentru aceasta şi turma sa cea. iubită



fie zi-a ncredințat . in. cit. luna linie 
pagina 295.)-. | | 

2, Fiind priimatul, papei aşa limpede măr- 
-turisit în „cărţile bisericeşti, . unii teologi 
„ortodoxi, luându-se după protestanți, ca să-l 
poată nega, au recurs la. apucătura tăgădu- - 
irii venirii sf. Petru la Roma. - Dar; şi pe 
aceştia îi dau de gol cărţile bisericeşti, căci ' 

: iată ce zic ele: „Tu temeiul “Apostolilor cel -. 
mai de cinste, toate'le-ai lăsat, 'şi ai urmat 
învățătorului “strigănd lui: Cu tine vreu să -. 
mor, ca să şi. „viețuesc, viaţa, cea : fericită: 
Romei celei mai mari decât alte' cetăţi, tu. 

"ai fost întâi episcop: şi mărirea şi laudă şi 
Bisericii întărire Petre, şi porţile iadului nu 
o vor birui pe eacu adevărat, precum 
Hristos mai nainte 'a zis“ . (Min, cit, luna _ 
lunie „pag. 310). iai - a 

3. Nu numai pe Petru îl recunosc căr- 
țile bisericeşti de mai mare peste: Biserica 

“întreagă, ci şi pe urmaşii lui-pe papii dela 
„ Roma. Aşa d.e. la 2, lanuarie se zice despre 
papa Silvestru : Inbogăjindu-te * cu scaunul 
căpeteniei Apostolilor te-ai arătat slujitor 
lui Dumnezeu prea. minunat: împodobind, | 

„întărind şi mărind Biserica cu dogme dum- 
nezeești (Min. cit. luna lan. paz. 37.) 

“Tar. despre Papa Leo Marele (440-461) | 
la 18 Februarie aşa cântă biserica ortodoxă: : 

. „Ce”te vom numi pe - tine de: Dumnezeu
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pp 

"al Bisericii. | 

” desc că 'papa este infalibil. - 

— 2. — 
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în suflete? Cap Bisericii lut . Hristos celei 
E „drept credincioase ? Ochiul bunei credințe ?1) 

„Cel de-acum următoriul cinsti- 
“ tului Petru, şi înbogățit ci scaunul 

cel mai- de sus al aceluia.“ (Min. 
„luna Febr..pag. 18). : 

- Pe papa Clemente încă îl laudă la 24 
Nov. cu cele. mai alese. cuvinte ca peur 

„maşul sf. Petru .şi pe un bun conducător 

. DI N Ei 

„„. 4, Poate că de nimic nu-se îngrozesc 

„aşa de tare îraţii neuniţi (se înţelege o vorbă .. 
"de-o îngrozire . prefâcută]) rca de infalibili- 
tatea papei. “Nu -aşa. însă cărţile lor biseri- 
ceşti,. cari" conţin sf. Tradiţie curată. În. - 

_ acesteâ:-aflăm nenumărate lucuri,. cari dove-! 

"Aşa d. e. cetim; în condacul „din 16 
“ Ianuarie: „Piatra Hristos, pe.piatra credinții, 
."pe' cel mai întâi - decât. ucenicii pe- scaun 

şezător, îl preamăreşte luminat.“ (Min. cit. 
:. Van pag.-255). Tot atunci“la Mânecat cânt. 

„i Ile „legile lui Hristos. le-ai întărit, şi pe 

cei fără de lege. i-ai învăţat legea cea bună, 
ca un mai mare al apostolilor şi ca un- 

„temei al dogmelor neclătil.. (Min... Van. p. 

*- 5 Mineiul tipărit în :Buda la 1804-cu blago- : 
slovenia. patriarhului dela Carlovăţ Ştefan Stratimi- - 

  

”rovici. şi episcopului de Râmnic Chesarie. Cântarea 
" “aceasta este lăsată afară din Mineiul Sf. Sinod dela 

- Bucureşti. - Ă 2,



” 254): Că e: piatra: credinței. şi “temeiu al 
dogmelor  neclătit- se spune numai despre 
Petru deşi şi-ceialalţi apostoli erau înfalibili 
personal.. Dar şi pe urmaşii lui Petru încă -: 
îi recunoaşte de înfalibili. Pe papa Clemente ! 
îl laudă: „Bucură-te. izvorul Dogmelor, tâl- 

" “cuitorule cel bine scriitor al celor negrăile; 
cunoştinţa celor ascunse, stâlpul cel întărit 
şi temelia cea' nemișcată a Bisericii. (Min. 
de Buda, luna Nov. 24 la Utrenie.) Papa 
Silvestru. s'a distins minunat  „împodobind, - 

„întărind şi mărind biserica.cu: dogme dum-" 
„nezeeşti.“ (Min. cit.: luna -lan. p. 37) Cine 
întăreşte biserica' cu dogme: acela 'nu poate 
greşi. Papa Leo: „cal de -acum următorul 
cinstitului Petru: şi îmbogăţit-cu scaunul cel 

„mai de sus al aceluia, carele având.râvnă 
"ferbinte, cu îndeninare dumnezeiască alcă- 
„tueşte carte, care răsipeşte frământătura': şi 
amestecarea, erezurilor. celor lurburătoara“. 
„5. Din cărţile bisericeşti” mai aflăm şi 
aceea, că pâpa e mai mare şi peste conci- - 
liul ecumenic: Cel mai cunoscut şi :mai re-. - 
numit "conciliu ecumenic: este conciliul din 
Nicea, ţinut la 325, pe timpul papei s. Sil- 
vesiru Î. C& raporturi. erau între: papa şi. | 
adunarea aceea măreaţă ? Ne spune Mineiul 
la 2 lan. când laudă pe papa Silvestru, 
carele „Ca un dumnezeesc corifeu al sfin- 
ților părinți (adunaţi în conciliu), ai întărit, 
dogma. cea prea: sfântă, oprind: dogmele 
ereticilor cele fără Dumnezeu“ (Min. cit. 
luna lan. pag. 41.) şi astfel ,„Arătatu-te-ai . 

, Fi



întâiul al sfintei: adunări - (deşi nu a fost 
-acolo în persoană ci numai-prin — delegaţi!) 
“de taine înuățătoriule, şi ai împodobit scau- 

„nul întâiului ucenicilor.“ : (Mineiul cit. pag. 
- 40). Dacă papa - Silvestru „cu sfinţenie a 
povăţuit. adunarea“ sfinţită (op. cit. pag. 27), - 

şi dacă-papa Martin „a adunat cinstit sobor“ 
şi în mijlocul soborului a lăpădat pe „Pyr, : 
pe Sergiu, pe Teodor pe. Cir şi pe cei ce 

" bârfea asemenea cu dânşii“ — de bună 
seamă că ei erau mai mari şi dispuneau în 
conciliile ecumenice... . a 

_.__.6;"Ortodoxii zic, că Spiritul sfânt nu 
"-puscede şi dela Fiul. Ei bine; cărţile lor 
liturgice .zic că da, şi.aşa îi dau de ruşine. 

In Samoglasnica a treia dela laudele din 
- Dumineca Rusalelor cetim: „Foc din. foc 
-purcezător.“ Că Spiritul sfânt e riumit foc 
_-e'uşor. de înţeles. Dar şi Fiul e numit câte 
"Gdată- foc; d. e. în troparele comune . ale 
Născătoarei de Dzeu, în troparul de Luni 
“vers, : 1. : cetim: Ceeace fără a fi arsă a 
conceput focul Dumnezeiri. : - - - - 
":-. în stihira:3 de Joi seara "după Rusalii, 

cetim -că Spiritul sfânt. purcede dela Tatăl 
prin Fiul: “ „Duhul sfânt. Dzeu de o fiinţă 

“Şi împreună pe scaun şezător. cu “Tatăl şi 
cu. Cuvântul se. cunoaşte, lumină preade- 
săvărşită, carea a strălucit din lumină, din 

“ Tatăl cel fără. de” început. desăvărşii, şi 

prin Fiul. purcede. - (Pentecostariul “tipărit 
“la Râmnic 1743). In cântare a 3-a. din ca- 
nonul. Duminecii Rusaliilor, Dl Hristos.nu-



a 

meşte pe Spiritul sfânt: „Spiritul meu şial -. 
Tatdtui“ ; nu .ar vorbi aşa, dacă Spiritul sfânt . 
n'ar purcede şi dela Fiul... Dee 
„7. Acuza 'ortodoxilor, că papa ar fi - 

fabricat o dogmă nouă, când a declarat de... 
- dogmă zămislirea nepătată-a P. C. F. Maria,” 

- încă e spulberată de cărţile lor bisericeşti. (V. 
art, Zămislirea hepâtată). Aceasta ne arată, că - 
în Orient cu mult:mai nainte decât în Apus - -. 
s'a ţinut sărbătoarea Conceperii P. C. Feci- - 

„oare, Dacă conceperea aceasta. n'ar fi fost . - 
cu totul sfântă şi deosebită de alte conce-" 
peri desigur că n'ar fi fost sărbătorită. -“ 

8. Cumcă. în cărţile bisericii gorto= | 
doxe“ se recunoaşte şi. mărturiseşte şi 
existența purgătorului, se :vede limpede din. 
prohodurile şi parastasele prescrise pentru - 
cei morţi, cari nau absolut nici un înțeles 
şi rost, ba ar. fi numai o înşelare -a credin=: . 
cioşilor, în caz “că ar există numai rai şi iad, - -. 

„9. Teologii. ortodoxi mai susţin; că 
consacrarea nu se face prin rostirea cuvin- 
telor Domnului Hristos. - (Vezi :. Epicleza) 
Unii ca aceştii au nu se văd osândiţi de 
glasul Bisericii, carea -cântă_ în' Joia mare: 
„Blagoslovit-ai  Pânea, cele.ce eşti pânea 

„cerească, mulţămînd -Tatălui celui ce te-a . | 
născut, iuând şi Paharul l-ai dat. ucenicilor. - 
zicând: Luaţi mâncaţi, acesta. este Trupul - 

„.. meu şi Sângele vieţii celei *nestricăcioase. 
__ (Strașnicul de Blaj, 1817 pag:. 90). - 

Se pune dela sine întrebarea : Cum de se . -
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află în cărţile bisericii: ortodoxe expusă cea . 
mai curată. învăţătură catolică şi prin .ur- 

- mare “cea mai straşnică osândire a neuni-:. 

ilor ?;: Cum de. se fac ei aşa de râs, ca 
preotul să predice împotriva sfântului Petru, - 
zicând că 'nici n'a fost la Roma, decum să 

-fie cap al Bisericii, iar cantorul să cânte cu 
“totul contrariul 2. . .--. 
= Lucrul'se explică aşa: Cărţile liturgice 
de cari se foloseşte acum biserica ortodoxă, - 
au fost scrise pe . vremea sf. Părinţi, când | 

"nici nu exista biserica „ortodoxă“, ci exista 
„” numai, biserica catolică. cea cu adevărat 

ortodoxă 'sau drepteredincioasă. Când Foţie 
“şi” Mihail Cerulariu şi-au făcut biserica lor, 
-carea'.& biserica neunită şi sau desbinat de 
"Roma, biserica aceasta a continuat a se . 
-folozi şi pe mai. departe de cărţile liturgice 

. vechi, cari erau catolice. şi au rămas tot 
„catolice... Numai acum de. tot încoace, au 

“băgat de seama, 'că ei se folosesc de cărţi, : 
"3 caii întru toate sunt catolice. De aceea s'au 

“şi pus pe .lucru ca să le falşifice, să scoată . 
din ele. :tot-:ce e în. folosul catolicilor şi. 

i- contra foţianilor. “ Chestia a: ajuns în anul 
1913 chiar şi înaintea Sf. Sinod din Bucu- : - 

-_reşti.: In. şedinţa din '15 Octomvrie un. 
"membru. al. acelui Sinod a spus următoarele: 
„3 „Nu mă unesc cu părerea P. S, Sale. 

- în privinţa întrebuinţări ediţiunilor de Neamţ, . 
în care s'a strecurăt (de unde ?). învăţătura . 
cu prerogativa lui Petru de a fi socotit Ver- 
hovnicul- apostolilor; Vă declar, că dacă se 

ati



pete e 
boa e ... 

va :continuă a se - tipări, ţi în spiritul 
acesta, eu nu le primesc.“ se vede că res- 
pectivul nu ştiă, că ediţia. de, Neamţ a mi- 
neiului era o traducere după texte slavone, 
cari la rândul lor erau traduceri exacte a 
textelor originale greceşti. Mitropolitul pri- 
mat însă sa declarat: pentru ediţiile dela 
Neamţ, zicând: „Chestiunea ridicată aci 
despre verhovnicia sf. apostol Petru, al cărui 
titlu se cere a. fi înlăturat, cu — zice d. 
P.S, S. — declar, că nupot fi de această 
“părere. Cu toţii ştim, că sf. apostol. Petru 
este numit Verhovnic de însuş Mântuitorul 
“Hristos, carele după întreita. mărturisire. i-a 
încredinţat cheile împărăției cerurilor, şi l-a 
declarat de piatra pe care va . zidi biserica 
sa, şi. altele potrivit. căreia, învățături” evan-.,* 
gelice sf. Apostol. Petru încă din vechimea | 
cea mai „depărtată este - „numit "prin toate 
cărţile. bisericeşti, cu numele de verhovnic, 
după cum se. vede. şi din. frumoasele stihiri, 

: cari din cea mai depărtată vechime se cânță: 

, 

la slujba lui: pretutindenea, fiind numit ver-. 

nimeni nuar putea, schimba. Aşa încât: bine 
trebue să: luăm. seama, că nu. cumva din 
zel greşit să. rupem cu tradiţia . trecutului, 
"luând aminte, că nu din grăbiri prea mari 

'hounicul. şi căpetenia apostolilor, 'ceeace . 

ale -Cuiva, să se strecoare , „greşeli Meier. : 
tate,“1) . ia 

. 

-2)' Vezi. broşura editată. de Tipogr. Cârţior 
bisericeşti în anul-1914 cu titlul: „Sedinţele of. Si- 
nod din sesiunea de toamnă a „anului 1913. ' pag- 
22—29, . | p
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- Cu tot protestul mitropolitului primat, - 

_ falşificări se fac. lată :un' exemplu: Molitva 

_-, de deslegare dela morţi; care în.textul, ori-.. . 

ginal şi cele : vechi româneşti - sună aşa: 

care-pe. Petru: "Verhovnicul “ucenicilor şi 

“ apostolilor tăi. ai” zidit . biserica ta,” şi i-ai 
. a y 

dat lui cheile împărăției cerurilor“, în ediţia 

- “de Bucureşti sună cum urmează ; „cel ce ai 

-”. dat această putere sfinţilor tăi. ucenici şi 

apostoli.“ : Creştinii evlavioşi nici nu primesc 

ca preoţii să le facă slujbele din cărțile 

_ noui - falşificate, ci cer să se aducă cării. 

Vechi ” o 

a be. Căsătoria civilă... 

| _ Biserica catolică "a respins cu desăvăr: 

: _sire căsătoria. civilă. Deci pe. terenul. drep- - 

tului .matrimonial este eschisă orice pace 

„între Biserica catolică şi Stat. - 

13... ,R:Ca. să fie pace ori. răsboiu între 

Stat şi Biserica catolică, aceasta atârnă: nu-. * 

mai dela Stat, Biserica nu poate - trădă pe. 

Hristos în. nici. un lucru,. şi prin urmare nu 

poate abzice de nici un drept, -ce i-la dat 

, Hristos în mod inalienabil. Că Biserica cato- - 

„lică să respingă căsătoria ! civilă, aceasta 

atâmă dela înţelesul în care. se ia. căsătoria 

civilă. Dacă sub. căsătoria civilă se: înţelege - 

dreptul: deplin. asupra relaţiilor matrimoniale 

dintre bărbat şi femeie, trebue s'o-spunem 

verde că atare drept nu poate da: căsătoria 

civilă. Atare "drept dă numai căsătoria în- 

pă
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cheiată după voia lui Dzeu: Ei bine, Dl. 
Hristos a ridicat căsătoria între;.creştini la . 
rangul de-taină sfântă şi: mare ; tainele însă 
sunt încredinţate spre administrare nu statu- - 
lui, ci Bisericii. Prin urmare numai aceea. 
căsătoria e validă, carea se încheie în- faţă 
Bisericii şi pe lângă- observarea prescrise- . 
lor ei. A» 'statori însă condiţiile cari se recer 
la validitatea căsătoriei se ţine. exclusiv de: 
Biserică. .. a 

, Dacă însă sub căsătoria. civilă se înţe- 
„lege numai înştiinţarea căsătoriei încheiate 
în mod creştinesc, la forurile -civile, cu sco-. 
pul că acestea să: iee cunoştiinţă”. despre 
existința unei noue familii, şi să- poată lua. 
dispoziţiile necesare cu privire-la efectele 
civile ale căsătoriei, d. e. că copii să fie 
recunoscuţi de erezi, să aibă rangul părin- 

“ţilor etc. o âstfel de căsătorie civilă o poate .. 
„admite şi Biserica. Cu- privire la efectele ”: 
- civile şi statul poate statori .condiţiuni, pe 
lângă cari să se încheie. căsătoria, căci -re-- 
gularea titlurilor, averii se ţine de el. Bise-.: 
rica de loc nu răspinge cu desăvărşire acest .. ' 
drept al Statului. Pentru o atare recunoaş- 
tere a “căsătoriei din partea statulu 'nu e 
nevoie de ruptură între Stat şi Biserică, ci —. 
numai de o înţelegere prietinească. - 

Căsătoria civilă, aşa cum sunt stabilite” 
condiţiile ei din partea Statului, cu uşurinţa  - 
cu care se admite divorţul, e o mare pri- 
mejdie pentru însuş existinţa - statului, căci 
nimiceşte bunele moravuri,“ produce nesfâr- 

1 

.
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şite certe şi duşmăniri între familii, . Trăini- 
cia şi vitalitatea unui stat, atârnă dela trai- 
nicia şi vitalitatea familiei, carea e baza“ 

cum se întâmplă prin căsătoria civilă, atunci 
şi statul: acela se: clatină. .: o 

„Se înţelege, că cel ce nu recunoaşte 
că Biserica: catolică, este “adevărată. Biserică 

“ ! infalibilă alai Isus Hristos, acela nu va fi... 
îndestulit cu ' dovezile noastre; Cu unul ca . - 
acesta'e şi. zădarnic 'a dispută despre taina 
'căsătoriei. Acesta trebue mai întâiu instruat . 
cu privire” la adevărul că Biserica -catolică 
este unica adevărată Biserică alui Hristos. 

“ Numai după ce recunoaşte lucrul acesta îi 
"dispar şi obiecţiunile împotriva naturei sa- 

2 cramențale: a „căsătoriei creştine. 

x 

15. Căsătoriile mixte, | 

. „ „Biserica cătolică. se foloseşte de căsă= 
“toriile. mixte pentru: ca să-şi „înmulțească 
numărul credincioşilor.“ - 

Io
 

“R. Căsătorie mixtă 'avem atunci, când 
unul dintre soţi este necatolic. Biserica 'ca- .. 
tolică nu numai că. nu îndeamnă pe fiii săi 
la atari “căsătorii, ci din contra se nizueşte 
din toate puterile a-i abate dela ele. O. 
face aceasta pentru ca 'să scape pe ai săi 
de multe . şi mari. neferiziri. Căsătoria ar 
“trebui să fie- cea mai strânsă comunitate 
de viaţă. - Această, însă nu se: poate în. o 

statului. Când baza aceasta .este atăcată,. 

7



căsătorie . mixtă; . Vor trăi ei ce e'drept,.. 
soţii de căsătorie în bună înţelegere pentru 
ochii lumii, dar “adevărată . unire -intimă în. 
sentimente şi idealuri nu poate să fie între 
ei, pentrucă în viaţa lor religioasă şi a ade-: 

" vărului este o prăpastie între ei. "Şi apoi 
mu este sentiment mai adânc-şi mai -gingaş, 
ca cel religios.: Vătămarea ori bruscarea 
acestuia produce. durere nespus de mare.: 
Alte vătămări le mai suportăm cum le mai 
suportăm, dar vătămarea credinţei noastre, 
fără de care este cu neputinţă a plăcea lui: 
Dumnezeu, aceea ne :cade de. totului tot, 
greu. Motivul e, pentrucă îi ştim însemnă- 
tatea nespus -de mare. Biserica -catolică 
dezaprobă căsătoriile mixte, pentrucă voieşte 

“a feri şi scăpă partea catolică de neînţele- 
gere cu soţul celalalt pe tema confesională, 
de primejdia. indiferentismului, răcelei : în 

„împlinirea datorinţelor religioase, ori chiar : 
„de pierderea totală a credinței. -. ..: 

"Biserica catolică şi-a. exprimat cât se 
-poate de limpede învăţătura sa despre căsă- 
toriile mixte în noul său” Codice de drept, 
în canoanele 1060, 1061, 1062, 1063, 1064. 

Canonul 1060 . sună aşa: . „Biserica 
“opreşte pretutindeni în chipul cel mai sever 
să nu-se contracteze căsătorie. între două 
persoane botezate, dintre cari una să fie | 
catolică, iar -cealaltă să' facă. parte .. dintr'o - 
sectă eretică sau schismatică; dacă: este 
primejdie de perversiune (lăpădare de cre- 
dință) pentru partea catolică şi pentru copii, 

. ” i - 6
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.- căsătoria este oprită şi prin legea. dumne-.. - 
„. zeească.“, Prin can. 1064 $ 1 îndeamnă pe. 

toţi episcopii :' „Să retragă, cât le stă în 
putinţă, pe credincioşi dela căsătoriile mixte.“ 

im putea aduce o sumedenie de declaraţii 
de ale Papilor contra căsătoriilor mixte. 

„ Biserica“ catolică desminte. cât poate -- 
pe fiii şi ficele sale dela atari căsătorii şi | 
din motivul, că numai catolicii ţin la indi-- 
solubilitatea căsătoriei. Toate sectele creştine 
desfac căsătoria din -un “motiv sau altul. 
În felul acesta partea catolică este expusă 
la divorţ forţat. Partea necatolică se. căsă-- 

"toreşte a-doua oară — deşi. după dreptul 
- dumnezeesc nu se poate aşa ceva — iar 

cea catolică trebuie să rămână singură până 
“la moarte. A păşi la altă căsătorie înseamnă. 
a trăi în concubinaj, cum trăesc dealtmin- 
trelea toţi cei ce să căsătoresc după divorţ, - 

- presupunând că prima lor căsătorie a fost 
„validă. . . AD e 

_- Năcazul. şi: mai mare va fi cu copiii.. 
„E“ sigură -partea catolică că-şi va puteă 

“creşte copiii in religia. cea adevărată, în re-. 
ligia “catolică, ca să se poată mântui ?. De 
“multe ori partea necatolică ' se  învoieşte 
să . deie  reversal, adecă învoire. de a-şi 
creşte 'toţi copiii în religia catolică. În caz - 
că nu se dă reversal, după legile în vigoare, 
băeţii vor urma religia tatălui, fetele a 
mamei; Ce .responzabilitate groaznică nu 
apasă umerii acelor catolici, cari se învoiesc, 
ca copiii lor să fie crescuţi în o religie
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despre. care ştiu că nu e adevărată? Să-i. 
lase să fie membrii ai unei Biserici, care nu 
e alui Hristos? Neşte părinţi ca aceştia 
sunt cauza .osândirei fiilor lor, şi prin ur- 
mare şi a lor proprie..Dacă partea catolică, 
în.ce priveşte educaţia fiilor, lasă după. 
cea necatolică, trebue să-şi vadă odraslele 
apucate pe . calea osândirei, dacă nu lasă . 

* se nasc certe familiare, şi viaţa familiară 
devine un iad de nesuportat, lată de. ce 
Biserica catolică, cât poate, îndeamnă: pe. 
fiii şi ficele sale. să 'se. ferească de, căsă- 
toriile mixte. Ie 

- Numai un ignorant în materia: aceasta. - 
poate învinui Biserica catolică, că . aceasta. . 
voieşte să-şi înmulțească numărul credin- -. 
cioşilor. prin -căsătoriile mixte, - De "fapt, ea. - 
are perderi foarte mari din cauza'lor. .... *.. 

236. Celibatal, . în 
- Atât protestanții cât şi ortodoxii mereu”. : 

se acaţă de: celibatul -la care .sunt obligaţi 
preoţii” Bisericii catolice. „Luaţi dela 'Bise- 

-- rica romană celibatul forţat. şi. numai. decât 
"sa îsprăvit cu stăpânirea ei universală — 
zice” careva protestant. Celibatul este în - 
opoziţie cu natura, e contra bibliei şi e mo- 

" ralminte primejdios“ '— observă un altul. - 
(Brors Ni. 26.) . -.. 1 

- R. Da, şi noi admitem, că celibatul 
preoţilor este un izvor de viaţă şi activitate: 
intenzivă pentru : Biserica catolică. Putem 

N
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zice că puterea ei extraordinară stă în celi- 
bat. Numai. un. preot necăsătorit şi curat 
îşi poate câştigă încrederea - desăvârşită şi 

„stima "necesară la conducerea salutară. a 
- “sufletelor creştine; numai preoţii neînsuraţi - 
“sunt în stare: să meargă ca misionari în 
ţări îndepărtâte şi pline de primejdii: unii 
ca aceştia uşor se pot espune la orice pri- 
'mejdii, şi să se dedice cu totul mântuirei - 
“sufletelor: Fără de preoţii. săi celibi, nu ştim 
cum ar fi invins Biserica greutăţile cele ne- 
spus de mari, ce le-a întâmpinat în decur- 

_“sul veacurilor. -Cine nu are să se îngrijească 
şi de familie, mai uşor se :espune pentru 
apărarea bisericii, timpul liber îl foloseşte 
“pentru studiu, .iar din. agoniseala sa ajută 
biserica :şi pe” cei seraci. a 

„_" + Im, Biserica cătolică nu poate fi vorbă 
"de celibat forţat. Atare celibat € la miliţie. 
Nime nu'e silit să se facă preot. Dacă ci- 

__neva tothişi se face preot, acela de bună 
- :voieia asupraşi. şi datorinţele împreunate 

cu slujba preoţească.. Biserica, inainte de 
primirea ordurilor mari, pe toţi îi face a- 
tenţi să se cugete bine, şi dacă nu simţesc 

- în ei destulă putere, să se retragă. A zice, 
că celibatul este impotiriva bibliei, însamnă 
numai,” că cel ce-o spune ma _cetit biblia: 
Au.n'a lăudat.Dl Hristos verguria şi celiba- 
tul ? (Mat. 19, 12). S. Pavel au nu dă sfat 
despre feciorie ? Au nu spune, că mai bine 
slujeşte Dlui cel neînsurat, că mai bine face 
cel ce nu-şi mărită fata ? (|. Cor. 7. 25-38).



— 85 —. 

-. Cel ce zice deci, că celibatul liber e moral-.. 
„minte primejdios, spune” o adevărată hulă, 
„pentru că numeşte primejdios un lucru, pe 
care D| Hristos şi marele său apostol, îl 
recomandă de bun. $. Pavel. la [.: Tim, 3, . 

-2, 12 nu zice că toţi clericii . trebue să fie 
cășătoriţi, ci numai că la ordurile sacre se 
pot promova cei ce au, sau au avut numai — 
o muiere, Doar însus s. Pavel a fost neîn- 
surat, $. leronim zice. „Hristos vergur, Ma- .. 
ria Vergură, apostolii sau verguri sau- după 
chemare la apostolat înfrânaţi“. Celibatul e 

„de pe timpul -apostolilor. Şi biserica răsări- 
teană a ajuns la mare înflorire, când-a avut” - 

“mulţi preoţi celibi. | 
Astăzi trebue să constatăm, că biseri-” 

gile cu preoţime însuretă au ajuns în robia . 
guvernelor. . 

17. Concordatul. ia 
N . ij 

De vre'o patru ani. încoace fraţii: ne-> . » 
uniţi au descoperit. o mare .primejdie, ce 
ameninţă — zice-se ţara | —. şi-să luptă cu 
înverşunare împotriva ei, cu timp şi fără 
timp, în adunări, în 'ziare, în cărţi şi bro- 
'şuri anume scrise — pentru zăpăcirea mul- 

 tora şi falsificarea adevărului. Care e pri- 
mejdia aceea mare ? Concordatul. Pe tema 
concordatului s'au scris - câte şi “mai câte 

“bule şi batjocuri la adresa: noastră, a uniţi- 
lor, şi a bisericii catolice.-Să fie oare aievea 

-4
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eg 
“ concordatul o aşa mare primejdie . pentru 
România, cum îl prezintă preoţii neuniţi?! * 

R. Pentru cei de bunăvoință şi iubitori 
„ de: adevăr,'dau următoarele lămuriri cu pri- 

vire la concordat, , | 

_1. Ce este concordatul ? Concordatul 
este 'o învoială între Capul Bisericii catolice 

şi un Stat oarecare, prin care se regulează. 
_pe-cale amicală raporturile dintre ele; ca: 

astfel. amândouă să poată lucră în pace la 
propăşirea. spirituală şi materială a supuşilor “ 

lor, Biserica, aşa cum a întemeiat-o Domnul 
„Hristos, este o societate perfectă, indepen- 

“ dentă şi superioară oricărei societăţi „civile, 
„cu puteri şi drepturi depline, ca să poată 

_" duce pe oameni la sfinţenie şi la mântuire. 
“Ea dela început şi-a exercitat _ totdeauna . 

„aceste drepturi, chiar în ciuda .împăraţilor 
- “romani păgâni, cari îi tăgăduiau orice drept 

„la existinţă, urmând pilda şi cuvântul Apos- 
tolilor: Că trebue să ascultăm “mai de grabă 

; :de Dumnezeu decât de oameni“; . :: 
„Nimeni nu poate şi War trebui să îm- 

__ piedece Biserica în slera-i: de activitate, 
„precum nici. ea: nu împiedecă Statele în. 

". sfera lor proprie de activitate. .:.  .: 

aa “Din nsfericire însă se pot ivi neînţe- 
„+ legeri între Biserică şi State, deoarece su- 
“-puşii lor sunt comuni: :fiii Bisericii catolice 

fiind şi supuşii unui Stat determinat: pe 
"lângă aceasta sunt unele chestiuni ce înte- . 
"resează deopotrivă, Biserica. cât şi Statul,
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deci unde e nevoie de înţelegere. preala- 
"bilă între” amândouă puterile. De aceea Bi- 

serica a căutat totdeauna să ajungă lao: 
învoială cu Statele, 'că să nu fie loc pentru 
frecări şi. certe continue. Aceste. învoieli se: 5 
numesc concordate,. adecă armonie ori bună-” 
înţelegeri, , căci scopul” lor este : păstrarea 
păcii. şi armoniei între Biserica catolică: şi 

„Statul respectiv prin determinarea drepturi- | 
„lor. şi. datorinţelor fiecărei părţi. . ... - 

„+2. Este concordatul în favorul Bisericii 
“ori'al Statului ? Din cele spuse mai sus. 
reiesă, că. drepturile ce i:se recunosc Bise-. 

- ricii de vre'un Stat "prin concordat, nu sunt 
drepturi nouă: sunt drepturi proprii ale ei,- 
pe cari 'ea le poate exercita şi fără consim- 
ţemântul Staâtului.: Insă. pentru a evită difi-. 

"cultăţi “şi neplăceri, Biserica. vrea, ca Statele 
„să-i recunoască măcar drepturile cele mai . - 
însemnate, În schimb însă, ea acordă State- . 

s 

N 

lor unele drepturi şiprivilegii, ce nu le au:: 
de'a se amesteca în “diferite afaceri biseri-" 
cești. De exemplu: să poată interveni la: 
numirea dignitarilor Bisericii; să poată dis: -- 

„pune de unele venituri ale Bisericii ; să con- 
troleze mersul . învăţământului -în -.şcoalele . 
confesionale etc. De unde se vede limpede, 
că pe urma” concordatelor nu Biserica, ci _- 
Statul câştigă. "Biserica numai îşi leagă mâ- 
nile -cu privire la deprinderea unor drepturi 

„ale sale. (Vezi „Sentinela catolică“ An. IV 
Nr.8.). a e 

- . Aşa se esplică faptul, că şi guvernul 

E
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--. României mari a căutat neîncetat să încheie 

un: concordat cu S. Scaun. Necesitatea con- 

cordatului au recunoscut-o şi proclamat-o în 
plin parlament bărbaţi politici ca dl Vaida- 
Voievod, Oct. Goga, ke. Ionescu, Al. La- 

pedat. Nu atât Papa dela Roma, cât mai. 
ales guvernul român . voieşte cu orice preţ 

“să încheie un . concordat, ca în urma aces- 

tuia să se poată amesteca în trebile Biseri- 
- cei. catolice. De aceea peregrinajele neîntre- 
rupte: ale: miniştrilor români la Roma şi nu 
„viceversa a cardinalilor Papei la Bucureşti. 
„Semn, că guvernul român nu vede” în con-. 

„”cordat o primejdie naţională, ci din contra - 
„„îl socotesc necesar pentru guvernarea bună 

a ţării. - 3 a 
-..3, Poate renunţa Biserica catolică prin 

concordat la orice drept al ei ? Biserica nu 
--renunţă.la :nici un drept al ei, ci numai la 
.* exerciţiul liber al unora din ele; dar şi la 

„aceasta numai silită de împrejurări şi pen- 
-tru a evita rele mai Mari se învoieşte. În 
“nici un caz însă Biserica nu poate renunţa 
“la drepturile sale esenţiale, ce ar distruge 
însaş constituţia sa divină. a o 

Aşa d. e. Biserica la nici un caz nu 
„poate renunţa la numirea Episcopilor. din ' 
partea Papei. Motivul e, că episcopatul este 
„de' instituţie” . divină şi” aşa în demnitatea” 
aceasta nu. poate fi.pus oricine, ci numai 
persoane vrednice de o chemare , atât de 
înaltă. Papa .nu poate renunţa la -dreptul 

- - acesta, pentrucă numai lui i-s'a dat dreptul
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“acesta prin: cuvintele: „Paşte mieluşeii mei, 
paşte oile. mele“ loan XXI. Experienţa tristă 
din - veacurile trecute ne arată că în ce hal, 
ajunge Biserica, : dacă slujitorii -ei: sunt nu-. - 
miţi de stat. Luptele pentru „investitură“ - 
„mau avut alt scop, decât. curmarea relelor. 
ce izvoreau din amestecul prea mare al 
Statutului în numirea :episcopilor.-: Dacă 
atunci, când statele erau catolice a urmat 
atâtea rele, 'va fi oare mai bine astăzi,- 
când conducătorii statelor sunt necredincioşi, 
atei, -Gari numai de binele . sufletesc al su- 
puşilor nu se îngrijesc 2-A încredința unora. 
ca aceştia numirea episcopilor, ar însămna 

-a pune pe lup cioban la oi. .. e 

Nu mai puţin sfânt este dreptul bise- 
„vicii de a-şi aveă şcoalela sale confesionale," 
- câri singure sunt în stare de a creă carac- 
tere şi patrioți luminaţi, precum şi dreptul 
ei de proprietate, prin 'care îşi asigură so- 
lemnitatea. cultului divin şi existenţa cleru- 
lui şi a instituţiilor sale culturale şi- de. - 

caritate, o 
Dar pentruce nu vreau să audă preoţii 

__ meuniţi de concordat ? e SRR 

| 1. Această convențiune ar putea fi 
dăunătoare. țării —/zic. unii — ori că ar 
aduce cel: mai mare rău... neamului. 

. e 

-..:* Dar nu se spune, că în ce ar sta răul 
- acesta. Cum poate fi concordatul. cel mai 
mare. rău pentru neam, când în el nu se cer 

“ drepturi. politice ori naţionale pentru o



parte a locuitorilor ţării, ci se. cere pur şi 
simplu respectarea drepturilor religioase. ale ” - 

" „cetăţenilor catolici români. Dimpotrivă, va 
fi un câştig pentru neam, căci Statul va 
avea de zis, un” cuvânt în 'chestiunile ce-i. 

„privesc. pe . catolici, şi va putea înrâuri asupra 
elementelor străine 'din mijlocul lor spre a 
le asimila: mai. curând. | 

2.. Se 'spune că, „Concordatul va 
aduce cel mai mare râu bisericii (ortodoxe). . : 
şi e legea cea mai jignitoare pentru preoții 
şi întregul cler (ortodox). a 

" “Din ce cauză? Concordatul . absolut 
nu atinge interesele bisericii ortodoxe. Prin 
el se “regulează numai raporturile. . dintre 
Biserica "catolică şi Statul român. Şi aceasta 
e o jighire pentru biserica ortodoxă şi cle: 
rul ei ? Clerul neunit numai întru atât. se. 

„poate simți” jignit întrucât vede, că Statul 
: român tratează cu Biserica catolică ca cu o 

“ 

societate suverană; aceasta nu poate întra în - 
"capul lor, căci dânşii făcând parte dintr'o.. 

” “instituţie de stat, sunt dedaţi a asculta. or- 
biş -de. acesta, chiar. şi când“ dispoziţiile 
luată de guvern sunt . dezastroase pentru 

"biserica lor. 
3. Se mai spune că „Concordatul este 

- anticonstiluțional, prevăzând doarconstituţia, 
că- înaintea oricărei măsuri privitoare la bi- 
serică, trebue să se facă legea cultelor. mi- 
noritare“: : a 

Foarte bine. Dar tocmai aceasta do-. 
„vedeşte, pe cât mi se pare, că concordatul 

. . ă 4 . 

N



„e constituţional, fiind el legea specială, prin 
care se regulează cultul catolic în România. 
Ca legea să fie dreaptă şi să nu deie loc: 

„= la neînţelegeri, ea se discută şi se stabileşte 
* “de comun acord. între cei interesaţi, adecă.. 

S. Scaun 'şi Statul român. După ce se va 'ra- 
» tăfica de Corpurile legiuitoare, ea va deveni 
-. lege atât bisericească, cât şi civilă - pentru” 

catolicii din România, după. care au să se 
rezoalve chestiunile: dintre - ei şi Statul ro- 
mân. Atât Biserica catolică cât şi Stâtul se 
obligă reciproc la respectarea celor. conve- 

„nite în concordat, - a 
„4 In 'sfârşit se mai spune, că Concor-. 

datul chiar în ţările catolice, unde Papa e 
atotputernic, nu aduce decât turburări.-: ' 

* Afirmaţiunea aceasta ar fi. adevărată, 
. dacă s'ar dovedi că Biserica catolică a fost 
aceea, carea n'a respectat ' cele prevăzute: 
in concordate. Aceasta însă nime: n'0 poate | 

“ dovedi, pentru că Biserica. catolică totde- -" 
auna s'a ţinut: de convenţiunile-făcute. Vina - - 
turburărilor o partă numai Statele, cari nu, 
S'au ţinut de învoiala făcută cu Biserica ca- 
tolică, .... d | h 

"Mai bine e acolo unde .nu e lipsă de . - 
concordate, unde atât Statul cât in Biserica, 
îşi recunosc şi in respectează drepturile lor 

„„ fără convenţiuni: speciale. - e 
a Românii catolici nici nu cer. cu insis- 
tinţă incheierea concordatului: Ungurii şi 

- Germanii catolici din România sunt împot:



riva lui. Preoţii - neuniţi, cari se luptă din 
_răsputeri împotriva concordatului — îndem- 

naţi numai, ori ' chiar şi” plătiţi, e. treaba 

lor — s'au pus in 'slujba Ungurilor dela 
Pesta, cari cu ori.ce preţ vreau să zădarni- 
cească încheierea concordatului. Şi în cazul 

„de faţă, preoţiunea ortodoxă se arată tot. 
“aşa de potriotică, ca şi de altă: dăţi. 

18. Colecţiunea Pseudoisi- .- 
a - doriană, Sa 

„7. *Colecţiunea” Pseudoisidoriană 'este o 
“ “adunătură de acte şi decrete false. Papii 

“însă pe decretele cuprinse în ea şi-au inte- - 
meiat supremaţia lor. “Tocmai de aceea 

"ştim ce'să ţinem. despre supremaţia papilor 
dela Roma, (Brors 50). -. E 

R. Colecţia aceasta, se crede, că ar 
: fi-făcut-o un anumit. Benedict - Levita între _. 

"anii 847—857. Cuprinde canoanele -conci- 
 “-liilor ecumenice, decretele papilor şi canoa- 
„.. nel sinoadelor .provinciale.. Intre epistolele 
- . decretale ale papilor se află şi vre-o 100 

false. Falsificarea nu a făcut-o cu gând rău, - 
ci ne având la îndemână: actele originale 

ori autentice, despre cari aveă cunoştinţă 
_că există, 'ori au “existat, le-a compus. el 
cum a crezut de bine. Materialul l-a gru- “ 

„pat aşa, încât vorbeşte. pe rând despre - 
ierarhia bisericească, dreptul de apelaţie, 
drepturile corepiscopilor, procedura în cau-:
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zele . episcopilor .şi a clericilor, drepturile 
conciliilor, drepturile scaunului apostolic. 

Scopul lui a fost să 'ne deie. o icoană. 
completă a canoanelor Bisericii :din veacul . . 
al 4-lea până la al 9-lea. A avut de gând 
să compună o colecţie completă şi unitară şi 
din punct de vedere cronologic, a vrut să. 
completeze legislaţia bisericească, restau- 
rând decretele papale crezute pierdute,. cu 
ajutorul 'lui „Liber Pontificalis“, . * - - , 

- Se înţelege,.că în cadrul planului său: 
insistă. imai mult asupra. unor lucruri, cari. 
i-se păreau, că reclamă lecuire mai urgentă: 
Intre toate, mai mult îi zăcea la inimă înlă-:. 
turarea asupririi clerului din “partea puterii. 

„civile şi îndeosebi a episcopilor din partea 
- sinoadelor provinciale, din partea metropo- 
__liplor-şi'a mai marilor lumii. Mai ales îl” 

muncea: asigurarea independenţei episcopi- - 
“lor, după cum “recunosc. şi protestanții de 

-. Protestanţii cei vechi, şi după ei, :se- 
înţelege, că şi neuniţii noştri, cari abiă acum 
sunt în literatură şi cunoaşterea istoriei; 

“unde erau protestanții acum. sunt 100 ani, 
cred că puterea Papei îşi trage originea. din . 
„decretele false alui Pseudo-Izidor. Faptul e, 
că colecţia aceasta n'a contribuit - întru ni- 

- mica la ridicarea puterii - papale, nici n'a 
schimbat disciplina sau constituţia bisericii. 
Protestantul Seckel zice : „De altă parte nu 
trebue să se exagereze influinţa inovaţiilor 
pseudoisidoriane asupra desvoltării dreptului
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bisericesc; E. drept, că cu Pseudo-lzidor în- 
"cepe o nouă periodă a istoriei: isvoarelor, 
“dar nu o nouă epocăa dreptului bisericesc. . 
Precum :am. remarcat - deja, nu e iertat să 
vorbim de. o contribuţie esenţială (deşi in- 
voluntară) ce au avut acestea .falsificări la 
realizarea practică a primatului papal.asupra: 

_ * - Bisericii, decât numai cu aceea restricţie, că 
suveranitatea Romei abună, seamă nu se. 
întemeiază singur numai, sau în primul rând, 
pe înşelăciunea lui Pseudo-lzidor. (Articolul 

1. *.„Pseudo-lzidor“ în - Realencyklopădie. * fă: - - 
protestantische 'Theologie und Kirche alui 

“ Herzog ed. 3-a an. 1995, vol. 16 pag. 309). 
-* Ne mirăm, că profesorii ortodoxi mai - 

susțin şi azi, că puterea papilor se bazează 
pe colecţia aceasta,. când însuş Hamack în . 

"". cartea luj Lehrbuch der Dogmengeschichte 
recunoaşte, că primatul de , iurisdicţiune al 
„papilor a” fost recunoscut şi deprins în bise- . 
„vica întreagă, chiar 'şi în cele dintâi trei 
"veacuri; ar trebui să-i cunoască mai bine: 
dânşii doar trăesc adeseori din fărâmiturile, - 
cari cad de pe masa lor. a 

„1% + Dar e şi ridicul a susţinea, că puterea - 
“papilor s'ar. baza pe colecţia 'aceasta. Dacă 

„. puterea” papilor îşi are originea în decretele 
acestea false, eşite la.iveală numai în. vea- : 
cul al 9-lea, cum se esplică purtarea. papi- 
lor de adevăraţi suverani ai Bisericii chiar 

_şi în veâcurile de mai nainte de veacul al 9- . 
lea ? Bazându-se doară pe decretele acestea - 
a intervenit papa Clemente |, la sfârşitul vea- .
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cului întâi în. chestiile” din: Orient? Papa . 
Victor. provocându-se doar la ele” a amenin- 
ţat . pe - orientali cu escomunicare la 199, 
dacă nu vor primi data Paştilor? De unde - 
au avut papii -puterea să concheme-sinoa- . - - 

„- dele ecumenice şi. să le întărească ? : Să 
primească apelate din “toate părţile şi să 
aducă hotăriri, căroră se. supuneau toţi ?: 
De sigur că toate acestea le făceau, şi toc- 

"mai de aceea erau şi recunoscute de bise- | 
rica întreagă, —. bazându-se pe cuvintele” 
Domnului: „Tu eşti Petru şi pe piatra aceasta: 
voiu zidi eu biserica mea şi porţile iadului - 
„nu o vor învinge pe ea. Şi ţie îţi voiu da 

„cheile împărăției cerurilor. şi orice vei lega: 
* pe pământ, legat va fi şi în cer şi orice vei 
 deslega pe pământ. deslegat va fi şi în cer“ -. 
(Mat. 16, 18), precum şi pe cuvintele zise -- 
lui Petru: „Paşte mieluşeii mei, paşte oile - 
mele“. (loan XXI. 19), :... . 2 

Papii nici când nu s'au. provocat la. 
Colecţia pseudoizidoriană : pentru a-şi do-'- 
vedi dreptul lor de suveranitate, ci .totdea-” 
una la cuvintele:Evangeliei de mai sus, Ase-! - 
menea face şi primul sinod ecumenic dela - 
Nicea, ţinut cu iai bine de :500. ani înainte 
de ce s'ar fi ivit Colecţia lui P. [., când 
zice: „Trebue să ştie toţi bărbaţii : catolici, 

> că s. biserică din Roma, n'a obţinut prima- 
tul prin decrete sinodale,. ci prin glasul din



mau drept ortodoxii., | 
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Evangelie al Dlui cătră Petru: „Tu eşti Petru . 
şi pe această piatră voiu zidi biserica mea“!) . 
(Harduin, Acta Concil.. Tom. |, Concil.: 

“nicean. Praefatio, col. 309.) - . N 
Cei dintâi cari au răspins colecţia aceasta 

au fost chiar catolicii: Card. Nicolau de Cusa, 
şi alţii. E o. copilărie a mai susţineă azi, 

„că „colecţia pseudozidoriană a  falifsicat 
din temelii: dreptul canonic. şi dogmatica 
bisericii apusene“. (Cfr. „Revista Teologică“  - 
Nr. 9-1910, p. 322). “Chiar şi. dintre 'scrii- 
torii neuniţi să află, ca Filaret Vafides, . 
cari conced, că „deşi multe din constituţi- 

- unile cuprinse în această colecţie sunt spurii, 
dar ideile cuprinse în acele nu sunt de tot 
noue, ci sunt culese din cele mai deosebite 
isvoare.“ (Istoria bisericească Constantinopol 
1886. tom. Il. p. 162) . COC: 

Rămâne deci, cănici în punctul acesta 

„19, Creștinismul şi naţionali 
a. tatea, i 

„ Ortodoxilor le. place a se făli cu na- 
ţionalismul lor şi.pe alţii nau ochi: să-i 
vadă ; îi .batjocuresc - numindu-i: minoritari, 
străini etc. Cine nu e foţian, acela nu poate 
fi nici patriot bun şi nici român adevărat.. 

1) Vezi despre chestia aceasta mai pe larg. în 
„Cultura Creştină“ 1911. Nrii 5 şi 6: Colecţ. Pseu- 
doisidoriană „de Dr. Alex. Nicolescu. i
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„___R. Sub naţiune înţelegem. o populaţie; 
care vorbeşte aceeaş limbă, şi are comună, 
mai mult ori mai puţin originea,. desvoltarea 
istorică, şi anumite particularităţi morale. şi 
corporale. Noţiunea de' „naţiune“ nu e: 
identică . cu „statul“, în -care pot : fi mai 

„multe naţiuni.. La început-a fost numai o 
limbă, după cum arată şi studiul comparativ. 

al limbilor. Prin pedeapsa înmulțirii limbi- - 
„lor, Dumnezeu a şi ajutat -. oamenilor. Prin * 
formarea naţiunilor sta început emularea;. 
din care a urmat progresul şi cultura. 

II Biserica catolică - învaţă, “că creştinul - 
trebue: să-şi iubească . națiunea proprie, nu 

- numai cu gura, ci mai ales cu fapta. Iubirea 
părinţilor. nu e ceva facultativ, ci oneros. 

„__. De ce suntem obligaţi: să ne iubim 
neamul ? Pentrucă el e o familie mare,:o0 
înrudire estinsă. Precum trebue să ne iubim . 
mai mult rudele mai de aproape, aşa trebue. 
să punem națiunea noastră înaintea celor- 
lalte. Asemenea copilului” însă,. carele îşi... . 
iubeşte pe - mamă-sa mai.: mult: decât pe; 
celealalte -femei, dar fără” ca să le-urâscă |. 
ori despreţuiască pe “acestea, şi _noi trebue 
să -preferim națiunea de: care ne ţinem, dar 
fără ca pe celealalte :să le. despreţuim ori 
batjocorim, aşa că iubirea: de :neam. este 
întemeiată : în . legea. naturii. : Creștinismul 

„adevărat nu şterge legea această. 'Noi ve: 
dem. că. şi "Dl Hristos, P.:C..V. Maria:şi 
profeţii -şi-au iubit neamul: :- : ::-. :-. 

„ Biserica. catolică totdeauna a, ţinut
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cont de sentimentul naţional al popoarelor. 
Totdeauna le-a trimes misionari cari să 
le vorbească limba,” şi cât ce sau putut 
pune preoţi indigeni, numai decât a şi 
pus: de aceştia. Biserica română. catolică 
nici când n'a "avut episcopi -ori -mitropo-. 
liţi de vre'o altă naţiune: aşa cum a avut 
biserica ortodoxă, carea se făleşte atât "de 
mult cu naționalismul ei. Bis. catolică tot- 

- deauna a' esplicat popoarelor evangelia în : 
? e. . * - . “ .v - . 

- limba naţională :a fiecărui popor, prin pre- 
„dici, instrucţii catehetice, cărţi pentru popor. 

"Ce 'a făcut - biserica . foţiană: pentru limba 

7 
. 

română ? Nimic odată. Introducerea limbei . 
române "în biserică au făcut-o calvinii, pe 
lângă - opintirile - desperate ale clerului inalt 
ortodox impotriva limbei. române. Să ne. 
aducem numai . anumite de instrucţiile pa- 
triarhului Dositeiu, pe cari le-a. dat lui Ata-: 
„nasie, când l-a sfinţit la Bucureşti în -1700. 
„Trebue Arhieria ta— zice el la p. 22. — 
“slujba bisericei' adeca, ohtaiul, mineele şi 
alte cărţi, ce se cântă Duminecile şi sărbă- 

„torile şi slujba de toate zilele, să te nevo- 
ieşti cu de a dinsul să se cetească toate. 

"pe.limba slavonească sau elinească,: iar nu 
româneşte sau în alt chip“. -- .. 

-.. + Cine îşi iubeşte neamul nu trebue să se 
uite cu ochi răila cei de altă naţiune, căţi toţi 
oamenii fiind fiii aceluiaş Dzeu,ne sunt fraţi. Şi 
faţă de naţiuni are valoare principiul: „Ceţie 
nu-ţi place altuia nu face.“: lubirea. faţă de. 
neam :nu trebue să-l. prefacă pe om in
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animal furios, ci mai de grabă trebue să-l: 
. înalțe şi. să nutrească în el sentimente cari- 
tative şi umanitare. Cine întradevăr îşi iu- 
beşte neamul, acela nu inzultă, nici nu pro- 
voacă pe streini; el se nizueşte să-şi facă 
iubită națiunea sa înaintea acelora; el nu 
caută a provoca duşmănii, rivalități, războ- 
aie, ci se.nizueste din răsputeri a asigură 
„pacea, Adevărata iubire de neam şi iubirea 
omenimei, nu sunt două iubiri, 'cari să nu 
se poată împăcă cise completează împrumu- 
tat. „Cel ce nu cinsteşte națiunea 'streină, e. . 

"nevrednic de asa“ — zice proverbul. (V. 
Spirago, Catehism vol. îl. '37-40.) Dl Hris- 
tos ne-a învăţat în pilda Sămărineanului în- 
durător, că trebue să iubim .ca pe aproapele, 
şi pe streini. $. Paul zice: Nu este ludeu, 

"nici-Elin . . . că voi toţi unul sunteţi întru 
Hristos Isus. (Gal. 3, 28), Pe lângă aceea 

“naţiunile unite in Biserica Dlui Hristos, for- 
mează. ca o familie şi prin urmare au să se 
stimeze împrumutat. Di Hristos a întemeiat: 
anume numai o Biserică şi nu pentru fiecare .. 

"naţiune alta, şi alta pentruca să: adune po-! 
oarele şi prin o singură credinţă, prin ace: 
eaş. porunci. să le înfrăţească. Trebue să ne 
purtăm cum se cuvine faţă de streini şi. din 
motivul, că de la ei. avem-multe lucruri bu- 
ne, invenţii, medicine etc. , 

Ura. fată de naţiunile streine era prop- 
rie. păgânilor. : Pentru Romani, cine nu era. 
civis romanus, era. barbar. Astăzi, dacă vre- - 
unul. care ' se chiamă ..creştin, propagă ura 

Dă 
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aceasta, arată 'că-e ereştia numai cu numele, 
dar nu vrea să ştie nici de prima poruncă 

-a Plui, de porunca iubirii. 
Conducătorii Bisericii gr. catolice, toc- 

. mai pentru că au fost şi sunt “păstori după 
“Înima lui :Isus, şi-au iubit totdeauna neamul, - 
s 'au.Juptat pentru drepturile lui, au inteme- 
iat inştituţii, cari au folosit neamului întreg. 

"- La conducătorii altor . Biserici din contra 
observăm, că până ce nu fost sub stăpânire 
streină erau laşi şi slugi plecate faţă de pu- 
terea „civilă, i iar după ce am âjuns sub. stă- - 
pânire românească au devenit furioşi propo- | 

"gători ai. urei între îraţi. 

20, Despotisraul £ Bisericii 
catolice _.. . = 

- Religiunea catolică e religiunea des- . 
potismului” şi a opresiunei. Cine nu se fe- 

„„reşte de loviturile ei, cade; în'ea nu-i. per- 

  

mis nimănui 'să-şi spună părerea. Cine nu 
" cugetă ca: lezuiţii, devine suspect —Y. Nr. 

53 la Brors.) ei 

“R. Nu cumva despotismul “acesta îi 
îngrozeşte pe ortodoxi că să nu . între în 

* Biserica catolică ?.. Fiind ei „dedaţi cu des- 
potismul “guvernelor, cari îi. joacă . cum nu 
le. place, îşi vor ' fi făcut idea, că şi papa 
tot aşa se poartă..cu. episcopii catolici. Ce 
greşală enormă |. Tratament mai umân şi 
purtare : mai cinstită şi creştinească decât a



a. Di 
Capului Bisericii lui Hristos faţă de epis-. 
copii şi. preoţii . catolici, nici nu . se. poate 
închipui. La urma urmelor papa. nici'nu se 
“amestecă în treburile provinciilor bisericeşti 
şi ale : episcopiilor, ci numai când e rugat. 
Chiar şi în caz de procese mai mari, când 

“se “apelează la Papa, cauzele nu se judecă 
„- * la Roma, ci Papa deleagă pe un episcop 

de al nostru, “carele ca for apostolic aduce 
- sentinţă. Episcopii au 'să facă referat tot la 
cinci . ani, cum merg treburile eparhiei, şi 
atâta tot, | o e 
__. De vreme ce însă există numai o cre-. 
dinţă adevărată, credinţa Bisericii catolice, 
se înţelege, că cei ce nu cred cum crede 
Biserica aceasta nu mai pot: rămânea în ea. 
Credinţa e liberă, cine vrea crede, cine nu, - 
nu; nime nu e silit_cu forţa acrede: ceea 
ce propune Biserica (e silit numai moralminte 
sub pedeapsa osândei de veci). Prin urmare 
cel ce nu primeşte învăţăturile . ei, se es- 
chide pe sine însuşi din sânul Bisericii. Nime 
nu poate lua în :nume de rău Bisericii, dacă 
pe unii ca aceştia îi declară de escomuni-'*.: 

„caţi.şi le.sustrage favorurile, . Să-i .recu- 
noască de ai săi, când ei nu o mai-reciinosc.. 

-__ de a lor.? Au ma făcut. aşa şi bis. orto- 
"“doxă cu preotul Popescu - dela Cuibu cu 
barză?.: Cine a acuzat-o de 'dispotism? 
Atunci de ce se acuză Biserica. catolică ? 
„3 Apoi e o adevărată: calumnie a zice, 
că în Biserica catolică este oprită „orice - 
manifestaţie a părerilor. proprii.
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- Se înţelege, că cel ce ar atacă ade- 

văruri abşolut sigure, 'cum sunt “dogmele, 

„unul: ca acela e chemat la ordine. În mate: - 

-. matică,; cine nu ar primi că 2-H274 ori în: 

geometrie. ar zice, că "teoria lui Pitagoras 

nu e adevărată, de bună seamă că ar fi 

respins şi combătut de matematiciani. Cine 

în „astronomie, ar avea o părere liberă -cu 

privire la mişcarea pământului î în jurul soare-. 

lui, spunând că nu e aşa cum -cred astro- 
nomii de azi, ce credeţi, oare n'ar fi luat la . 
răspundere din partea astronomilor? Aşiş- 
 derea şi în Biserica catolică, cel ce com- 
"bate ori neagă adevărurile credinţei, (căci 
“nu altceva putem înţelege sub manifestarea 
liberă a părerilor : proprii) cum mai poate 
fi _susţinut, lăudat şi tolerat ? Nu. Biserica 

-. nici când nu se poate scobori. până acolo.. 
Ea e. stâlpul adsvărului, şi ca atare nu poate 
suferi erorile în credinţă, Chiar şi ceice au. 
păreri cari nu sunt eretice de tot, dar se 
apropie de erezie, "de greşeală, sunt. făcuţi. * 

“atenţi de ea, “să grijească să nu cadă cu 
totul în erezie, Incolo, în Biserica catolică 
se permite cea. mai mare libertate î în mani- 

“ festarea' părerilor proprii, - cu privire la 
chestiile dubii: in dubiis libertas. Ca adver-- 

sarii noştri să se convingă despre aceasta, 
poltească şi cetească cărţile de dogmatică 
şi morală ale catolicilor şi se vor convinge.



21, Divorțul 

„. E apoi de tot .gratuită aserţiunea, că 
cei ce nu cugetă cu lezuiţii, sunt suspecți 
de erezie. . Doar şi între lezuiţi sunt. diver- 
ginţe de păreri. Cu care să ţii deci, ca să 
nu' fi suspect de erezie ? 

.. 

„Biserica romano-catolică se deosebeşte 
de biserica orientală... şi asupra faptului: că 
ea nu admite divorţ nici în caz de adulter,“ 
(D. Stănescu: Dogmele . religiunii :creştine 
pag. 63) ._ O O a 

-R. Da, e adevărat, că Biserica cato- 
lică nu admite divorţul sau desfacerea căsă- — 
toriei valide în. nici un. caz. Şi aceasta o 
face nu din. încăpăţinare ori. tirănie, ci din 
motivul, că pentru dânsa nedesfacerea căsă- 
toriei este o dogmă, un adevăr descoperit 
de Dzeu, o poruncă pozitivă alui Dzeu, 

; dată ei prin Isus Hristos şi prin-ss. apostoli. 
„Biserica apoi are .să păstreze. depozitul cre- . 
dinţei aşa cum l-a primit. dela întemeietorul . 
ei dumnezeesc, şi:nu se poate acomodă - 
după poftele stricate ale oamenilor. n pri-. 

>ssinţa aceasta e atât de .intransigentă, în cât 
mai bine sufere. să se. despartă dela ea ţări 
întregi — cum e cazul Angliei sub,Henric 
VIII —. decât. să admită un. singur divorţ. 

Nu:e aşa in bisericile făcute de oameni 
- Aşa d.e. la ortodoxi, se desfac căsătoriile 

în caz de. adulter. Şi nu e numai atât. Ei



  

cunună a doi Sit pe cei despăţiţi de tri- 

_bunale,. fără să 'mai: aştepte şi: desfacerea. 

căsătoriei ' înaintea ;-forului- bisericesc. (V. 
Mariu 'Theodorian : Dreptul canonic orien- 
tal“. vol. |. pag.. 84.) Aceasta însă e o căl-“ 
care în picioare: a legilor. dumnezeeşti. 

. Pentrucă se zice în Scriptură: „Ce'a împre- 

unat Dzeu, omul să nu despartă. (Mat. 19, 
6), şi iară:--Ori cine: va lăsa muierea-sa 

„fără numai pentru curvie, şi va lua alta 
__ preacurveşte, şi cel ce ia: pe -cea. lăsată 
-> preacuroeşte“. (Mat. 19,9) Aşa dară în caz - 
" de adulter bărbatul se poate despărţi de 
muiere, dar fără 'să poată să se căsătorească 

a doua oară. Motivul e, că legătura conju- 

gală nu s'a'rupt dintre ei; de aceea şi zice 

Mântuitorul, că, dacă bărbatul astfel despăr- . 
ţit: va lua o altă muiere, va preacurvi, ase- 
menea şi muierea dacă se mărită după altul 

” precurveşte, “Dar. fiindcă preacurvie există 
numai. în cazul când unul sau una este că-: 
sătorit cu' altcineva. Prin urmare. şi în caz 
de adulter, soţii de căsătorie se ':pot - de-. 

-spărţi dela pat -şi masă,.-nu : pot -însă să 
- treacă la altă căsătorie. Cumcă acestă este 
“înţelesul cuvintelor Mântuitorului se vede şi 

de acolo că la Luca şi Marcu, unde asemenea 
zice: „Tot cel ce îşi lasă muierea sa şi ia alta- 
preacurveşte, şi. cel. ce iea 'pe cea lăsată 
de .bărbat preacurveşte“ — nu face - amin- 
tire de adulter. Dacă din cauza adulterului  - 
S'ar desface cu totul căsătoria, atunci cu-. 
vintele Dlui. dela . Luca: şi Marcu. nu. ar fi
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_:nu eu, ci Domnul, muierea 'de: bărbat să 

= 

J -A05 - a adevărate, ceeace nici decum- nu se poate | 
admite. $. Pavel în epist.: c.'Rom..7,2—3, . - 
zice: „ Muierea cu bărbat, legată este băr- 
batului, -până -când trăieşte el, din - lege; - 
iar. de i-a murit bărbatul ei, s'a deslegat. 
de. legea bărbatului. Drept aceea trăindu-i | 
bărbatul ei, preacurvă-se cheamă de este 
cu alt bărbat; iar d&-va muri bărbatul ei 

-slobodă este de lege, ca să. nu fie ea prea- * 
curvă fiind cu alt bărbat,; iar la. Cor. 7 ,. 
10—11 zice: „Celor căsătoriţi poruncese ) 

nu se despartă; iar de se va:despărţi să. . 
nu se mărite sau, să se împace cu' bărbatul 
său : şi bărbatul pe muiere să. nu o lase.“ 
Din cuvintele acestea ale s. Paul se vede 
limpede nedesfacerea căsătoriei. „i 

Cononul 48 apostolic stătoreşte: “Dacă 
„vreun mirean, pe a sa muiere lăpădându-o 
pe alta va lua, sau pe cea de-altul lăpădată, 
să se afurisească.“ (Pidalion foaia 43). |. 

-- S.: loan Gurădeaur încă. apără nedesfa- - 
cerea căsătoriei. În omilia sa despre cartea - 
de despărţire zice: Aşadară, când îi:e ier- 
tat să se “mărite a. doua oară? Când?" 
Atunci când se va fi scăpat de lanţ, când. 
îi va muri: bărbatul . .-. .Şi să nu-mi ce- . 

„Xesti legi făcute afară (de biserică, cum ar. 
„fi ale neuniţilor, ori ale statului), cari porun- 
-cesc să se deie - carte de despărţire şi să | 
se “ desfacă căsătoria, Pentrucă “Dzeu nu 

“ te va judeca în ziua aceea după legile aces- 
“tea, ci după legile, pe cari Insuş le-a făcut.“ 

-
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Şi din punct de..vedere “al dreptului 
natural încă trebue să fie indisolubilă căsă- | 

toria, pentrucă divorţul se opune: a) iubirii 
_“ care uneşte pe soţii. de căsătorie, care iu- 
“_bire nu cunoaşte margini de. timp şi loc;: 

_*b) educaţiei fiilor, carea numai aşa se poate 

face. dacă. ambii soţi de căsătorie locuesc 

împreună ;: c) se face nedreptate mai ales 

femeii, carea de loc 'ori numai cu greu şi- 

“ar putea găsi alt.. soţ, mai ales dacă e şi _ 

înaintată în vârstă; d) binelui social, căci 
S'ar da pildă rea „copiilor, se. bagă vraibă 
între familii. E NE n 
"Pe dreptul deci a osândit papa Pius IX, 
propoziţia. aceasta: „Din dreptul natural, 

„legătura căsătoriei nu e îndisolubilă şi in 
diferite cazuri divorţul propriu zis poate fi . 

__ sancţionat de autoritatea civilă.“ - (Syllabus . - 
prop. 67). De m _ 

ă Atari dovezi avându-le înaintea ochi- 
lor, Biserica catolică nici când nu admite - 
desfacerea căsătoriei, ci : cel mult permite, 

„că întanumite cazuri soţii să: trăiască des- 
“părţii de pat şi masă, - Ai 

-- Dacă se aude câte odată de desface- 
ien căsătoriei la catolici, aceasta trebue in- 

_ţeleasă de aşa,. că Biserica a constatat. nu- 
“mai, că între soţii respectivi nici: n'a fost: 
căsătorie validă, din picina unei piedece, 
Biserica .deci nu desface căsătoria, ci numai 
declară că n'a. existat adevărată căsătorie 
între cei ce se despart. -. N aaa 

„4: - 
- A
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22. Epicleza. | 

; Forma tainei. (Eucharistiei) este rugă- 
ciuffea. preotului: „Trimite Duhul tău cel 
sfânt peste noi şi peste darurile acestea ce .. 

- sunt puse înainte şi fă adecă pânea aceasta - 
- cinstit trupul Hristosului tău, iar ce este în 
păharul acesta. cinstit sângele Hristosului tău, 
prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.“ Ro- . 

„ mano-catolicii cred, că forma sfintei Eucha- . 
„„ristii “sunt -cuvintele de instituire: „Luaţi - 

"mâncaţi: Acesta este trupul. meu.“ „Beţi - 
dintru acesta toţi: Acesta este sângele meu“ 
(Mihălcescu op. cit. pag. 238). - . 

R.' O mai mare greşeală abiă se poate 
închipui! Cui să 'credem mai mult, dlui 
Mihălcescu şi” altor teologi neuniţi, ori Dlui 
Hristos ? ' Mântuitorul lumii la instituirea 

” acestei“preasfinte taine a consacrat cu. cu- 
vintele : „Acesta este trupul meu.“ „Acesta : 
este sângele meu,“ E. .apoi lucru ştiut, că. 
numai şi numai Isus Hristos a avut putere: 
de a institui taine sfinte, stabilindu-le. în 
chip definitiv materia 'şi forma. La institui- 
rea preasfintei Eucharistii s'a folosit de pâne 

de grâu nedospită (vezi Azima) şi a rostit 
"vorbele de consacrare: 1, Acestă este trupul 
meu“, „Acesta este sângele meu“. Cum vin 
acum teologii neuniţi să se_arete mai cu- 
minţi şi .mai puternici decât Dl Hristos," 

-statorind ei formă nouă ? : Biserica poate 
adauge alte multe. rugăciuni şi ceremonii, | 
cari premerg ori urmează actul principal al
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săvârşirii unei taine, dar să schimbe materia 
şi fornmiă tainelor, aceasta n'o poate. “ 

“A celebra s. Liturgie, fără de a aveă 
intenţiunea de a consacra cu cuvintele:'Dom- 
nului: : „Acesta : este” trupul meu“, Acesta 
este sângele meu“, însamnă de a săvârşi 
cea mai mare crimă. Însamnă a săvârşi nu- 
mai o! acţiune teatrală, fără de a-aduce 
adevărată jertfă lui Dumnezeu. .Dacă nu este 
intenţia de a consacra 'cu' cuvintele Domnu- 
lui, pânea aceea şi. vinul. acela. tot numai 
pâne. şi -vin rămân. De unde urmează, că 
cei 'ce s'ar închină înaintea speciilor acelora, 
ar săvârşi un act de idolatrie. S'ar închină 

"înaintea 'speciilor, ca înaintea lui Dumnezeu, 
“când de fapt Dumnezeu nu. se află sub ele. 
Dar ura împotriva Bisericii catolice e în stare 
a duce pe unii şi.până aici. e 

Pe timpul lui Foţie chestia aceasta nu 
_era între biserica de rit latin şi cea de rit 
grecesc.: Dacă ar .fi fost “ceva deosebire.” 
între cele doue biserici cu privire la forma 
cucharistică, Foţiu, care a scris în mai mul-.. 
te locuri despre o Eucharistie de bună se- 
amă, că ar fiscosla iveală deosebirea ace- 

„asta. Se acaţă el da chestii cu totul neîm- . 
-portante, dar de:.una aşa de însemnată ca 

- aceasta, nu. Prin urmare pe timpul acela. 
biserica răsăriteană credea întocmai ca şi: 

_cea apuseană, că sf.. Eucharistie se îndep- 
lineşte prin cuvintele, prin cari a îndeplinit- 
o şi Măntuitorul, pentrucă în liturgia apuse- 
ană nu este invocarea “ Spiritului sfânt, ca
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în cea răsăriteană. Numai după schisma; lui 
Cerularie au început! teologii 'neuniţi : să 
schimbe învăţătura despre forma. s. Eucha= - 

” ristii, până atunci obştească la întreagă bi- 
serica. Cel dintâiu 'care a susţinut. contra- 

"riul .a fost Nic. Cabasila 'în veacul” al 
XIIl.lea |... .: 

Învățătura. veche a sf. Biserici - referi- - 
tor la forma sfintei Euharistii, o cunoaştem 
şi din actele conciliului din Florenţa (1439). “ 

„La conciliul acesta a luat parte lamura cle- 
„ului oriental, din toate -. ţările şi gradele 
ierarhice, şi aşa au cunoscut bine învățătură 
şi credinţa bisericii 'orientale. Din conciliul. 
acela s'a dat un. decret pentru“ Arineni, în. 
care cetim: : „Forma tainei acesteia sunt 

"cuvintele Mântuitorului, prin cari îndepli- 
neşte taina aceasta; pentrucă preotul îndep- 
lineşte - această 'taină' vorbind! în numele . 
(persoana) lui Hristos“. Şi fiindcă preotul . 
numai când zice” cuvintele: . „Acesta este 

- trupul meu“, ' „Acesta-.este sângele meu;“ . 
„vorbeşte în persoana lui Hristos ; prin urmare 
„numai atunci se poate săvârşi şi consacrarea. 

papa Eugen'IV. şi Părinţii latini. au voit că 
“şi în decretul unirii * Grecilor.. cu Biserica: 
catolică să,se pună mărturisirea despre forma 
“eucharistiei, dar de vrerie-ce . Grecii ziceau 
că în.privinţa' aceasta” 'sunt de » acord:cu 

” Din actele aceluiaş conciliu vedem, că . 

'Latinii, şi că profesiunea aceasta "ar fi nu- - 
mai injurioasă la adresa bisericii lor;: Papa 

“s'a învoit ca profesiunea aceasta să fie lă-, 
Rapa a
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“sată afară, dar numai cu condiţia, ca Grecii 
în public să-şi mărturisească credinţa cu 
privire la forma s, Euharistii, ceeace Visa- 

-rion atât în numele: său, cât şi a celorlalţi 
-" părinţi, cari reprezentau bisericile! orientale, 

a şi făcut-o în o adunare generală, fiind 
-de faţă Eugen IV. precum .şi toţi episcopii 
atât latini cât şi greci. (Cf. Mansi 31, 1076). 

"3% De altmintrelea şi în Liturgierele or- 
" todoxilor se ceteşte în rugăciunea, dela 

Cheruvic: „că fu eşti cel ce aduci şi cel 
ce te aduci“, adecă adevăratul jertfitor este - 
însuş Hristos Domnul. Dar Hristos Domnul 
numai odată vorbeşte în persoană, în tot 
decursul sf. Liturgii,- anume, când zice prin 
preot :. „Acesta este trupul meu“ etc. Prin 
urmare, şi consacrarea respective jertfirea, 
numai atunci se poate săvârşi. 

„Ss, Părinţi încă spun cu toţii că Dl 
Hristos a consacrat -cu cuvintele: „Acesta 
este trupul meu“. „Acesta este sângele meu“, 
şi că consacrarea se întâmplă tot prin cu- 

“+ vintele acestea. Să auzim numai pe doi. 
S. Ambrosiu (397) zice: „Cum se poate” 

ca ceeace, este pâne, să fie trupul lui Hris- . 
"tos? Prin consacrare. Consacrarea aşadară - 

prin cari cuvinte se întâmplă şi prin ale cui 
vorbe ? Prin ale Dlui Isus, pentrucă! toate 
celealalte câte se -zic, dau laudă lui Dumne- 
zeu. :.Se. premite „rugăciune pentru popor, 
pentru.regi, iar când e să se săvârşească . 
venerabila taină, preotul nu mâi : foloseste 
cuvintele 'sale, ci. ale lui Hristos. Aşa dară 

e.
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cuvântul lui Hristos îndeplineşte taina ace- 
asta.“ (IS. Ambrosii: De sacramentis lib. IV. 
cap. IV, nr..14, Ediţ. Venetiis 1751. tom. 
Il. col. 463.) - DC a 

„+ “Tot el vorbind despre cele petrecute 
la cina de pe urmă spunea: „Cuvintele evan- 
gelistului sunt până la: '„Luafi “fie corpul, 

“fie sângele. După aceea 'sunt cuvintele. lui. 
Hristos .. . Şi: vezi-le unul:câte unul.. Ca- 
rele, zice aluat pâne în sfintele sale mâ- 
ni. Înainte de ce se consacră este pâne, 
iar când s'au adaus cuvintele lui Hristos, 
este trupul lui Hristos. ln fine auzi pe cel 

. ve: zice:-Beţi dintru acesta toţi, că acestă - 
este sângele meu! Inainte de cuvintele lui : 
Hristos,. potirul e plin cu vin şi cu apă, . - 
iar când au lucrat odată cuvintele lui Hris- 

" „tos, se face sângele lui Hristos, care (sân- 
ge) a răscumpărat poporul.:) Aşa dară la. 
cina de pe urmă trupul şi' sângele Dlui . 
Hristos s'au făcut prin cuvintele Domnului: * 
„Acesta este trupul meu“, şi „Acesta este. .- 
sângele meu“... -- pa 

"Să auzim şi 'pe doctorul Eucharistiei 
--pe s.'Joan. Gurădeaur. „E de faţă Hristos+ 

şi acum — zice el —' Cel ce a împodobit - 
'masa aceea, acelaş ' împodobeşte - actin şi 
pe aceasta, că nu omul este: cel ce face 
ca cele : puse înainte să 'se facă trupul şi 

* sângele lui: Hristos, ci însuş Flristos cel ce. 

.-. 22) Operele S. Ambrosiu edit: de Venetia tom. 
III, col. 467 an. 1751...: - E a
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s'a' restignit pentru noi.. Preotul îndeplinind 
forma stă rostind cuvintele acelea, iară pu- 
“terea şi darul este alui Dumnezeu. Acesta 

_ este 'trupul meu, zice. Cuvântul acesta pre- 
face cele puse înainte“. (Hom. ]. despre tră- 

“darea lui luda Nr. 6). . e 

-% In legătură cu s. loan Gurădeaur mai 

amintim că însaş Pravila recunoaşte acea- 

sta la glava 56 unde zice: „Grăeşte şi 

dumnezeescul: loan Zlatoust: mulţi preoți 
fiind păcătoşi, aduc” daruri, adecă slujesc şi. 

hu se-sfieşte de dânşii Dumnezeu, ci Duhul 
sfânt sfințeşte.. darurile. cari sunt înainte, şi 
însă agnețul. se face trupul Domnului şi de 

„.. în potir se face cinstitul sânge al Domnului 
după glasul Mântuitorului: „Luaţi de mân- 
caţi că acesta este trupul meu“ şi „Beji 

de întrânsul toţi,'că acesta este sângele 

-. meu al legii nouă,“ | 
"Dacă n'ar fi fost adevărată învăţătura 

aceastor doi ss. Părinţi, despre forma s. 

Eucharistii, de bună seamă că atât în Apus, cât 
- şi în Răsărit, ceialalţi ss. Părinţi i-ar fi com- 

„bătut. Nime însă nu se acaţă. de ei; Semn,. . : 

“că aceasta era credinţa obştească. . . 

- +.“ Dar-totuşi ce rost au cuvintele: „Şi 
fă adecă- pânea aceasta, preţios . corpul. 
Hristosului tău ; iar ce este în potirul acesta, 
preţios sângele Hristosului tău; prefăcân- -- 
du-le pe dânsele cu Spiritul tău cel sfânt, 
pentru ca :să fie celor: ce se vor cumineca 
spre deşteptarea sufletului, etc. ?“ cari cu- 

- vinte se află în Liturgiere şi despre cari orto-



—113— 

doxii zic, că prin ele sar întâmplă consa- 
crarea, iar în teologie 'sunt 'cunoscute sub 
numele :de epicleză. IE 
„Când sf. Biserică “a prescris rugătiu- 
nea aceasta, nu a avut de "gând să ceară 
pur şi simplu, ca Spiritul Sfânt să prefacă 

„pânea în trupul lui Hristos, — căci prefa- 
cerea atunci e făcută deja — ci se roagă,. 
ca pânea, sub ale cărei specii se află trupul .. 
lui Hristos, prin venirea Spiritului - Sfânt 
peste noi să nu ne fie nouă spre judecată 
sau spre osândă, ci spre deşteptarea sufle- 
tului, spre iertarea păcatelor, spre împărtă- 
şirea cu Sfântul Spirit, spre ajungerea .la 
împărăţia cerurilor: Va să zică, sf, Biserică 
se roagă aici nu pentru prefacerea pânii în. 
trupul real al Domnului Hristos, ci pentru . - 
formarea în noi a trupului mistic al. Domnu- 
lui prin primirea sf, cuminecături. 

„Aceasta este explicarea ce-.au dat-o: 
şi părinţii greceşti la Florenţa. Căci între- . 
baţi fiind ei, că de ce mai adaugă după 
cuvintele Domnului” Hristos şi . cuvintele:. - 
„Fă pânea aceasta. preţios corpul Hristosului 
tău, etc. au răspuns: Noi mărturisim, că . 
pânea cea sfântă se preface şi 'se face 
trupul lui Hristos prin cuvintele - acelea! 
(Acesta este trupul meu),-dar după 'aceea, 
precum ziceţi şi voi latinii: „Demândă, 
ca darurile acestea să se' ducă .prin mânile” 
îngerului tău în altarul cel mai. pe. sus de. 
ceruri“ tot aşa ne rugăm şi: noi zicând, 'ca 
Spiritul' Sfânt să. vină peste noi: şi să facă 

.
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în noi pânea aceasta, "preţios corpul - lui - 
Hristos şi 'ce este în potir, preţios. sângele 

“lui Hristos, şi să le prefacă “pe dânsele cu: 
Spiritul său cel Sfânt, ca să fie -celor ce se 

"vor 'cumineca :'spre curățirea sufletului, spre 
iertarea păcatelor, nu. spre judecată sau 
osândă.“! E i 

îi 23, Evoluţia Dogmelor. 
a „Numai! biserica noastră ortodoxă a 

rămas credincioasă învăţăturii întemeiate pe 
Sfânta Scriptură şi observate timp de :mai! 

„multe veacuri. de întreaga - biserică, despre . 
neschimbarea dogmelor, Protestanţii susţin, : 
că dogmele se pot schimba, iar romano-ca: 

„tolicii nu susţin aceasta pe faţă, 'dar o prac-: 
tică, căci au admis mai multe dogme noue“.: 

“ (loan Mikhălcescu profesor - la facultatea de 
Teologie din Bucureşti. Manual de “Teologie 
dogmatică pag. 2. Bucureşti 1920). 
„- Răspund, Da, şi noi catolicii susţinem 
neschimbarea ; dogmelor. Susţinem, că cre- 
„dinţa în. sine e inmutabilă şi nu se 'poate 
'schimba. Ar fi ridicul şi absurd, dacă mâne 
S'ar crede, ca descoperit de Dumnezeu, toc- 
mai contrarul la ceeace se crede azi ; acea- 
sta ar. distruge adevărul, ar aduce pe Dum- - 
nezeu. în contrazicere cu sine însuşi, şi ar 

1) La Papadopoli 'Praenotiones Mysta- . 
gogicae, Patari 1697 pag..333, col. 2..: Vezi chestia 

  

„aceasta. tractată pe larg la Dr. V.:Suciu: Dogma-; 
tica specială vol. Il. pag, 217-247. -
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nimici orice ,certitudine a credinţei. Susţi-, 
nem, că credinţa e perfectă, venind ea de-. 
adreptul dela Dumnezeu, şi aşa nu se mai 
poate perfecționa. Se poate perfecționa însă 
cunoştinţa individuală a  adevărurilor : de: 
credinţă, prin studiul făcut asupra: lor, din . . 
partea singuraticilor. indivizi ; se” va: putea . 
perfecționa expunerea materială a adevăru:... 
rilor . deşcoperite;. în - cărţi, în traiate,. în, - 10). 

„predici, cu explicări mai ample, cu expresi-.! 
uni mai clare, cu ilustrări şi comentarii. Când 
vorbim de o dogmă nouă, nu înţelegem un. 
nou adevăr de credinţă, ci înţelegem, că un 
-adevăr descoperit de Dumnezeu şi pururea . 
crezut'în Biserică, este propus credincioşi- ! 
„lor spre a-l crede, în termini mai clari, cu: 
cuvinte: mai limpezi, aşa că nime să nu-l 
nai poată explica altcum.: Când Papa ori 
conciliile definesc dogme noue (d. e. Con- 
ceperea nepătată, Înfalibilitatea), ei. nu le: 
creiăză din nou, nu le inventează, ci numai le . 
idefinesc. De. aceea se şi zice definirea Con-.. 
ceperii 'nepătate, etc. Papa, când defineşte - 
o-dogmă: nouă, declară numai în mod so-- | 
lemn, că 'cutare adevăr 'se cuprinde în de-. 
pozitul credinţei, se află în Sf.: Scriptură şi” 
Tradiţie, câ:a fost totdeauna crezut din = 
partea credincioşilor, şi prin-: urmare. şi de . 
„acum înainte, cu toţii au. să-l: creadă tare şi 
fără, şovăială, căci altmintrelea „nu vor .mai . 

„Îi socotiţi de fii ai Bisericii, ci de eretici; - 
- De aceea nu poate fi vorba de crearea unui ' 

adevăr nou, ci de. definirea nouă 'a unui
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adevăr vechiu, Prilejul. la atari definiţiuni | 
îl dau ceice trag la îndoială adevărul acela, 
de unde Papa intervine nu! pentru ca să în- 
veţe noutăţi,. ci pentru ca să apere credinţa 
veche, Infalibilitatea Papei d. e. pururea s'a 

4 

crezut în Biserică (vezi Infalibilitatea), dar. 
„numai în 1870 a fost definită în conciliul 
din Vatican, pentrucă pe atunci unii (libe- 
ralii, febronianii, iosefiniştii) din - anumite 
scopuri politice o combăteau, aruncând î 
-mare primejdie . intregitatea credinţei. Minu. 
nata Adormire şi Inălţare la ceriu a Prea- 

". curatei Fecioare, e un. adevăr 'de credință, 
dar. nu e dogmă. Papa ar putea-o . declara 
de dogmă. Oare. teologii neuniţi n'ar striga 
atunci. în gura mare că A Papa fabrică dogme 
noue ?! : 

Nul Vaticanul nu e fabrică de dogme. - 
- Constatăm - numai, că există: fabrici de 1 min. 
ciuni, aiurea. i 

e 

„De altmintrelea şi dl. Mihălcescă s spune. - 
în cartea sa: -„Istoria . dogmelor arată de 

„cine, când şi în ce împrejurări s'au formu- 
- dat dogmele; şi cum au. fost înţelese în de- 
cursul vremii (op. cit. pag. 5.) Ei „bine, şi, 
noi când vorbim de dogme noue nu înţelegem 
decât numai i formularea nouă :a unui adevăr 
"vechiu cuprins" în: depozitul sacru al deseo-. 

„i peririi dumnezeeşti. i 
. 

it
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ms tmi2Ă 24, Excomunicarea. | 
"Prin excominicare Biserică “catolică. . 

” îşi arată spiritul său » intolerant, _pentrucă - 
afuriseşte şi osândeşte - pe. fiii săi - n6cre- . 
dincioşi. fiind ei încă în viaţă (La Brors 226), 

| .R. Ce ai zice despre următoarea. pr6- ; 
“poziţie: . Prin exilarea . cuiva, guvernul civil 
îşi arată spiritul său intolerant, pentrucă 
alungă dela sine-pe, supuşii săi fiind ei încă 
vii, fără ca să-şi bată. „eapul- cu aceea, că 
poate în străinătate au să sufere lipsuri mari, 
ori chiar. să moară :de foame. Se. poate 
răspunde: - Dacă un supus nu vrea să fie 
supus, şi.e un membru periculos pentru. 
Stat, acesta are tot dreptul de a-l exilă. 
Şi: totuşi dacă Biserica lucră în felul acesta, 
ii-se aruncă în faţă că-şi arată spiritul său 

__intolerant. ., - 
„Dacă în o asociaţie de. funcţionari o; ori 

în o lojă masonică, un membru nu observă -- 
statutele, vine' exclus dintre ceialalţi' membri. 
Dacă Biserica lucră -în felul acesta i-se so- 
coteşte de crimă. Asta înseamnă a te folosi 
-de două măsuri.; ..- -.; 

„Biserica catolică. - exclude. “dela. sine 
prin excomunicare pe membriipe: deplin ne- - 
ascultători. " Dar excluderea aceasta . este 
extrem de blândă. Ea îl primeşte pe cel 
neascultător ori când “ se - întoarce şi se 
pocăeşte.. Dealtmintrelea nici nu e adevărat,- 
că Biserica prin excomunicare ar: osândi. pe 
“veci pe cineva, ori l-ar afurisi.
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Dar biserica ortodoză n'a. purces la - 
fel cu cei ce.propagă protestantismul prin- 
tre Români, cum sunt. diaconul Cornilescu 

*-şi “preotul “ Tudor : Popescu dela. Cuibul 
acu barză.? .. - 

Cel excomunicat. este lipsit” numai de . 
„ favorurile bisericii, nu şi 'de toate grațiile 
'divine,. E poate: ori şi când să se întoarcă 

“Ia sânul Bisericii ; prin urmare nu e osândit. 
Dacă el rămâne de bunăvoie în excomuni- 
„care şi moăre ca excomunicat, se va osândi 
'ca oricare alt''catolic, care moare în păcat 
sau în: dușmănie. cu Dumnezeu. Deci nu 
Biserică, ci. însuşi păcătosul e pricina osân- 
dirii sale. Biserica este societatea celor ce 
cred corect. Deci cel 'ce nu vrea să ţină 
credinţa. cea 'adevărată, se exclude” din 
societatea. drepteredincioşilor. Păcatul lui va 
fi şi mai mare, dacă va unelti împotriva 
Bisericii, îndemnând şi pe alţii la răscoală 
împotriva aceleia. ' Atunci vine excomunicat 
si în mod „public. 

— 25 Filioque. 

| „Învățătura unanimă .a bisericii 

ecumenice: din primele opt. veacuri 
“este că Sfântul Duh purcede numai 
„din Tatăl. Aceasta o adeveresc toate 
simboalele de credinţă, toate :: sinoa- 
dele ecumenice, şi unele .din.câle lo- 
cale cum - şi toţi: sfinţii părinţi“. „Joan 

4
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Mihălcescu. Manual de;Teologie, dog- 

"+--R. Cine cutează” să:pună astfel .... 
de; afirmări pe hârtie sau e un:igno- 

rantpatentat sau îi presupune pe ceia- : 
lalţi proşti ca. noaptea. Nu! Nici din 

-“simboalele de credinţă, nici din sinoa- : - . 

dele ecumenice şi: locale, nici din ss. - 
„ Părinţi nu se poate dovedi, că: Spiri- 

tul sfânt ar purcede numai dela Tatăl. 

“Să ne spună dl. Mihălcescu, că . 
în care simbol de credinţă se mărtu-. 

riseşte,: că Spiritul. sfânt” purcede 
“numai dela Tatăl şi că nu ar purcede — - 

dela Fiul!?- Din contra, avem simbolul 
-“ atanasian, despre care -şi teologul i 
“ortodox. Macarie zice că „este admis 

de biserică şi foarte stimat“: - (pag. 
19) În simbolul :acesta, apărut prin 
veacul al V-lea, 'se zice că '»Spi- 

"ritul sfânt,-'care vine dela Tatăl 'şi 
dela” Fiul, nu este: nici creat, nici for- 
mat, nici: născut, .ci purcezător“ (Ma- 

“ carie :pag. 359). E adevărat,:ică Ma- 
- carie susţine, că cuvintele „şi dela. - 

Fiul“: ar fi.fost înterpolate în-simbo- - 

“lul acesta, pentrucă în mai multe
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- “exemplare“'greceşti lipsesc. "Da, recu- 
_noaşteni şi noi, că cuvintele :„şi dela 

* -Fiul“ lipsesc în exemplare greceşti, 
“dar numai în cele. scrise 'după Foţie. 
„Atât în exemplarele latineşti cât şi 

- în 'cele greceşti scrise înainte de Foţie 
se spune apriat, că Spiritul Sfânt vine. 

- din Tatăl.şi . din Fiul. "(Vezi Dr.'V. 
Suciu: Dogm. specială vol. |. -pag. 
184—185.). . 

„+ „Se provoacă autorii .neuniţi la 
Papa Leo III, carele e. contra 'adausului 
:„şi dela Fiul“ în Credeu. Acest papă 
a lăsat să „se :graveze Credeul în lati- 

„neşte .şi greceşte, 'dar fără .adausul - 
-„Filoque“ — „şi dela Fiul“.. De. aici 

' “deduc neuniţii că : papa Leo, -a fost 
contra purcederii Spiritului Sfânt dela 
Fiul. Dar. se înşală amar în deducție, 
căci papa Leo n'a fost împotriva .cre- 
dinţei în purcederea: Spiritului: Sfânt 
'şi dela Fiul, ci numai împotrivă adau- -. 
gerii' cuvântului Filiogue la. Credeu, 

' căci voia să. dea pildă, să nu adaugă 
“la simbol după plac, câţi chemaţi: şi 
nechemaţi, primejduind . credinţa or- 
todoxă..



ia 
i Să “ne “arate ! dl. Mihălcescu “că 

unde se spune în S:: Scriptură; că 
Spiritul Sfânt, purcede . numai ' dela 
Tatăl? unde se spune că! nu purcede 
dela Fiul? Cetim în loan 15, 26 
despre Spiritul: Sfânt că- „dela Tatăl 
purcede“ ; dar nu se spune că numai - 
dela. Tatăl purcede, ci simplamite că 
purcede dela Tatăl, fără să spună că 
„dela Fiul nu- purcede. o 

„ Precum' deduc teologii neuniţi 
că Spiritul, Sfânt purcede dela Tatăl 
şi din expresiile: „Spiritul Tatălui“ - 

- (Mat. '10, 20), :„pe care-l va 'trimite | 
Tatăl“ tot aşa, se chiamă Spiritul 
Sfânt şi „Spiritul lui Hristos“ (Rom. : 
8,9) „Spiritul 'Fiului. (Galat. 4, 6) 
Incă se mai spune:: „pe 'care euil 
voiu! trimite dela Tatăl“: (loan 15, 26) 
Din expresiile” acestea: putem deduce 
că Spiritul Sfânt - trebue să: purcedă “. 
şi 'dela Fiul, căci: altmintrelea! nu: ar 
putea fi trimis de EL. : - » - _ 

„.."- Cetim mai departe . la” loan 16, 13,,că Spiritul Sfânt. dela - Fiul îşi .. 
primeşte ştiinţa; pe care va împăr- 
tăşi-o apostolilor. Cine cât de cât e
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| umblat. în. ale. teologiei trebue să ştie, . - 
“că dacă Spiritul Sfânt primeşte, dela: 

"Fiul ştiinţa, trebue să : primească şi - 
“ esenţa, pentrucă, în Dzeu .nu - este 
| compoziţie, nu, este. deosebire reală 

" între esenţă şi perfecţiuni. Prin urmare: 
dacă primeşte esenţa, şi purcede dela . - 

„el. Aşa că prin cuvinte ecvivalente şi 
's. Scriptură -ne spune, că Spiritul 

„ Sfânt purcede dela Fiul... E 

- Arate-ne dl: Mihălcescu, - care 
sinod. ecumenic a definit purcederea. “ 
Spiritului Sfânt exclusiv dela Tatăl, 
şi care sinod a fost contra purcederii 
Spiritului Sfânt dela Fiul! Atari. si- 
noade nu există! Le inventează numai - 
teologii neuniţi pe hârtie, ca să în- 
-şele lumea. 

Ta nodul ecumenical doilea (381) | 
a fost vorba despre purcederea- Spiri- 
tului. Sfânt. ; Prilej a dat: erezia lui. 
Macedoniu, carele învăţă, că Spiritul 

„Sfânt e o făptură a Fiului şi că pur- 
” cede numai dela Fiul. Părinţii. sino-- 
dului au definit numai ceeace Mace... 
doniu a tăgăduit:” purcederea dela. 

" Tatăl. .De . „aceea au pus în Credeu:
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„Şi întru u Spiritul: Sfânt, Domnul?de 
“viaţă dătătorul, carele ' dela - Tatăl . 
purcede...“ “Au p us numai că” pur 
“cede dela Tatăl, căci această 0:tăgă- - 
'duia Macedoniu ; nu au mai „pus „Şi 
dela Fiul“ căci “aceăsta. n'o tăgăduiă 
ereticul, ci din contra- zicea că nu-. 
mai. dela Fiul purcede, ceialalţi încă 

„o. 'admiteau. cu . toţii. - Dar părinţii 
sinodului nici nu puteau să adaugă. 
„şi dela Fiul“, căci ar fi mânat apa : 

la moara ereticului. --Atunci el ar fi 
zis credincioşilor, iată: că şi episcopii | 
bisericii' întregi învaţă, ce “învăţ eu. .. 
EI ar. fi tăcut despre partea primă a 
definiţiei, şi s'ar fi acăţat numai dea 
doua: „şi dela, Fiul“ care ar fi expli- 
cat-o în favorul “învăţăturii. lui... Cu 
mult mai înţelepţi au fost: “părinții 
săborului, :decât ca să "'deie prilej în- 

„ tăririi ereziei prin o definiţie.. nerece- 
rută de împrejurări, 

„ Adaugerea! particulei - „Filioque- 
— „şi dela Fiul“ — nu este împo-. 
triva decretului sinodului din Efez(431), 
care”. opreşte,. ca 'oarecine -să com- 
pună altă credință afară de cea. de- 
finită de Ss. P Părinţi, din „Nicea (325). 
cati dd a
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Conciliul din Niceat a ameninţat &u cu- ana- 
temă numai pe, aceia, cari cu autoritate 

| „ privată ar compune. o credinţă con- 
“tiară, şi diversă - de. credinţa definită 
în. Nicea, dar nu a oprit,.că un alt 

_ sinod ecumenic să nu explice. în Caz 
-de'lipsă, cu cuvinte mai. “clare unele 

_ adevăruri de credinţă, trase..la- îndo- 
-ială ori explicate greşit” de “eretici. 
Cumcă acesta a fost gândul părinţilor 
dela Niceea, să vede de acolo, că: 
'deja în al 2-lea 'sinod ecumenic, ţi. 
nut la Constantinopol la 381, părinţii 
sinodului au explicat închectura a 8-a 
şi în loc de: „Cred în Spiritul Sfânt“ 
au pus: „Si întru Spiritul Sfânt 

"Domnul: de viaţă făcătorul “carele 
dela Tatăl purcede...“.. De ce nu a 
'reprobat sinodul din Etez pe părinţii. 
din : sinodul constantinopolitan L cari 

“au modificat! simbolul compus; în. si- 
nodul din Nicea? Sigur. pentrucă . ei 
au avut autoritatea cuvenită, : şi au ex- 
plicat numai cu cuvinte mai clare un 
adevăr crezut şi. până aci, şi nu au. 
pus o credinţă contrară! „credinței dela 
Nicea. .: . | 

"Dar ss. Părinţii ce zic? După .
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dl Mihălcescu ar fi -cu toţii contra: - 
„ purcederii Spiritului Sfânt.dela' Fiul. - - 

Ci să-şi. dovedească aserţiunea acea- 
'sta, nu. se ruşinează a întortochiă un 
text, zice-se din s. Augustin, fără a | 
indică locul de unde. citează. Şi nu 
indică izvorul: din simplul motiv, ca . 
să nu fie prins cu minciuna. E cu ne- 
putinţă, că 'aceea să fie. părerea s. 

„ Augustin când el în atâtea locuri măr-: : 
turiseşte: apriat purcederea Spiritului . 
Sfânt 'şi dela: Fiul. Aşa d. e. în cartea - 
“De “Trinitate c.' 5 p. 14 şi 15 zice: 
Trebue să mărturisim că Tatăl şi Fiul 
suntprincipiul Spirilului Sfânt, nu două 
principii (de ce se teme dl Mihălescu), 
ci precum Tatăl şi Fiul sunt un Dzeu, 
şi relativ la făptură un. creator şi un 
stăpân, aşa relativ la Spiritul Sfânt 
sunt un principiu. În: aceeaş carte la 
cap. '15 p::47 unde arată. că Spi- 
ritul Sfânt nu - vine prin' naştere, ci. 

- prin -' purcedere - dela: Tatăl şi: Fiul - 
”- zice": Deci. nu: este 'născut dela “fi&- 

„care,:ci purcede dela fiecare Spiritul - 
amândorora. . Mai 'mărturireşte tot el: 
purcederea Spiritului. Sfânt dela Fiul 
În .aceeaş . carte.la c;:15. p. 17, 29,
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apoi în: Joseni Evânggeliurni tractatus 
c. 99, p. 7.zice: ' Aşadară. de ce să, 
nu credem” că şi dela; Fiul purcede 
Spiritul Sfânt, când" el e şi Spiritul 

' Fiului? Căci dacă nu ăr purcede dela 
el, după învierea sa din imorţi ară- 

* tându-se' învățăceilor săi nu li l-ar fi 
insuflat zicând: „Luaţi Spiritul Sfânt.“ 
“Căci ce altceva însemnează insufla- 
rea aceea, dacă nu că purcede Spiri- 
tul Sfânt şi dela dânsul ? Dl. MLhăl 

„_cescu îşi mai bate joc de teologii 
_papistaşi, cari. voesc să dovedească 
purcederea Spiritului Sfânt” din cu- 

"vintele, „Luaţi Spiritul Sfânt“ şi zice 
categoric: „La aceasta e de. adăugat, 
că nici un părinte. bisericesc, n'a, 
interpretat. astfel aceste cuvinte.“ 

| Ei şi ce-zici. la citatul de mai 
„Sus, adus chiar; din s. Augustin ? Se; 
vede că: dl. Mihălcescu tot aşa :de 

- bine! cunoaşte scrierile ss. Părinţi, ca; 
„mine literatura chinezească. -Şi de -aici. 
se poate vedeă,.că, cu. ce minciuni 
voiesc; unii, i teologi : neunii să. “ţină, 

În , Sreşală pe 'Gameniy:, ist: 
- Dacă: dl.  Mihălcescu nu” "poate:
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cită din' ss-' Părinţi! decât - numai un 
„loc! şi acela” falşificându-l, noi putem 
„asigură pe ori 'şi cine, că toţi ss. : 
Părinţi. (afară - doar' de unul). măr-: 
turiees., “că purcede dela Tatăl 

Fiul, 'ori dela - Tatăl prin Fiul 
si că nu. se află niciunul din ei, care 
să zică, “că “Spiritul - Sfânt purcede 

numai dela Tatăl. Pentru liniştirea * 
unora mai las:să urmeze : mărturisirile 
unor. Părinţi răsăriteni. S$. Atanaziu - 
zice: „Că tot, ce are Spiritul Sfânt: 
are dela. Cuvântul“ (Arat. 3 contr. 
„Asian. 24); S.: Vasile: Că'. Spiritul: 
Sfânt în ordine este 'al Doilea dela 
Fiul, fiindcă dela dânsul are: esenţa, 
şi dela dânsul -atârnă ca dela: cauză 
său. principiu“ (Advers. ' Ecum. |. A 
n. 1);.S. Ciril din Alexandriă în 
epistola sinodică către Nestoriu, zice:. 
Spiritul Sfânt. nu; este 'strein: “Fiului, - 
pentrucă s'a numit: "(de -Hristos) Spi- 
ritul Adevărului, şi adevărul: este: 
Hristos; de ''aceea - purcede ! şi: dela 

acesta, 'ca şi din Dumnezeu” şi Tatăl“- | 
(Harduin, Acta Conciliorum .(tom. 1: :. 

„col:1291), încă mărturisesc. 'piircederea 
Spiritului 'Sfânt dela Fiul.” Vezi Căr-: . 
ţile bisericeşti p. 6).
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Din cele petrecute cu ocaziunea, 
schismei: lui Foţie încă se. poate de- 
'duce: credinţa Bisericii, şi „chiar alui - 
Foţie - însuşi. ' carele. cunoştea. foarte 
bine credinţa Bisericii întregi. El îna- 
inte de a. ajunge în conflict cu Papa, 
nu 'a acuzat pe papa că ar fi eretic, 
dacă crede în purcederea Spiritului 

“ Sfânt şi dela Fiul. Când: după moar- 
tea lui Ignaţiu, ajunge să se împace 

„pe scurt timp cuPapa, de a cărui 
“sprijin şi întărire în scaun aveă mare . 

lipsă, asemenea nu face pomenire de . 
„erezia“ aceasta. Semn, că nici el nu 
eră sincer, când acuza pe apuseni de 
eretici pentru că cred în purcederea 
Spiritului Sfânt şi dela Fiul. Ei 

Numai pe baza dovezilor: aduse: 
din S$. Scriptură sinoadele ecumenice, 
cărţile bisericeşti şi din ss. Părinţi, .. 

S'a putut defini purcederea Spiritului 
Sfânt şi dela Fiul, în două sinoade ecu-. 

“ menice,la cari a luat parte .şi biserica . 
” orientală: în cel dela Lyon (1274) şi în | 

cel: dela Florenţa (1439). In acest „din . . 
urmă, la care a luatparte şi reprezen-. 
taţii Moldovei, în persoanele mitropoli-. 
tului. Damian şi. a.protopopului, Con- 

4



Stantiri 's s'a definit, că? | Din partea 
tuturor creştinilor să se creadă" şi să 
se primească acest“ adevăr: de cre- 
dinţă, şi aşa să mărturisească-toţi, 
că Spiritul: Sfânt : este -din' etern, din 
Tatăl şi. din, Fiul, şi că. dela ambii 
purcede din. etern, ca dela un singur 
principiu şi dela o singură suflare.“ - 
(S. Florentinum Universale  Ecclesiae 
contilium. Romae 1865 pag;:266- 261, | 
decretul: Laetentur 'coeli.) 

“Dacă luăm apoi laturea' practică 
a lucrului, trebue să deducem; că ade- 
vărul . numai . pe „partea , catolicilor 
poate fi. Sfinţii ce se ivesc în sânul bi-. 
sericii, zelul pentru. mântuirea suflete- 
lor, pentru ajutorarea săracilor etc. 
sunt operele Spiritului Sfânt. Ei, dar 
unde: le aflăm noi. acestea după des- 

. binarea bisericilor şi după ce neuniţii 

. tăgăduesc- că Spiritul Sfânt. ;ar. pur- 
cede şi dela Fiul? In. biserica cato- -. 

„“licăt.Ea şi de atunci încoace are o mul- 
“ţime:de sfinţi, are: misionari.în toate 
părțile“ “lumii, are eroi ai carităţii 
creştine. Aceasta încă' arată, că cre- 
dinţa catolicilor despre Spiritul Sfânt 

a
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nu poate fi greşită. De ce nu lucră 
Spiritul : Sfânt aşa” şi în biserica lui 

„Foţie şi a lui: Cerulariu?? 

26, Foloasele ortodoxiei, 

"Preoţii ortodoxi neîncetat cântă osanale 
'şi trimbiţează în lumea largă „opera cultu- 

“:rală şi. naţională“ a ortodoxiei româneşti. 
"(Că anume ce ar fi făcut această ortodoxie, 
nu o spun. Dacă ei se feresc să spună rând 
pe rând 'meritele ortodoxiei pentru neamul 
românesc, le vom spune noi, pentruca să 
se facă lumină şi în jurul acestui: punct. 
Deci, ce. a -făcut ortodoxia românească ? 

unirea“ nr. 50.din 1922)... 
'R. 1. Ortodoxia românească ne-a ţinut 

"veacuri dearândul. sub . jugul. slavismului şi 
"mai apoi al grecismului. Ne-a scos limba 
poporului din biserică şi din . administraţie 
şi a împiedecat orice desvoltare a aceleia, 

“ precum şi o înfiripare oarecare de literatură. 
"2. În numele ortodoxiei româneşti na- 

“ionale, tipografiile din cele două principate . 
"nu au tipărit în curs de 132 de ani, nicio 
"carte românească. ae 

3.-In numele aceleiaş ortodoxii, jumă- 
tate; dintre. mitropoliţii cari au : păstorit 

„biserica din Muntenia între anii 1605—1819 
„au fost greci, . | a i 
„3 4 In numele ortodoxiei-româneşti na-
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„tionale poseda patriarhia din Constantinopol 
“şi principatele” româneşti 6 moşii, cea din 

Antiohia - 6: moşii, cea din Alexandria 11 | 
"moşii, cea din lerusalim 177 moşii, biseri- 

cile din muntele. Sinai 57 moşii, cele din 
Macedonia, Epir, Tesalia şi Albania 110.. 
moşii, iar bisericile din muntele Atos 186. - 
moşii. In numele .aceleiaşi româneşti şi na- 
ţionale ortodoxii . erau - închinate _streinilor 
mai mult de 75 mănăstiri mari şi bogăte 
din Muntenia şi Moldova cu: 561 moşii, cari . 

"constituiau a cincia parte din teritoriile ţării. 
Ce n'ar fi făcut Biserica catolică cu veni- 

“tele acestor moşii pentru ridicarea culturală 
a poporului românl o 
5. In numele ortodoxiei româneşti şi. 

naţionale ieşiau din: ţară sumele mari de 
bani câştigaţi prin munca aspră -a ţăranului: 
român, pentru edificarea şi împodobirea 

- bisericilor, întemeierea şi susţinerea şcolilor 
streine din răsăritul grecesc şi se cheltuiau 

. sume fabuloase pentru tipărirea. cărţilor de: 
slujbă bisericească chiar -şi în limbile arabă” 
şi georgiană... = 

=. 6. În numele ortodoxiei româneşti na-' 
ţionale a dat .patriarhul -Dosoftei ordin 

“ vlădicului Atanasie -să nu. îndrăznească a 
_ folosi limba românească în biserică. În nu- - 
mele”. aceleiaş ortodoxii a fost afurisit în 

jumătatea primă a veacului trecut alfabetul 

. - 7, In numele ortodoxiei româneşti na- .
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ţionale” a aăvălit î în țările roinâneşti. nesfâr- 

__şita serie” de” Greci, «încât bunul patriot, 

4 

cronicarul Neculce strigă plin de desperare 
„Focul îl stângi, apa o iezeşti şi o abaţi în 
altă parte, vântul când.bate te” dai în laturi 
întrun adăpost, soarele întră în nori, noap- 
“tea cu. întunerecul trece şi se face: iar 

- lumină, iară la . Grec riilă şi omenie,. “sau 
„dreptate sau. nevicleşug "nici unele * de 
acestea nu sunt, :sau frica lui Dzeu; numai 
când nu poate face rău, se arată cu blân- 
deţe, iar inima şi firea, tot cât ar priză 
este să facă răutate,“ (Vezi la M. Cogăl- 
niceanu, Cronicele României. tom. Il. p. 229. 
Ediţ. II. Bucureşti 1872). lată cine a- adus 
“ortodoxia între Români şi, cine au fost şi - 
sunt dascălii ortodoxilor noştri." . 

Dacă la foloasele acestea culturale, 
naţionale şi materiale mai adauge. şi” folo- 
sul religios: abaterea poporului român dela 
calea 'mântuirii, putem zice că. corifeii 
ortodoxiei pot fi foarte îndestuliţi 'cu foloa- 

„sele ortodoxiei. (Vezi şi : articolul: Bărbaţii 
| „de seamă ortodoxi „despre neufire,) 

Eat 

  

„21: Foloasele. airii; 

“ Preotimei. ortodoxe îi “place să spună 
câte! „verzi-uscate împotriva. unirii cu Roma, 
prezentându-o ca cel mai. greşit şi mai.de- - 
Zastros „paş, din trecutul; neamului -nostru, 

i, 

care nG-ar fi desnaţionalizat făcându-ne



unguri, despărţindu-ne de mulţimea mare a 
poporului. Să fie oare adevărate toate a- 
cestea? | E 

* R. Băzându-ne :chiar- pe mărturisirile.“ 
bărbaţilor de seamă ortodoxi (Vezi Bărbaţii 
de seamă ai neamului despre unire) răspun-, 
dem categoric, că tot ce se spune împotriva: 
unirii e minciună şi calomnie, Când în 1700 
— zice Alteța Sa principele moştenitor Ca- - 
rol:) — sa făcut' unirea sub episcopul Ata- . 
nasi€ spre a uşura soarta nenorociţilor de 
-omâni, nimeni cred nici prieteni nici duş-! 

marii mai ales, n'au întrezărit serviciile ne- 
prefuite, ce le-a' adus aceastii biserică câu- 

“zei Românismului“. Unirea a : adus pentru 
” poparul român foloase : religioase, naţionale, 

politice, economice, | - 
“ui. d. Prin unire Românii sau pus. iarăş 

. pe. calea de a-şi putea mântui sufletul, ajun- 
„gând în sânul : Bisericii lui Hristos, (Cfr. - 
Biserica “singur mântuitoare). | 

- „12. Foloasele pe teren naţional suni, că 
ne-a adus în legătură vie cu naţiunile civi- 
lizate ale: Apusului, mai ales cu centrul de 
civilizaţie al aceluia, cu Roma, „carea pri- 
meşte cu. învăpăiată iubire "la sânul său de - 

mamă pe fiii îndepărtați. ai Carpaţilor, îi 
nutreşte cu laptele doctrinelor sacre şi pro- 
fane, îi paşte cu vederea . monumentelor. de 
glorie străbună, le înspiră virtutea romană 

Ai 1) Discurs ţinut cu ocaziunea consacrării celui 

„- dintâi mitropolit unit al României mari la 1 lan. 1920. -
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> şi-i trimete apostoli spre a recuceri plaiurile 

şi câmpiile vechei' Dacii, însălbătăcite de 
oardele barbare, pentru credinţa adevărată, 
pentru caltura latină, pentru civilizaţia apu-=- 

7 seană şi pentru un viitor strălucit neamului 
românesc“ (Bunea). E meritul exclusiv al 
Bisericii catolice, că ea a deşteptat în sânul 

poporului român -simţământul naţional, con- . 
: ştiinţa latinităţii noastre, cari fuseseră cu 
.* totul” amorţite prin ortodoxia stearpă şi cu 

totul streină de inima şi interesele poporului 
- român. Biserica catolică, carea e una, a adu- . - 
__mnat pe toţi Românii în un singur popor 

prin simţământ naţional propovăduit de 
dânsa prin şcolile sale, prin scrierile şi pre- 
dicile ţinute poporului. Un fiu al ei, Samo- 
ilă Micu, zicea tuturora: Mare lucru este 

- a fi născut Român ! Cine şi-au iubit mai mult. 
„neamul "şi: au muncit şi “jertfit mai mult... .- 
pentru el, dacă nu archiereii uniţi ai Blajului 

şi ai celoralalte centre episcopeşti ?. Epis- 
copul loan Patachi scriă la 1713 arhiepisco-: 
pului din Strigon, că e gata „să-şi verse şi - 

". sângele pentru mântuirea scumpei sale na-. 
„iuni române“. . n 
„1-8, Pe: terenul cultural este. meritul ': 
indiscutabil al unirii. de :a fi deschis cele 

"dintâi şcoli româneşti la Blaj, 'cari .de 170 - 
de ani,'ca un far luminos,.în continuu şi-au - 
revărsat-razele de cultură şi de vii 'senti- 
mente naţionale, nu -numai pentru fii săi, 
ci şi peste ceialalţi. fii ai poporului 'româ-: 

_- nesc, dincoace şi dincole .de Carpaţi, şi * 

——
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încă într'un timp, când dincolo spiritul infect | 
al fanarioţilor “eră .să îmbrace în vălul în- 
“tunerecului şi al morţii tot ce. puteă rea- 
minti existenţa unui stat român: pe malul - 
mănos al Dunării. Unirea ne-a dat nu numai - 
nouă “catolicilor, ci -tuturor Românilor pe 
cei trei luceferi, cari viu strălucesc şi astăzi 

. pe firmamentul literaturii române: G. Şincai, 
Maior. şi S. Micu Klein. Unirea ne-a 

-.. desbrăcat limba românească de:haina străină, 
ce i-au impus-o Bulgarii, şi a: îmbrăcat-o 
iarăşi în vestmântul pompos 'al: popoarelor | 
„latine, întroducând alfabetul. latin în - locul a 
"celui cirilic. Unirea ne-a dat pe G, Barițiu - 
şi ÎL. Mureşanu întemeietorii ziaristicei ro- 
mâne; pe T. Cipariu, părintele filologiei 
române, o, 

4, Pe teren politic . bisericii unite “şi 
în : special marelui ei arhiereu Inocenţiu 
avem să-i mulţumim, că a. dat : poporului 
român, care nu-şi cunoştea menirea sa în 

„țara. în care trăiă, un program măre şi. 
sublim, când acel mare archiereu a strigat: 
puternic, că poporul românesc trebue să 
fie recunoscut. de-a patra naţiune. politică, 

-- si când: prin - graiul dulce şi fermecător al - 
- lui Bărmuţiu i-a proclamat ' „independenţa 

naţională“ pe câmpul libertăţii (Bunea). În 
trecut sub, stăpânirea streină, cine au fost - 
cei mai curajoşi apărători ai drepturilor - 

-" poporului român, dacă. nu bărbaţii uniţi, ca 
Badea George de Băseşti,. V. Suciu, Alex.: 
Vaida-Voevod ? Nu tăgăduim, fireşte, rolul



--  doxi,-pentru neam! 

du y - 
7 o: . AG 

ce l-au avut şi,alţi bărbaţi de seamă orto- 

5. Pe tren “economic încă a' dus fo- 
loase mari unirea, căci din venitele moşiei 
primite dela casa domnitoare, episcopii uiţi 
au trimis tineri la şcolile” înalte din 'streină- 
tate, au întemeiat şcolile din' Blaj, au ridicat 

mănăstire ai cărei călugări au fost profesori _ 
şi scriitori renumiţi,. au 'ajutorat pe copiii 
iobagilor cu haine, '“cărţi şi hrană, ca să se 

- poată lumina şi astfel 'să' muncească la ridi- 
carea neamului:: Ce deosebire enormă între 
unire şi ortodoxie în punctul acesta..Unirea 
din o singură moşie e în stare să. aducă 
foloase” nespus de mari neamului; ortodoxia” . 
cea putredă 'de bogată pe, atunci, având. 
închinate streinilor nu mai puţin de 561 moşii, 
n'a făcut nimic pentru luminarea, ridicarea 
poporului român, a cărui agoniseală o sugeă. 

Unirea prin propagarea adevăratei cre- 
dinţe, carea îmbrăţişează şi iubirea dea- 
proapelui, a creat tipul: Românului binefăcă- . 
tor, care înţelege lipsele cuturale ale nea- 
mului. Drâgostea faţă de neamul 'lor îi : în- 
demnă pe mulţi clerici şi mireni,'să facă 
fundaţii mari, : din venitele cărora” câţi ti- 

„ neri n'au fost” purtaţi la şcoli, şi cari tineri 
„au devenit apoi stâlpi. ai neamului! Câte 
zeci de mii .de tineri seraci nu s'au împăr- 

„tăşit de “ţipăii“ din Blaj, pânăce n'ar fi ve- 
nit: nemiloasa Reformă Agrară neînţelegătoa-: 

„re de' nevoile tinerimei studioase, ca să dis- 
trugă fundaţia aceea minunată! ? Grecii-cei 

S s
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bogaţi din principate făcut-au vre'odată v'o 

“atare fundaţie? ': - .. 
-I se. aduce Sf. Uniri, „învinuirea, că ar fi 

despărţit pe Români. în două tabere înstrăi- 
nându-i pe unii . de 'alţii.. Adevărul €, că 
tocmai “Unirea prin şcolile şi apostolii. ei 
ajunşi în toate provinciile” locuite de: Ro- 
mâni, a deşteptat 'sentimentul naţional, ca-. 
rele a unit pe toţi. Românii întrun singur. 
“neam. Unitatea aceasta sufletească - creată 
de sf. Unire le-a dat apoi putere, să lupte 
pentru drepturile lor, şi aşa să ajungă până 
la independenţa - totală.- Desbinarea_ au fă- 

cut-o' Grecii şi Sârbii prin emisarii lor Vi- - 
„ “sarion, Sofronie şi alţii. La 1700 toţi Românii 

ardeleni “şi din părţile alipite cu. Ardealul 
„s'au unit cu Roma. Numai printre 1745—1760 
“s'a făcut desbinarea. Prin sf. Unire nime nu 
s'a desnaţionalizat, cum s'au desnaţionalizat' 
prin schismă fraţii creştini din Bucovina, Ba- 
sarabia, Macedonia, Epir etc. i 

Istoria de. peste 200 ani ne dovedeşte 
"că 'da,: unirea a fost-foarte folositoare din. - 

toate punctele de vedere; -Ea a venit să 
mântuie "neamul românesc dela pierire, toc- 

"mai când acesta era în cea mai mare pri- | 
„meidie. Pe la 1700, principatele erau deja 
“sub jugul grecismului, care . mai întâi prin 

” biserică, apoi ceva mai târziu şi pe cale po- 
litică le exploatau. fără” milă; în' Ardeal 
calvinismul sugrumase: cu -totul biserica or- 
todoxă şi supusese poporul. ameninţându-l |. 

-



* “tuit de pierirea sigură. 

" “cu maghiarizare. Românii - bănăţeni atunci 
ajunseseră sub jugul sârbesc. 

Unirea a fost un adevărat act provi- 
“ denţial, carele. ne-a 'redeşteptat şi ne-a mân- |. 

Ea a fost ' Samarineanul acela milo- 
stiv, carele s'a plecat spre acest neam ne- 

- norocit, i-a vindecat ranele de care suferea 
- de veacuri, l-a ridicat din starea ticăloasă 

în care se afla şi l-a dus între popoarele 
de-.frunte, i-a îndreptat privirea spre un: 
viitor strălucit, pe când schisma  neunită şi. 
„legea românească“ trecea pe lângă el ne-, 
păsătoare abia aruncându-i o. privire, dar. 

„fără să-i ajute ceva... 
. i 

"Tocmai de aceea, fiecare Român ade-" 
" “vărat-trebue să aducă. omagiile recunoştin-- 

ţei sale Sfintei: Unirii pentru binefacerile, ce: 
_în decurs 'de mai bine de 200 ani le-a re- 
vărsat asupra poporului. românesc. 

_Adăogăm: încă câteva cuvinte de a- 
„le nemuritorului Aug. Bunea despre Sf. 

- Unire pentru toţi cei de bună credinţă: 
- Unirea “a „sfărmat 'cătuşile calvinis- 
“mului, care -pe: 'arhierei' îi umilia, degradă. * 
„şi schinjuiă, pe preoţi îi despoiă de puterea 

umnezeiască, pe popor de credinţa.ade- 
. vărată şi legea sfântă, bisericile. de sfintele - 

"- taine, casele de .binecuvântările religiunii, 
cărţile sfinte de învăţăturile sfinţilor Părinţi, 
mănăstirile de călugări evlavioşi. În. locul 
arhiereilor de odinioară, plecaţi până lă
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dejosire, laşi până la lăpădarea | dogmelor” 
creştine, obscuri .până la . perirea “numelui - 

„lor, morţi fără a lăsă urme ' binecuvântate 
în calea vieţii lor, datu-ni-s'au Arhipăstori 

„după inima lui' Hristos, cari. neînfricaţi caută -. - 
„în ochii celor puternici, apără drepturile - 

naţiunii şi ale bisericii, chiar 'şi față de cei: 
de o credinţă cu ei, se scoboară din stră-. 
lucirea tronului 'archieresc până în mizerie 
cumplită şi exil amar 'mai bucuros decât . 
să-şi tradeze legea şi neamul (Inocenţiu 
Micu Klein), durează monumente” neperi-: 
toare: de cultură , şi religiozitate, trăesc 
viaţă de pustnici „cu legume și uleiu“, 
pentru ca să poată hrăni la şcoală: pe fiii 
poporului „cu pâne “şi fiertură“ (Petru 
Pavel Aron), întemeiază fundaţiuni gran-,. 
dioase pentru - cei ce 'setoşi aleargă -- 
la palatul muzelor, (Grigorie Maior, loan 
Bob, Alex. :Şuluţ, loan . Vancea), străbat - 
până la cele mai inaccesibile locaşuri ale cre- . 
dincioşilor spre ale predică Evengelia lui 
Hristos, (Grigorie Maior, : loan Lemeni) şi - 
mor: lâsănd un nume,-care din veac în veac 

_„„_ se rosteşte'de un popor întreg cu pietate : 
" si-recunoştinţă“ (Bunea). Da, „unirea ne-a 

at caractere creştine, arhierei, cu cari s'ar 
„„ putea lăudă orice naţiune mare şi cultă, - 

Uniţii au ţinut pururea sus şi nepătat. -. 
stindardul naţional, Unit 'a fost Andrei Mu- 
răşan, care -a vărsat în „Deşteaptă-te. ro-. 
mâne“ toate. durerile, toate aspiraţiile nea- 
mului românesc. Al ei. apostol a fost Aron -
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“ Pumnul redeşteatătoru Bi Bucovinenilor, Ai ei 
soli providenţiali au fost toţi acei nenumă- - 
raţi bărbaţi, cari au 'vestit şi. propagat în 
Muntenia 'şi Moldova. ideea' xromânismului' şi 
cu-braţele lor' vânjoase şi. capul lor lumi- 
nat au ajutat la ridicarea măreţului edificiu 
al culturii - române şi “al. Statului român.“ 
(Bunea) 

“28, Tezuiţii. 

„Lezuiţii ori trebue loviți” în. cap, ori 
alungaţi, ori cel „puţin “acoperiţi de minci-. - 
“uni şi calomnii“ — zicea Calvin. ŞI sfatul 
“lui. l-au primit: mulţi, dintre. cari 'se” înţelege 
că nu pot lipsi nici scriitorii neuniţi, . cari 
nutresc faţă de ei o ură neîmpăcată, . caşi | 
când ei ar fi cei' mai-mari făcători de rele; 

"la tot pasul ne acuză în batjocură, de ie 
zuitism“, sub care ei înţeleg cele „mai mâr:, 
şave apucături. 

Îi asigurăm .pe ortodosii noştri, că 
iezuitismul nici 'decum. nu se identifică 'cu' 
bizantinismul lor. Acesta e o realitate," acela 
e calomnie,  făurită după: reţeta lui Calvin; 
Jia nepotolită. a „tuturor . ereticilor împo- 
triva lezuiţilor. provine de acolo, că ei sunt | 
cei. mai harnici şi mai neînfricaţi | apărători" 
ai . Bisericii cătolice. “Şi fiindcă 'pe aceasia 
o. urăsc din: tot “sufletul, se înţelege, că nu 
pot. să nu urască şi pe cei mai “bravi ostaşi 
ai 'ei. Cei mai „mulţi îi urăsc şi-i vorbesc! 
de rău, fără să-i cunoască, Cine sunt lezuiţii?
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”.. Tezuiţii sunt un ord călugăresc, 'înte- 
„_meiat 'de nobilul spaniol” S. Ignaţiu.de Lo- 
yola. El a fost mai întâiu ostaş; rănindu-se - 
în o luptă a ajuns în spital, unde-şi 'petre- 
cea vremea :cu cetirea S;' Scripturi şi a - 
Vieţilor Sfinţilor. Acestea din urmă au avut 
asupra. lui o influinţă atât .de mare, încât a 
părăsit slujba regelui pământesc 'şi sa de- ! 
_dicat cu totul slujbei:. Regelui regilor. - S'a 
retras în pustie şi acolo a meditat şi s'a . 

"rugat mult. Rodul meditaţiilor sale l-a -de- 
pus în admirabilele sale „Exerciţii spirituale“, 
despre cari a zis un sfânt, că mai mulţi pă- 
cătoşi au întors la Dzeu, decât sunt literile 
ce cuprind. După un pereginaj la Ierusalim 
a început a studiă, la vârsta de 33 ani. Stu- 
'diile universitare le-a făcut la Paris, unde. - 
întâlnindu-se : cu alţi tineri - spanioli foarte 
talentaţi a format o societate religioasă că- 
lugărească, pe care Papa Paul Il. la 1540 
a aprobat-o sub numele de „Societatea. lui. 
Isus.“ Membrii - societăţii au pus vot de, 
sărăcie, curăţenie, de convertirea mohame- 
'danilor, ori. dacă convertirea aceasta nu sar 

-—puteă îndeplini, că vor săvârşi munca apos- 
tolică ce le va impune-o papă. - 7 
„Noul oră, întemeiat în cele mai critice 

clipe! ale Bisericii Domnului, a avut O .des-.- 
voltare şi succese întradevăr surprinzătoare. 
Secretul âcestora . se explică mai ales din. - 
următoarele : 'a) -Intemeietorul, "luminat 'de 
Spiritul Sfânt, ca om providenţial ce: eră, a- 
“cunoscut foarte bine 'necesităţile timpului şi. .
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“ astfel a ales mijloacele cele” mai potrivite 

pentru curmarea_relelor,. a stabilit principiul 

- autorităţii împotriva abuzului de libertate al 

protestanților; b) în Societate se exercită 

_un control atât de sever, dar prudent, încât .- 

“e cu neputinţă. furişarea - abuzurilor ori:a 

decadenţei morale. . 2. Membrilor ei, cari 

numai bărbaţi talentaţi puteau fi, le da o 

- aleasă şi temeinică creştere intelectuală şi ' 

morală. Toţi preoţii lor au studii universitare. 

Inainte de începerea studiilor, tinerii primiţi 

- au. să. facă 2 ani de noviciat, când fiind 

“puşi la diferite încercări (servicii prin cură 

în spitale) se alege, oare au chemare sau 

ba. Tot în timpul acesta ei fac cunoştinţă. 

-“cu'mijloacele prin cari omul poate să ajungă 

sfânt. Urmează apoi studiul Filosofiei (3 ani) 

'şi al Teologiei (4 ani). Ca ştiinţa aceasta | 

să nu-i facă îngânfaţi, îi mai - supun la un 

_an de noviciat. | 

--“- Astfel -pregătiţi, nu e nici o mirare, 

_că fac ispravă... Demnităţi bisericeşti nu' 

primesc, decât numai la porunca expresă a 

- Papei. Ce priveşte portul, se acomodează 

obiceiurilor diferitelor ţări. Posturi speciale 

nu ţin, ca: astfel să poată munci mai mult. 

" Scopul ce-l urmăresc în activitatea lor 
este, ca toate să le facă -spr& mai marea. 

_ mărire alui Dumnezeu, conform devizei ce 
se vede pe_ toate operile lor literare? şi . 

„ştiinţifice: O. A.M. D. G.-Omnia ad maio- 
rem Dei gloriam. La ajungerea acestui scop | 
se folosesc numai de mijloace” cinstite:
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predici, şcoli, mai ales superioare, misiuni,” 
cărţi bune, educarea tinerirnii în internate, etc.: : 
Despre activitatea lor iată ce scrie istoricul 
anglican Macaulay: „Unde predicau 
lezuiţii, bisericile “erau. prea mici pentru . 
“mulţimea ascultătorilor ; numele de lezuit pe 
pagina de titlu a unei ; cărţi asigură succe- 
-sul ei; puternicii şi - nobilii îşi. şopteau 
istoria vieţii lor în urechile .. lezuiţilor, La 
“picoarele lor creştea tineretul - clasei 'su-- 
perioare şi de mijloc din fragedă. copilărie 

“şi până în vârsta bărbăţiei. Literatura şi 
ştiinţa în mânile. lor au ajuns din nou alia-. 
tele credinţei creştine“. a ă 

.. “Un ord atât de harnic nue mirare că 
is'a lăţit foarte repede. Lia moartea înteme-. 
etorului (1556) avea deja 100 colegii cu mai : 

bine de 1000 membri. Astăzi . ordul are la 
17000 membri. . - a - SN 

| A avut mulţi: membri marcanţi în toa- - 
te ramurile activităţii lor; cele mai renu- 
“mite opere filosofice, ' teologice, - ştiinţifice 
sunt ale lor. Ca misionari au convertit mi- 
lioane de păgâni şi sute de mii de protes- 

„tanţi.  lezuiţii au pus. stavilă:: năvălirii 
” : protestantismului:: Ei au combătut cu mai 

“mult succes învăţăturile protestanților; de 
aci 'se explică ura co:o au protestanții 

- împotriva lor.  Dela: protestanți au împru- 
mutat toate  .calomniile - şi: minciunile şi - 
neuniţii noştri; aceştia .nu:i pot suferi pe | 

"- Tezuiţi şi din motivul, că ei au lucrat. mult 
“la: întoarcerea Românilor “ardeleni şi biho-
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"reni. “la. sânul Bisericii catolice. Pentrucă- prin 
muncâ.lor s'a săvârşit actul. din care a ur- 
mat: „Minunea . resurecţiunei . poporului ro- 
mân“!) şi. „despre care : „toţi. suntem de. o 
părere, -că este cel mai de seamă bine cul- 

_tural. din trecutul nostru“,2) prin care, ne-am 
mântuit .de calvinizarea | E maghiarizarea 
completă,. prin care âm -ajuns la conştiinţa! 
naţională, stânsă din suflete de. ortodoxis- 
mul slavo-bizantin, “ credem că acest. ord 

 binemeritat pentru binele general al omeni- 
mei şi cel special al poporului român, nici 

- decum nu merită a fi încărcat -cu hule,şi 
calomnii, cum fac neuniţii noştri în chip atât 

„de necreştinesc luându-se după protestanți, “ 
“a căror batjocuri şi calomnii le: iau de bani 
„buni. Nu. poate fi aşa de mişel ordul acela, - 

în sânul căruia în timp relativ! scurt, s'au 
ivit 10 sfinţi, 139 fericiţi, şi care are introduse 
peste 300 cauze de beatificare şi canonizare 
Dacă ar cunoaşte -cu toţii munca uriaşă 
apostolică ce o desvoaltă ordul, fie în ţările. 

| civilizate, fie între păgâni, „ar. amuţi, mulțe 
guri hulitoare. , 

-. Că: ordul a “fost: desfiinţat” de, papa 
Clemente XIV,. n'are nimic de a face, contra 

„cinstei. acestui „ord, pentrucă: papa ..nu l-a 
desfiinţat pentru corupţia internă ori pentrcă 
erau primejdioşi ordinei publice, ci pentrucă 

i) Sextil Puşcariu, st. lit. roma. epoca! veche. . 
'vol;:L.: 1921 pag. 2: Ei 
DALI Lapedata;. Un prinos ini. A. Sturdza. 

pa. 316; 
x
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“francmazoneria maveă ochi să-l vadă.. Cei 
"ce voiau să răstoarne ordinea civilă dărâ- 
mând tronurile, ştergând religia, cea mai 
mare piedecă: o vedeau 'în ordul lezuiţilor, 
care se opunea din răsputeri necredinţei, 
fărădelegilor, revoluţiei. Nu patrioţii adevă- 
raţi, nu oamenii de omenie i-au prigonit;: 

.. ci_cei mai perverşi, cum au fost un Choiseul, 
-carele a aţiţat.pe regele Ludovic al XV-lea - 
împotriva lezuiţilor, pentrucă aceştia n'au 

„voit să-l deslege de păcate până ce nu va 
rupe legățurile păcătoase cu Madame de. 
Pompadour ; un- Pombal, carele pe nedrep-" 
tul i-a acuzat că ar fi făcut complot împo- 
„triva regelui (a aruncat în temniţă 10.000 

:- lezuiţi, de unde au mai eşit vii abia 800); 
un Aranda, carele a făcut pe Regele Carol 
al II-lea să creadă, că lezuiţii nu-l recunosc . 
de rege, fiind el nelegiuit. Ministrul Pombal 
cheltuiă la-an un_milion de galbeni, numai 
pentru a cumpără pe scriitorii mai renumiţi, 

"ca să scrie câte verzi uscate contra lezuiţi- 
lor." Având puterea statului în mână şi 

- cheltuind. şi sume enorme. spre scopul 
acesta, nu e deci mirare, că ' au,reuşit să-i 
învingă. Ceva lucruri grele, vină reală, n'au 
putut arăta împotriva lor. Motivele expul- 
zării lor: din Spania regele Carol III „le ţine 
închise în sânul său regesc.“.. . - . - . 

„* Protestantul ' Frideric II şi” schismatica_ 
Ecaterina ÎI -au protestat împotriva disolvării - 

„» ordului; şi pe membrii împrăștiați i-au ch€- 

mat în ţările lor, încredinţându-i .cu instruc- 
y : 10
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ţiunea . tinerimii... Semn, că. nu erau ei aşă 
de 'răi. Frideric al II-lea în o epistolă cătră - 
D'Alambert, în care face amintire despre. 
desfiinţarea ordului, zice, că e în stare să... 
dovedească, că: „mândria, răsbunarea se- 

_- eretă, şi mai ales râvna' după câştig a fost 
cauza la toate.“ . Urmările desființării ordu- 
lui au fost: ştiinţa a decăzut, autoritatea 

“a început să fie ' desconsiderată, până ce 
s'au prăbuşit şi. tronurile. La anul 1814 
“Papa Piuş VIla reînfiinţat ordul. 

- .. “Cele mai grave acuze ce se aduc 
- “ împotriva . lezuiţilor sunt, că: . 1. ordul ar. 

- aveă neşte regule secrete — 7monifa secreta, 
— dupăi' cari. luându-se ei, ar: ajunge mai 
uşor la influinţă mare; 2. că: membrii ordu- 

„lui ar fi. învăţat; că scopul sfințește mij- . 
_doacele. In aceste două lucruri ar sta renu- 
mitul „iezuitism.“ A a 

| Ce priveşte instrucţiile acelea secrete 
azi e lucru constatat, că sunt numai neşte. 
scornituri ale duşmanilor Societăţii lui Isus. 

„Mai întâiu au apărut la-1614 în Cracovia, 
- autor: fiind  exiezuitul polon Zaorowski. 
“Acesta fiind alungat din ord, şi-a răsbunat. 
publicând heşte năsbăţii ca acelea. La 1773, 

„când 'ordul a fost desfinţat, toată corespon- 
„denţa superiorilor! a ajuns în: mâna duşmani-. 
“lor; hârtiile şi azi se află în. bibliotecile 
principale ale Europei. Ei bine, în hârtiile ace- 
stea oficiale 'şi private, se conţine cu totul 
altceva, decât în Monita secreta. În epistolele 

„ŞI instrucţiile autentice ale ordului -se află,
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că membrii. Societăţii din Germania erau 
îndrumați a nu primi legate pentru ord; să 
nu se amestece în:politică; să facă tot po- 

-.. sibilul pentru'a convinge pe papa să nu-i 
numească de episcopi etc. 

„. Cavalerul von Lang, om cu sentimente 
- duşmănoase lezuiţilor, zice: „Monita sunt o . - 
adevărată învenţie şi parodie, care probabil. 
au fost date la lumină în Bohemia, de neşte 
adversari turbaţi ai lezuiţilor, sub pretextul .: “ - 

“că s'au aflat întro mănăstire de capucini în 
Paderborn.“ Catolicii vechi Reucsh, Fried- .. 
rich şi Huber încă. le ţin de neautentice. 

- Durere, că şi Şincai s'a lăsat înşelat spunând; 
că atari instrucţii ar fi autentice. Subscrisul . 
“încă am fost bibliotecar la Propaganda, dar 
pe lângă toate cercetările n'am dat de urma... 

" făimosului codice. 
„Ce priveşte a doua acuză: scopul. 

sfințeşte mijloacele, adversarii au păţit-o şi 
mai rău. Anume, renumitul păr. Roh a pus. . 
un premiu de 1000 mărci, pentru acela, care 
va puteă dovedi înaintea unei : facultăţi 
iuridice. protestante, că vre'un iezuit într'o_  . 
carte aprobată de ordul său a propus teza. - 
de sus cu aceleaş cuvinte ori altele asemă- 
„mătoare. "De 72 de ani aşteaptă premiul 
după câştigător, dar acela pe lângă toată 
ura ce o nutresc atâția împotriva lezuiţilor, 
totuşi nu se arată. Ce e drept un ex-iezuit, '- 
Hoensbroeck, a încercat, dar afost respins 

“cu 'ruşine. . Şi..lezuiţii, ca toţi ceialali. teo-" 
logi, învaţă că scopul . sfinţeşte mijloacele
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indiferente, dar nici -decum pe cele rele. 
Aşa sa dovedit, că e cea: mai' mare calom- 
nie a spune, despre lezuiţi, că ei ar susțineă 
teza; că scopul sfinţeşte mijloacele rele, căci 
numai despre aceasta poate fi vorba. Toţi 

„ lezuiţii. susţin cu cuvinte clare propoziţia: . 
“Scopul bun nu justifică nici când un mijloc 
rău. Chiar şi când -ar urmă un mare folos 
pentru Stat ori biserică, nu _este iertat a - 
minţi ori a ucide. Aceasta este învăţătura . 

” tuturor lezuiţilor şi.a oricărui om întreg la 
minte. Năcazul e, că cei ce apără în scrie- 

- rile” lor duelul, minciuna, divorţul etc, se 
„ descarcă împotriva pretinsei morale corupte. 
"a Lezuiţilor. Mai bine de. şi-ar mătura înain- 
„tea uşii lor! ... - 

Ă Când, la 1600 un singur iezuit a sus- 
ținut teza despre uciderea tiranilor, gene- 
ralul ordului a şters-o. .. 

> Nici fraţii neuniţi nu sunt în drept a 
huli pe lezuiţi ; gândească-s€ numai că şi ei 
au destule instrucţii secrete, conform cărora 
au să lucre împotriva Biseşicii: catolice; . - 
dorinţa de'a vedeă' nimicit: catolicismul la 
Români pentru dânşi justifică orice mijloc ! 
Am puteă aduce. destule exemple. E 

„29. Inchiziția, 
„ „Inchiziția .ne arată spiritul de intole- - 

ranţă a] Bisericii catolice. Inchiziția a fost: 
un instrument de tiranie şi oprimare a con- 
ştiinţelor în mânile Bisericii; ea a supus la.
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torturi şi chiar moarte mii şi mii de victime 
din simplul motiv de erezie. . 

R. Inchiziția era o. curte de justiţie 
atât. bisericească cât şi civilă pentru a. de- 

_" scoperi şi pedepsi” pe eretici.. Tibunalul : 
- Inchiziției se chemă Sfântul Oficiu.! - 

A fost instituită în -anul 1200 de Papa 
Inocenţiu ll. ca să se poată înfrânge erezia 
Albigensilor şi a Valdensilor. Sectarii - ace- 
ştia, prin greşelile lor semănaseră spiritul de 
revoltă atât împotriva. autorităţii bisericeşti, 
cât şi a celei civile. S'a încercat a-i aduce 
pe calea cea bună prin instrucţii şi con-. 

--vingeri, dar totul a fost zadarnic. Atunci 
„puterea bisericească şi cea civilă văzându-se . 

- pe o formă amenințate, s'au unit împotriva . 
- duşmanului comun; cea dintâi statoriă vino- 

văţia, iar a doua aplică pedeapsa. Inchiziția 
“s'a estins în mai multe ţări, dar totdeauna . 

cu scopul de a feri populaţia catolică de _ 
veninul ereziei, iar statele de . revoluţii şi 

"-- răsboiu, cari de regulă urmau din erezii. 
In Spania sub Ferdinand - | şi Izabela. 

s'a desvoltat aşa numita inchiziţie spaniolă, 
“care 'se deosebeşte mult de cea romană. 

. Scopul inchiziţiei romane eră de' a 
prezervă pe credincioşii catolici dela erezie. 
şi apostazie. Şi era oare inchiziţia un mijloc 
legitim şi potrivit în aplicarea sa? Si 

1. a) Legitimitatea inchiziţiei pentru Bi- 

_ serică e o urmare naturală din principiul 
următor : Biserica are dreptul de a veghea . .
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"asupra curăţeniei Credinţii, “şi de a croi pe- . 
depse fie şi temporale pentru acei fii ai săi, . 
cari. se abat dela adevăr şi sunt de smin- 
teală celoralalţi fraţi ai lor.-Principiul acesta 

"e sigur, şi conform învăţăturii ss. Părinţi, 
"” a Teologilor şi hotăririlor sinodale. Princi-. 

"“piul acesta.a fost pururea aplicat. de Bise- 
-rică, carea totdeauna a considerat. delictele 
„de erezie, apostazie. şi sacrilegiu nu mai. 
"puţin vrednice de pedeapsă, decât atentatele 
“împotriva proprietăţii, a cinstei şi a vieţii 
ăproapelui. Au nu. e mai mare vătămarea 

„ce se aduce majestăţii divine,. decât cea 
-.. adusă majestăţii omeneşti ? Principiul acesta 

-. rezultă şi din adevărul netăgăduit că Bise- 
„." rică e societate perfectă, “şi. ca atare are 
„_. “drept dea se îngriji de conservarea sa, Deci 

nimic .nu. poate fi. mai legitim şi mai în- 
ţelept lucru, decât instituirea unui atare tri- 
bunal însărcinat cu cercetarea astor fel de 
vinovăţii şi a deosebi pe ereticii încăpăţinaţi - 

> de cei ce numai -din nebăgare de seamă 
căzuseră in greşeală, şi de a feri pe cei cr&- 
-dincioşi de a cădeă in erezie prin aplicarea: 

” pedepselor cuvenite celor vinovaţi. Ia 
„. b) Nu mai puţin legitim era şi concur- 
sul ce-l da Statul creştin autorităţii biseri- 

> ceşti, pedepsind pe : eretici conform legilor 
sale. Statul în felul acesta îşi indeplinia 
numai datoria sa, de a ocroti . şi apărâ.bi- 
_serica. Astăzi oare biserica ortodoxă, sim- 
” indu-se. cu totul. incapabilă să ţină piept cu 
„adventiştii, pocăiţii, nazarenii etc. au nu cere 

.
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în gură mare că statul cu jandarmii săi să 
pună stavilă lăţirii sectelor amintite? | Sta- 
tul suprimând erezia, carea de cele mai 
multe ori ducea la revolte şi atentate im- 
potriva ordinei publice nu făcea altceva de . 
cât se apăra pe sine insuşi şi pedepsia un 
adevărat delict social. Aceasta bine au în- 
țeles-o împărații Constantin . cel mare, Teo- - 
-dosie cel mare, Iustinian şi “alţii dupăiei, : 
cari cu toţii-au luat măsurile de lipsă îm- 
potriva ereticilor de pe timpul lor. Şi gu- 
vernele din zilele noastre au nu fac tot aşa? 
“Au nu apără religia primită din : strămoşi ? 

2. a) Ce priveşte apoi : feliul în care 
“lucră acest tribunal, ori ce. om. cinstit şi 
iubitor de dreptate şi adevăr e silit să-re- . 
recunoască, că procedura lui era mai blândă, 

_mai prudentă decât a celoralalte tribunale 
contimporane. Se ştie, că' Templarii au ce- 
rut, ca o graţie specială, să fie judecaţi de 

_inchiziţie. Ar fi făcut-o ei aceasta, dacă 
procedura  inchizitorilor..ar fi fost aşa. de 
barbară, după cum se descrie de duşmanii. 
Bisericii catolice ?. . | 

De regulă inchizitorii se mărginiau la 
„constatarea vinovăţiei de erezie şi a încăpă- 
- ţinării celui vinovat; se nizuiau a-l convinge 
despre adevăr, iar dacă nu le 'reuşiă îl: 

- “predau braţului secular, ca să-l pedepsească: 
conform .legilor în vigoare. Cei mai. mari” 
şi mai primejdioşi. duşmani. ai Spaniei pe 

„atunci erau Evreii şi Mohamedanii. De aceea 

se luau măsuri contra lor. Dar azi în Ro- 
<



mânia nu:se reclamă măsuri contra. Evreilor 
i. : . . . . 2 ._. a 

şi bolşevicilor ? Biserica n'a cerut nici când |. 
pedepsirea cu moartea. - 

„„. b) Dacă se i-au: în socotinţă rezulta- 
„tele obţinute, trebue să recunoaştem, că 
mulţămită inchiziţiei, credinţa adevărată s'a 
păstrat în cea mai măre-parte-a Europei, 

„a nimicit înfricoşata revoluţie albigensă, şi - 
a întărit spiritele pentru a ţinea piept -mai 
târziu cu protestantismul. a 

„Putem deci constată, că inchiziţiă ro- 
mană în ce priveşte dreptul a fost legitimă, 
iar în ce priveşte efectele folositoare atât. 
pentru Biserică cât şi pentru Stat. 

Inchiziția spaniolă a fost mai mult o - 
„instituţie de stat şi politică, decât biseri- 
cească, Scopul ei principal era de a înfrânge 
puterea înaltei aristocrații, a ridică autoritatea - 
regească; mai căuta se descopere pe jidovii, 
cari pe faţă numai se dau de creştini — mo- 

-rani — şi pe mohamedanii ascunşi — morischi. 
Mai cerceta şi alte delicte ca:  sacrilegiile, 
căsătoria călugărilor, bigamia, strigoii, sudal: 
mele, uzura, ba chiar şi . exportul cailo: în 
Franţa. E o nedreptate a face responzabilă - 
biserica “pentru asprimea unor 'inchizitori - 
spanioli: : Papii Sixt IV, Leon X, Paul HI, 
Gregoriu XIII, Piu IV şi alţii în „repeţite 
rânduri au protestat. împotriva severităţii, 

“ŞI au cerut modificarea procedurei, dar n'au 
„fost ascultați. o Sua
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„+ + Pe lângă toată rigoarea, reprobată de 
altmintrelea şi de Biserică, inchiziţia aceasta - 

„a adus mari. servicii Spaniei: i-a păstrat 
unitatea de credinţă şi a- scăpat-o. de răs- 
boaie civile. Astăzi însă e lucru demonstrat 
şi recunoscut şi de istorici necatolici cu 
renume, că abuzurile acelei inchiziţii au fost ”- 
peste măsură exagerate din partea unor 
scriitori de. o excesivă reacredinţă. Con- 
frontând severitatea atât de calumniată a 
inchiziţiei spaniole cu 'cruzimea reginei. . 
Elisabeta din Anglia, un autor protestant, 
Wilhelm Cobett, declară: că această sân- 
geroasă regină a trimis la moarte mai mulţi 
oameni În un singur an, decât inchiziţia în 

* . „tot decursul - existenţei sale (Lettres sur la 
reforme). Hemic VIII a ucis: 2 regine, 2 
cardinali, 2 arhiepiscopi, 18 episcopi, 15 

" abaţi, 500 egumeni şi călugări, 38 doctori, 
12 dintre duci şi conți, 164 nobili; 124 
“burgezi, 110 dame, nu din alt motiv, 
„ci numai pentrucă nu voiau să primească 
reforma lui şi să nu recunoască pe Papa. de 
cap al Bisericii. Cine poate spune atrocită- 
țile ce: s'au comis din partea calvinilor 
în Franţa, în Elveţia, şi a anglicanilor in 
Irlanda ? În Saxonia, patria reformei, jude- 

cătorul Benedict Carpsov din Lipsca (11666) 

în decurs de 40 ani a -pronunţat de 30 ori 
mai multe sentinţe” de moarte, decât a pro- 
'nunţat inchiziţia spaniolă. . | 

Inchiziția, şi cea spaniolă trebue consi- 
derată în timpul în care se făcea, şi dacă
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cunoaştem opinia "publică de atunci, legile, 
datinele, : credinţa vie, nu ne-vom miră,, 
că judecarea şi croirea pedepselor era mai 
“aspră 'de - cum e în zilele noastre. Peste: 
„câteva sute de ani, de bună seamă, că şi- 
noi, cei de azi vom fi socotiți, ca prea aspri. 

- Ei dar acestea nu se amintesc din par- 
"tea duşmanilor Bisericii lui Hristos, pentru 
-că, vezi bine, au fost îndreptate impotriva :ca- 
tolicilor, cari după părerea lor, nici n'ar avea 
“dreptul să se apere, lar dacă catolicii câte 

„. odată şi-au perdut răbdarea fiind peste mă-. 
sură asupiţi şi au ucis şi ei câtiva eretici 
fanatici, atunci numai de cât se trimbiţează 
în lumea mare cruzimea, nu a indivizilor 

: cari au săvârşit fapte, ci a Bisericii catolice. 
Sigur, pentrucă Satana nu dela. fărădelegi 

„vrea să indepărteze pe oameni, ci dela Bise- - 
rica lui Hristos. , 

Dacă fraţii ortodoxi şi-ar aduce aminte 
de cele întâmplate în sânul bisericii de ritul 
grecesc cu privire la prigonirea ereticilor.. - 
mar. mai trebui să zică o “vorbă de acuză 

" împotriva Bisericii catolice. Doară persecu- 
țiile cele mari s'au început în răsărit, pe 
tema că „e mai mare crimă a vătăma ma=, 
jestatea divină, decât pe cea lumească“. 
(Codicele Isustinian |. 5). Sudalma era pe- 
depsită cu moarte după Novela 77 c; 1. Cu 
moarte erau pedepsiţi şi ademenitorii la 
vre o sectă oare care (Cod. |. 5 15). Ere- 
ticii messalieni au fost masacrați în mai 
multe rânduri. Iipăratul Constantin Pogonat



55 

la anul 684 prinzând prin trădare pe erezi- 
arhul manicheu Siluan, l-a ucis. Instinian II. 
auzind că mai sunt eretici Pauliciani a osândit 
la ardere pe rug pe cei ce cu încăpăţinare 
mai țineau la sectă! (Hergenrăther Ist, bis. | 
univer, vol. II. 17), o. 

| Soartea aceasta l-a . ajuns pe Simeon, 
"şeful lor şi mai-pe câţiva: Împăratul Mihail 

|. (811-813) a adus sentinţă de moarte. îm- 
"potriva -Paulicianilor, dar numai faţă de cei . 

- încăpăţinaţi se. execută. Leo V. (813-820) - 
"a trimis pe episcopul Toma din Neocesarea 
şi pe călugărul Paracondace. că judecători 
inchizitori împotriva Paulicianilor. Sub împă- 
răteasa Theodora au fost trimişi la moartea . 
mulţi pauliciani. (Hergenrâther vol. UI, 18.) . 
Sub împăratul Alexiu Comnen (1081-1118) - 
a fost prins Basiliu, şeful Bogomilor împre= - 
ună cu '12'“învăţăcei ai săi,' dintre cari o-: 

„bună parte muri în temniţă; la anul 1118, 
patriarhul Nicolae şi întreg -clerul mirean şi . - 

__ monachal' din Constantinopol o condamnat: * 
“pe Basiliu la moartea “ prin foc; împăratul 

a întărit această sentinţă, pentrucă numitul | 
stăruiă în încăpăţinerea lui. Am putea aduce 
şi mai multe cazuri... . -. 
/.. Pentru cei ce vreau. să se închine ade- 
vărului sunt deajuns şi. numai acestea spre“ 
a se convinge, că adevărata' închiziţie cu 
toate grozăveniile ei s'a. început în răsărit 

“şi tot acolo a înflorit veacuri de arândul, 
“ chiâr cu aprobarea bisericii răsăritene. . 

» 7  Dar.vor zice ortodoxii români: Ce ne



— 156 — 

priveşte pe noi ce au făcut grecii? Mai 
încet însă cu atari scuze;: pentrucă şi la 
Români aflăm destule cazuri de prigorire re- 

„ ligioasă, chiar şi de acelea, cari s'au sfâr- 
şit cu uciderea multor nevinovaţi. lată câ- 
teva cazuri.: Călugării  minoriţi Blasie şi - 
Marcu au fost martirizaţi în an. 1378 la 
Seret. (Wading Ann. Ord. Min. ad an. 

„_1378). Episcopul loan” Rosa, a fost omorît 
de săteni la. Orţeşti în ţinutul Neamţului, 

- 

precum arată un act dela 1522 din aceea , 
mănăstire. Patru sute de” tineri ardeleni şi 
unguri, ocupați în Muntenia ca dascăli de 
limbi şi negustori. pe 'cari Ţepeş-Vodă îi - 
închise şi arse într'o şură. (Melchisedec: 
Papismul p. 17). _Episcopul :Liubcenie, a 
fost otrăvit de boieri sub” oblăduirea lui 
Despot-Vodă. (Ibid. 23). Judecătorul Andrei 
din Câmpulung (finea sec. XVII) ispitit de" 

"Şerban . Vodă a-şi lăpăda religia, şi care 
răspunzând că „nu vrea să-şi schimbe aurul: 
şi argintul cu plumbul şi arama“ fu con- . 
damnat şi executat în public. (Ibid p. 15). 
In trei anaforale adresate către Domnitor 
din partea Divanului ' moldovenesc cu sco- 
pul de a opri restabilirea Episcopilor cato- 
lici titulari, se reamintesc letopiseţele şi is-* 
toriile ţării, din cari rezultă, că în mai multe 
rânduri monachii catolici fură „isgoniţi cu 

„. pietri şi cu lemne peste hotar, şi unii au - 
fost şi ucişi de norodul pravoslavnic.“ (Vezi 
anaforalele: la Melchisedec |. c. p. 40. Ctr. 
şi Pravoslavia română faţă de dreapta cre-
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dinţă romană de Dr. Nerset Marian pag. 
70). Cum se împacă cu acestea cei ce trim- 
biţează tot mereu toleranța română ?: 

39. Incoronarea. 

„Despre cum a schimonosit papistaşis- 
_mul sufletul românesc al pastorilor poporului 

unit, va rămânea 'deapururi o: grăitoare do- 
vadă, purtarea lor dela încoronarea. din 

| “Alba-lulia (Lumina Satelor Nr. 39-1924). . 

___“R. Ba din contra, cea mai grăitoare 
dovadă despre schimonosirea sufletului, celor 
din jurul numitei fiţuice, este felul cum. 
scriu ei împotriva achiereilor uniţi pe tema 
încoronării | Trebue obraz să cutezi a acuză. - 
pe prelaţii uniţi, că, nu ar fi luat parte la 
încoronare, . o. i 

___ Guvernul a învitat pe episcopii uniţi 
să-iee parte la actul civil al încoronării, carea. 
şi. fost încoronarea propriu zisă săvârşită sub 

baldahinul . ridicat anume spre scopul acesta” 
în piaţa din Alba-lulia. Ei au primit bucu-: 
ros şi au luat parte cu toţii la -actul înco- 

vonării, Dar. nu numai ei au voit să ie€. 

parte la acest mare prasnic al. neamului, 

-ci prin o circulară dată către cler şi popor 

au dispus cum au să. sărbătorească această 

epocală încoronare. a a 

Atunci la ce atâtea hule şi defăimări. 

din partea unor neuniţi la adresa Bisericii. 

„catolice şi. a conducătorilor ei ?. Pentrucă,
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“ţin seama nici de . cele -mai sfinte drepturi 
“ale: omului. „. 
+... Sar fi cuvenit că la slujba religioasă. 

„” a Bisericii catolice şi guvernul - ţării să fi 
/ fost reprezentat. Aceasta o merită o Bise- 

zică, carea: are atâtea merite pe toate tere- 
--“ murile pentru înfăptuirea idealului naţional. 
„Opera ce s'a încoronat în 1922 s'a început 
acesta de umilire al Bisericii lui Hristos nu - 

le-a succes. De aceea sau năpustit cu un 
potop: de: calomnii asupra “şefilor Bisericii. 
catolice. ' Dar peste tot, fost-a slujba aceea 
partea esenţială a încoronării: ? Da. Partea 
esenţială: impunerea coroanzi, 2 :aVârgi, - 
“doară însuş Maiestatea Sa Regci:.  - 

"Şi apoi de când există legea, că bise- 
serica catolică nu-şi poate face slujbele sale 
când vrea şi cum vrea? Cu -alte ocaziuni. 
au nu-şi făceau atât uniţii- cât şi neuniţii 

- separat serviciile lor relizioare şi «uni icr- 
minate acestea, se adunau ia un loc, sa să 
se sfătuiască asupra treburilor dela ordi-. 
nea zilei? “Au nu se cuveniă şi acum, că 
Biserica catolică să mulţămească lui Dum- 
nezeu pentrucă a ajuns să vadă ziua aceazia, 

- pentru a cărei înfăptuire- a lucru! tât de 
mult prin şcolile şi apostolii săi? De când 
este suspendată în România imare libertatea 
conştiinţei? -Sau care este legea, carea să 
oblige pe cineva a lua parte la ceremoniile 
altui cult ? — Se vede deci, că întreg inci-. 
dentul acesta “a fost provocat numai de . 
mentalitatea bizantină alor „câţiva, cari nu 
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este suspendată în. România mare libertatea ' 
conştiinţei ? Sau care este legea, care să : 
oblige ps cineva a lua parte la ceremoniile 

„altui cult? — Se vede deci, că întreg inci- 
„dentul acesta a fost -provocat numai de - 
mentalitatea bizantină alor câţiva, cari nu: 
țin seama nici de.cele mai sfinte drepturi - 
ale omului. e SE 

S'ar fi cuvenit că la slujba religioasă - 
a Bisericii catolice. şi guvernul ţării să: fi 
fost reprezentat. Aceasta o merită o. Bise- - 

„„rică, carea are atâtea merite .pe toate tere- 
nurile n-atru înfăptuirea , idealului naţional.: 
Opera cu s'a încoronat în 1922 s'a început 
cu unirea dela 1709 ! Biserica catolică română 
în momentele critice ale neamului nici când 

„nu sa dat pe partea 'duşmanului, nici n'a 
„trădat interesele mari naţionale, - cum . au 
făcut cei ce se dau acum de mari români: 
E regretabil, că guvernul ţării s'a arătat atât 
de puţin conştient de datoria sa; ar fi fost şi 
un.-act de mare însemnătate diplomatică, . a 
da atenţiune. religiei popoarelor. acelora, 
cari au adus jertfe atât de mari pentru în- 

" făptuirea României “mari şi ne-au susţinut 
cauza cu atâta căldură. E drept, că pentru 

“a face aceasta trebue şi puţin simţ de drep- 
tate şi spirit creştinesc. 

+ 31. Indulginţele. 
: „Invăţătura” despre indulginţe etc, etc.
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Spre binevoitoare atenţiune ! - 

/ Paginele 158 şi 159 culese corect; 
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vezi Doamne, episcopii uniţi n'au luat parte 
la serviciul. religios săvârşit de episcopii ”, 
ortodoxi în bisericuţa din cetate, ci ei au 
inut în acelaş timp un serviciu divin sepa- 
rat, în biserica gr. catolică din Alba-lulia. 
Hinc irae] Şefii bisericii ortodoxe ar fi 
dorit să vadă pe şefii Bisericii lui Hristos” 
între marele rabin şi muiti musulman. Actul 
acesta de umilire al' Bisericii lui Hristos nu 
le-a succes.' De aceea s'au năpustit: cu un 
potop de: calomnii asupra şefilor Bisericii .. 
catolice. Dar peste tot, fost-a slujba aceea: 
partea esenţială a încoronării? Ba. Partea 
esenţială: impunerea coroanei, a săvârşit-o 
doară. însuşi Maiestatea Sa Regele. | 

.- ” Şi apoi de: când există legea, că bise- . 
rica .catolică nu-şi poate face - slujbele sale 

când vrea şi cum vrea? Cu alte ocaziuni 

au nu-şi făceau atât uniţii cât şi neuniţii 
separat serviciile lor 'religioase şi apoi ter- 

minate acestea, se adunau la un loc, ca să 
se sfătuiască! asupra treburilor dela ordi-'. 

nea zilei? Au nu se cuveniă şi acum, că 

Biserica catolică să mulţămească lui Dum- 

nezeu pentrucă a ajuns să vadă ziua aceasta, . . . 
pentru'a cărei înfăptuire a lucrat atât de 
mult prin şcolile şi apostolii săi? De când” - 

7
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Da | 
„> vezi Doamne, episcopii uniţi n'au luat parte 
+ la serviciul relgios săvârşit de episcopii . 

„ ortodoxi în bisericuţa din cetate, ci.ei au 
| ţinut în acelaş timp un serviciu divin sepa- 
„- at, în biserica gr. catolică din Alba-lulia.. 

Hinc irae! Şefii bisericii ortodoxe ar fi 
dorit să vadă pe şefii Bisericii lui Hristos * 

- între marele rabin şi multi musulman, Actul. 
cu unirea dela 1700! Biserica catolică română 
în momentele critice ale neamului nici când 

“nu s'a dat pe partea duşmanului, nici n'a .. 
trădat interesele mari naţionale, cum au 
făcut cei ce se dau acum de mari români. 
E regretabil, că envernul ţării s'a arătatatât 
de puţin conştient de datoria sa; ar fi fost şi 
un act.de mare însemnătate diplomatică, a 

-da atenţiune religiei popoarelor. acelora, 
cari au adus jertfe atât de mari pentru în- 

" făptuirea României mari: şi ne-au susținut 
cauza cu atâta căldură. E drept, că pentru 
a face acestea trebue şi puţin simţ de drep-. 
tate şi spirit .creştinesc. 

31. indulginţete. | 
„Invăţătura despre indulginţe este o 

= inovaţiune, de care s'a abuzat şi se abuzează 
“mult în lumea papistaşă. Se ştie că traficu- 
- lui cu indulginţe se datoreşte începerea 
reformei lui Luter“. (Mihălcescu op. cit. pag. 
236) „Papii dau pe bani sau pentru alte 
servicii cărţi (ţidule) de iertarea păcatelor | 

 (indulginţe). (Dr. P. Barbu: Istorioare bise-  -. 
riceşti pag. 37.) Di e
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R. Se înţelege că numai. bazaconii de 
acestea pot scrie, cei. ce se iau după pro- 
testanţi. Aceşti doi domni nu pot fi scuzaţi, 
că doară ar -vorbi din ignoranță, căci ştiu 
ei bine, . care este adevărata învăţătură a bi- 
sericii catolice; scriu aşa numai îndemnați. 
de rea. credinţă, ca să înşale pe cetitori şi 

„să bage în ei ură şi antipatie faţă de bise 
rica catolică. Fără ruşine cutează a afirmă, | 
că Biserica catolică ar vinde pe.bani ierta- 
rea păcatelor. . (Și iertarea aceasta a păca- 
telor, dată pentru 'bani, ar Fi, indulginţele 
— după părerea lor.: li provocăm pe acești 
domni, să. ne arete un singur autor zii, 
o singură carte: de dogmatică ori de morală, 
aprobată de.autoritatea bisericească, în care 

_S'ar spune, că Biserica catolică sub .indul- 
ginţe înţelege iertarea păcatelor şi. încă 
pe bani: Atari autori ori cărţi nu vor afiă” 

-în veci. Vor afla băzăconii de areiitea, «i 
altele şi mai mari, la protesi anii, deia cari 
împrumutându-le le vor vesti în iumea lar gă, 
ca pe o învăţătură a Bisericii, catolice, Aşa 
e uşor a huli o Biserică şi: a O face odioasă. 

Dar ce înțelege Biserica catolică „sub 
indulginţe ?. 

Sub indulgințe. se înţelege . iertarea: 
pedepsei temporale datorite încă drep- 
Zăţii, dumnezeeşti pentru „păcatele - iertate. 
deja în ce privește vina şi pedeapsa lor 
vecinică, care iertarea se dă de superiorul



— 161 —. 

legitim, afară de taina pocăinţei, prin apli-.. 
larea tezaurului bisericii.) 

- Dogma despre indulginţe se bazează : 
pe următoarele învățături. ale Bisericii: 1, 
După iertarea păcatelor mai rămâne. de 
ispăşit o parte. din. pedepsele temporale,. 
cari omul trebue să le sufere pentru păcă- 
tele sale sau în lumea aceasta, sau în cea- 
laltă în purgător; 2. DI Hristos, Preacurata 
Fecioară Maria, Sfinţii şi Martirii au multe 

__ merite prisositoare, căci ei au câştigat mai 
multe merite, decât s'au .recerut la răscum- 
părarea noastră, respective la întrarea lor 
în ser: meritele acestea formează tezaurul 
Rienmem, ia se poate aplică şi altor suflete 
iani ş "3, existând împărtăşirea “ Sfinţilor, 

"unii membrii ai Bisericii pot 'să ajute pe 
alţii; 4, Biserica poate dispune de tezau- 
rul compus din meritele prisositoare şi poate .. 

- “ajuta din el sufletele celor vii şi a celor : 
musji în cele trebuincioase la mântuire. - 

Tiuuază Biserica “are putere de a da 
indulginţe, se vede din s. Scriptură. Dl 
Hristos a dat, sfântului Petru puterea su- 
premă de-a lega şi de-a  deslega, când i-a 

„zis: „v'oin da ţie cheile împărăției cerurilor, 
„şi orice vei legă pe'pământ, va. fi legat şi 
în ceruri (Mat. 16, 19). Prin urmare Papa 
are puterea de a aduce orice fel de lege, 
care ar fi necesară şi folositoare pentru 

') Vezi Dr. V. Suciu: Dogmatica specială 
vol. Il. pag. 413, unde pe lung şi pe larg se expune 
învăţătura Bisericii catolice despre indulginţe. 

: 1 
2
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"mântuirea 'credincioşilor, şi poate deslegă 
orice, - legături, cari pe credincioşi îi împie- 
„decă .dela “mântuire; . prin urmare poate să 
deslege şi legătura pedepselor, cari încă- 
împiedecă pe unii dela -întrarea în rai. - 
Cumcă Dl Hristos a dat putere apostolilor 
săi de a deslega şi dela legăturile ce pro- - 
vin din păcat, sau dela pedepsele temporale, 
se vede şi din cuvintele: „Luaţi Spirit 
sfânt. Cărora veţi iertă păcatele, se vor 
iertă lor; şi cărora le veți ţineă, dor fi 
finute (loan 20, 22-23). Prin cuvintele acestea 
DI. Hristos a dat apostolilor: puterea, de a 

„ierta păcatele credincioşilor şi tot ce se ţine 
de păcat, :ori urmează din păcat, ca astfel .. 
credincioşii neîmpiedecaţi de nimic să poată 
intră în rai. Şi fiindcă între piedecile, cari 
opresc întrarea 'în rai sunt şi pedepsele 

" temporale, datorite .păcatelor;: prin urmare 
DI Hristos prin cuvintele de mai sus a dat 

” apostolilor săi şi puterea de a iertă pedep:" 
sele acestea temporale. Cu alte cuvinte a 
dat apostolilor puterea:de a da indulginţe. 
": Indulginţele nu -sunt o. inovației în 
Biserică, căci s'au practicat din cele mai . 
vechi timpuri. Pe vremea s. Gregoriu Ma- . 
rele (600) se dedeau celor. ce vizitau anu- 
mite biserici în Roma: (stationes). In' veacu-! 

“rile” prime, Biserica 'ierta- pedepsele publice,” 
statorite de' canoane, ori cel puţin o parte 
din ele. . :. .... E 

: A spune, că Biserica :-catolică a. trafi- 
„cat cu indulginţele, e o inzultă numai, ce
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_se aduce Bisericii Domnului Hristos. Câşti-. 
garea indulginţelor este legată de anumite 
rugăciuni ori număr de rugăciuni, de cer-" 
cstarea de biserici, de posturi, de fapte 
bune, de elemozină. Elemozina încă .se so- 

" coteşte între faptele bune, cari trebuesc fă- 
cute, dacă 'vreă cineva să se mântuie (Mat. 
6, 3). - , 
- Când în 1514 papa Leo X a publicat 

. îndulginţe, a pus între condiţii şi împlinirea 
de fapte bune: mărturisiri, cuminecări, 
posturi, privegheri. Cei mai bogaţi avezu 
să daie şi ceva elemozină pentru terminarea 
bisericii S. Petru. Cu publicarea îndulginţe- 

"lor în (Germania a fost încredinţat ordul 
Domenicaniler în frunte cu Tetzel, om învăţăt 
şi foarte cinstit. Se poate, că se vor fi în- 
tâmplat şi. abuzuri, Acestea au dat prilej 
lui Martin Luter să se ridice împotriva Bi- 

" sericii catolice. Adevăratele cauze ale răs- 
coalei sale împotriva Bisericii lui Hristos, 
“sunt, că el mai de muli îşi făurise o nouă 
„religie şi ciuda, că cu publicarea indulgin- 
ţelor n'a fost încredinţat ordul augustiniani- 
lor, din care făcea. şi el parte. 

-- „ 'Tetzel la 1519 aflându-se pe patul de 
moarte avea remuşcări, crezând că el e de 
vină, ca s'a făcut aşa mare turburare. Luter 
i-a „scris, . să fie liniştit, “că nu. din pricina 

lui -a început reforma, .căci, era gata so 
înceapă. şi fără de publicarea indulginţelor“. 

(Dr. Wette-Seidemann, Luuthers - Briefwech- 

sel,.16,18). | 
7
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„E de notat,.că Luter la început, nici. 
-" ma tăgăduit "valoarea indulginţelor, ci s'a 

- acăţat numai de abuzuri. 
„De altmintrelea fraţii ortodoxi de loc . 

nu sunt îndrăptăţiţi, ca luându-se după pro-- 
testanţi; să „aducă împutări Bisericii catolice - 
cu privire la indulginţe. Căci doară chiar 
arhiereii „ortodoxi“ se îndeletniceau cu -me- : - 
seria aceasta. Nemuritorul istoric şi marele 
român George Şincai ne spune, că ,...mai 

„ales Dositeiu patriarhul Ierusalimului şi el 
grec fiind, carele venise în Ardeal la Brasov, 
cât să ceară milă dela creştini, cât să-şi." 

„vândă indulginţele .sau iertările de păcate, 
da. care şi tatăl meu loan Şincai îşi cumpă- . 
rase una cu 40. de Lei, ca să i se pună pe 

* piept, când se va astrucă; dar eu nu am 
“lăsat să i-se pună, bine ştiind, că darul lui 
Dumnezeu nu -se poate vinde 'pe bani“. 
(Cronica Românilor la an. 1701). 

„Pe la anul 1748 a umblat printre: 
"- Români patriarhul Antiohiei, Silvestru, în- 

deletnicindu-se anume cu vânzarea iertării: 
de păcate pentru bani. Pentru 40—70 zloți 
da păcătoşilor o „ţidulă“, în care între altele: 
se spunea: „Smerenia noastră... am iertat 
pe fiul nostru sufletesc Daniil... încât şi. el 
a greşit, şi pe Dumnezeu a 'mâniat, cu 
cuvântul cu gândul, cu. voi€ sâu fără voie 
şi cu toate, simţurile lui... ' Deci' de acestea - 

„__ greşeli de toate şi de legături îl slobozim. 
„şi îl iertăm; 'Iscălit: Silvestru, cu' mila lui 

„ Mumnezeu Patriarh al marii şi dumnezeeşti, 

. 

pc 

Da
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„cetăţi a Antiohiei şi a tot Răsăritul.“ Hârtia: 
aceasta s'a putut vedeă 'şi la Expoziţia din - 
1906 sub nr. 3863. Nici când, dar nici când 

„nu vor .puteă fraţii ortodoxi, să ne -arate 
„Vre-o pțidulă“ de aceasta dată de Papa, pe. 
cate atât de mult îl hulesc.. ” -- a 

_ De-asemenea n'au dat nici când Papii 
paşapoarte pentru lumea cealaltă, cum a 

at: Macarius arhiepiscopul Kiewului, pen- 
„truca clienţii lui să poată pătrunde în raiu: 

„Noi Macarius, din mila lui Dumnezeu, arhi- 
episcop al Kiewului, Volhiniei. şi întregei 
Rusii, cătră stăpânul, şi prietenul nostru,: 
sfântul Petru, portarul Atotputernicului Dzeu. 

„. Prin aceasta adeverim, că azi un serv alui 
Dumnezeu cu numele prinţul Teodor Vla- 
dimirski, a trecut la cele eterne. Îţi reco- 

„ mandăm asi înlesni de urgenţă întrarea în 
împărăţia cerului. Noi l-am 'deslegat. de 

" toate păcatele săvârşite şi. i-am dat bine- 
cuvântarea. noastră arhierească. Numai e 

„deci nici o. piedică pentru a nu fi șlobod 
să treacă. . . --. 

„Dar ca să se întâmple aceasta, l-am 
prevăzut cu acest certificat, | Să 

„Dat în mănăstirea noastră din Kiew, 
în ziua de 20 lulie anul 1541.: Cu smerenie, 
Macarius, arhiepiscop_al Kiewului . Volhi- 
niei şi Rusiei întregi.“ Originalul se păstrează 

„. în British Muzeum din Londra. : .. . . . 
**, - Istoricul lonesci-Gion e silit, să esclame: 
Ah, călugării, înalții prelați ai onstantino-: 

“Bole!, Antiohiei, Alexandriei, Copadochiei,
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Mirelor, Smirnei şi tuturor locurilor depărtate 
din Răsărit, de. câte ori venit-au în ţările 
„române şi cu câte milioane dusu-s'au iarăş 
în preasfintele şi de toate patimele lumeşti 
desbrăcatele lor eparhii! Veniau pentru o 
_săptămână şi şedeau câte doi ani... Au furat 
ţara luându-i : moşiile, făcând Liturghii nici 
odată' mai jos de zece galbeni, și vânzând 
indulgințe —. patamale .. scrise, cu cari pe 

" piept'se inmormânta credinciosul. — atât 
“ de'multe, încât după .ce le isprăviau pe cele 
aduse din eparhia lor, puneau “pe brânci 
tipografia mitropoliei din Bucureşti 'să le 
lipărească alte sute.“ (Studii din istoria 

„Fanarioţilor, Bucureşti 1891, pag. 69-70). 
lată unde şi de cătră cine se practiză, ade- 
vărata vindere de indulginţe | a 

„32. Infalibilitatea Papei 
„Prin infalibilitate se înţelege însuşirea 

de a nu putea. greşi sau păcătui. 'Aceastay 
însuşire o.are — după învăţătura bisericii . 
noastre (ortodoxe) — numai biserica învă- 
țătoare în întregimea ei, adeca episcopii 
când sunt adunaţi în sinod. Biserica romano-. 
catolică 'a falsificat . şi această dogmă cu 
rădăcini adânci în sf. Scriptură şi Sf. Tra- 
diţie. In sinodul din Vatican, la 1870,:s'a- - 

„hotărît 'că papa este infalibil nu numai în 
chestiunile privitoare la credință, ci şi în 
cele privitoare la moravuri, la administraţie 
la disciplină, cu un cuvânt în toate 'atribu- 

a i
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țile sale de archipăstor, O rătăcire mai 
. grozavă ca aceasta nu se putea. Omul se 
vede aici îmbrăcat cu atribuţiile dumnezeirii | 
Aavut „dreptate Luter când a numit pe 
Papa Antihirist,“ (|. Mihălcescu op. cit. p, 

217-018). aie 
„ R. Cine în felul acesta se exprimă 

împotriva înfalibilităţii papei, arată numai, . 
că sau nici idee nu are despre ceeace scrie, 
sau că vorbeşte numai din ură faţă de Bi- 
serica. catolică. Dacă s'ar cunoaşte învăţă- 

„- “tura adevărată a Bisericii .catolice despre 
infalibilitate, nu s'ar. scrie împotriva. ei baza- - 

".conii, ca cele de sus. Ce ne învaţă Bise-.. 
rica catolică în conciliul din Vaticân ? lată 
ce zic părinţii “conciliului:: „Aşadară .noi * 

„- ținând strâns şi fidel tradiţiunea primită dela 
„ începutul credinţei creştine .... propunem şi 

-" „definim, că e dogmă descoperită de Dum- 
nezeu că: Pontificele roman, când vorbeşte 
din Catedră, adecă atunci când împlinindu-şi 
datorinţa de păstor şi învăţător al tuturor 
creştinilor, defineşte cu autoritatea sa apos- 
tolică supremă o învăţătură de credinţă ori 

"de morală, carea trebue. ţinută de întreagă 
„biserica, prin asistinţa divină, promisă lui 

în fericitul Petru se bucură de aceea infali- 
„„.bilitate, cu care (infalibilitate) dumnezeescul 

" Răscumpărător. voi să fie înzestrată biserica 

morală; şi pentru aceea atari definiţiuni 
ale Pontificelui roman nu se pot schimba: 

sa în definirea învăţăturei de credință şi de . 

: din sine 'înseşi, iar nu din consimţemântul 
a
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bisericii. — lar'dacă cineva ar cuteza să 
contrazică definirei acesteia a noastre, de 
ce Dunminezeu să ferească: să fie anatemă“. 
“lată adevărata învăţătură a: catolicilor 

despre infalibilitate ! Din cuvintele corici- 
liului se vede că infalibilitatea nu înseamnă. 
impecabilitate. : A fi infalibil înseamnă a 

"aveă dela Dzeu darul de a nu puted greşi, 
dâr nu de a nu puteă păcătui. Nu se află 

_nici un scriitor catolic cu mintea sănătoasă, 
“carele să fi spus vre'odată, că papâ'nu 
poate păcătui. Şi în ce e infalibil papa?. 
Nu cumva şi în administraţie şi disciplină, 
după cui, din ignorânţă, ori:mai bine zis 
din rea credinţă afirmă dl Mihălcescu ?!Nu. 
Ci. numai când propune pentru toţi credin- 
cioşii săi în calitate de Cap al. Bisericii, o 
învăţătură de'credinţă ori morală; nimic 
mai mult. Dar atunci Papa e îmbrăcat cu 
atribuţiile dumnezeeirii ? E cu putință aşa 
ceva, că un om să nu poată greşi? Da, e 
cu putinţă! . Cei patru Evangelişti 'au nu 
"erau oameni 'şi totuşi, când au scris Evan: 
geliile au fost infalibili ? Prin urmare şi 

"Papa poate să fie infalibil, când în calitate - 
de Învățător suprem proclamă deciziunile 
de credinţă. Infalibilitatea aceasta însă nu: 
o are dela sine, cum n'au avut-o nici Evan: - 
geliştii, ci dela asistenţa Spiritului Sfânt. . 

eci toţi creştinii, cari privesc sf. Scriptură, 
„Ca un izvor infalibil 'al credinţei (cum o fac 

îi “utodoxii noştri), declară prin. aceasta, pot. fi infalibili.: Creştinii ade-
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„văraţi nu pot respinge infalibilitatea pe mo:. 
tivul, că e atribut divin.. Până ce există un. 
Dzeu atot puternic şi atot ştiutor, El poate 
să apere pe un om de greşală.. ... -: 

- In-Viaţa de toate zilele. oare nu sunt. 
deciziuni inapelabile, ţinute ca şi infalibile: 
deciziunile Curţii de Casaţie ? -Dar apoi . 
Luter nu se ţineă pe sine infalibil: „De 
vreme-ce eu sunt sigur. de ea (adecă de 
învăţătura” mea). eu vreau să . fiu în virtutea : 
ei judecător al vostru şi al îngerilor, cum 
scrie sf. Paul (Gal. 1], 18); aşa că. cine nu - 
primeşte învăţătura mea nu poate fi fericit.“ 

" - -ALuther's Werke. Erleugen Ausg: XXVIII,143) | . 
N'am cetit, că vreun teolog ordox să . 

fi tăgăduit “infalibilitatea lui Luther, cum : 
tăgădueşte pe a Papei, cu: toate că pentru 
“infalibilitatea celui dintâi n'avem nici o do- 

“vadă, pe când pentru -infalibilitatea Papei 
avem destule, . : o 

Lui Petru şi urmaşilor lui le-a promis 
Domnul, că-i face piatra, pe carea va zidi 
Biserica sa, şi porţile iadului nu o vor în- 

- vinge pe ea. Papii deci sunt temelia Bise- 
ricii. Precum dela temelie depinde tăria. şi 

"unitatea edificiului, tot aşa şi unitatea Bise- 
ricii depinde dela Petru şi urmaşii -lui.. Şi 
după ce tăria şi“unitatea Bisericii trebue să - 
se verifice mai ales în credință; tăria -şi. 
“unitatea Bisericii depinde dela Petru şi Papi, 
urmaşii lui Petru. Dar fiindcă credinţa ace- 

: asta riu poate fi invincibilă, dacă .ei nu ar 
fi infalibili, ei trebue să fie . deci infalibili.
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Dacă s'ar clătină Petru, temelia Bisericii, 
"atunci s'ar clătină şi credinţa adevărată s'ar . 

”.. nimici Biserica zidită pe el, porţile iadului 
„.o ar invinge. Dar fiind că aceasta e cu ne- 

putinţă în urma promisiunei Domnului; ră-, 
mâne cc Petru .şi: urmaşii .lui, papii, să fie 
“infalibili, , 
„DL Hristos a dat lui Petru şi urmaşi- 
lor săi cheile impărăţiei carurilor, că ori ce 
vor lega pe pământ să fie legat şi in ceruri 

(Mat. 16, 19). Dacă DI Hristos, le-a -dat 
“ puterea aceasta a trebuit să:le  deie şi da- | 
rul infalibilităţii; căci: altcum s'ar fi putut 

intâmplă, că. Petru ori urmaşii lui să lege 
ceva, sau să aducă vre'o hotărîre de cre-. 

_dinţă greşită, carea pe baza cuvintelor Mân-. | 
tuitorului, ar fi trebuit aprobată şi în ceriu; 
ceea ce e absurd. : . . . SE 
„Petru şi urmaşii .lui au' primit slujba 
de a paşte mieluşei şi oile (loan , 21) Dlui. 
Şi fiindcă datorința păstorului nu este nu- . 
mai de a guverna turma,ci şi de a o duce 
la păşune. De oficiul de pastor alui Petru se 

"ţine şi paşterea Bisericii :cu învățături bune. - 
Şi din motivul acesta deci, Petru şi urmaşii 
lui trebue “să fie infalibili, căci: dacă nu ar: 

"fi infalibili, ar putea paşte turma (biserica) 
cu învățături găşite, şi astfel ar greşi în. 

" Cea mai limpede şi puternică dovadă . 

„credinţă întreagă Biiserica, - ceea ce'nu se 
. poate admite. ME : 

„despre infalibilitatea papei, sunt cuvintele Domnului dela Luca 22, 31—32: „Simone, -
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Simone, - iată Satana w'a ccrui pe voi să 
„vă cearnă ca grâul; iar eu mam rugat: 
pentru tine, să nu scadă credința ta: şi 
tu oarecând întorcându-te, întăreşte pe fraţii 
tăi“. Aici ne spune Mântuitorul, că satana a 
cerut pe apostoli să-i ispitească cu privire 
la credinţă. Că e vorba de credinţă, o ve- 
dem de acolo, că Domnul Hristos sa rugat 
pentru' Petru — şi numai pentru el —.ca.: 
credinţa lui să nu scadă. Şi de ce a voit 
DI, ca credinţa lui Petru să nu scadă? Din 
motivul, ca Petru la timpul său, să poată 
întări pe fraţii săix-Şi fiindcă rugăciunea 
Dlui Hristos trebue să fie ascultată, fiindcă 
El este Fiul lui Dzeu .şi Dumnezeu Tatăl 

"totdeauna a ascultat rugăciunea „dânsului: 
-„Şi eu ştiam că pe mine mă asculţi“ — 
zice Dl la loan 11,'42 —,drept aceea cre- 
'dinţa lui Petru, pentru carea s'a rugat Mân- 
tuitorul, nici când nu va scădea, -cu alte - 
cuvinte: Petru este infalibil. . i 

Darul infalibilităţii nu sa dat .ca un 
- privilegiu personal lui Petru, ci că un dar 
_perpetuu, ce aveă să treacă dela el la ur- 
maşii lui, la episcopii din Roma. Aceasta 
se vede de acolo, că cuvintele Dlui: iată 
satana Va. cerut pe voi, să vă ceamă câ 

" grâul“ nu se mărginesc la nici un timp, ci 
se estind la toate timpurile. Dacă în toate 
timpurile vor fi ispite cu privire la credinţă, . 
trebuie 'să fie şi cine se --întărească pe cei 

“îspitiţi, arătându-le credinţa cea adevărată. 
Deaici urmează, că rugăciunea Dlui nu s'a
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- “făcut atât pentru Petru, cât mai ales pentru 
urmaşii lui. - . 

Dacă s'ar fi făcut numai pentru Petru, - 
ar. fi fost zădarnică şi super/luă.: Zădarnică, 
-pentrucă înainte - de înviere, „Petru a fost 

„acela, carele -a avut mai mare lipsă de întă- 
rire, el -a fost cel mai - ispitit şi a şi căzut; 
;superfluă, pentrucă după pogorirea Spiritului 

„ Sfânt, toţi apostolii: au fost infalibili, şi aşa! 
“nu aveau lipsă de întărirea lui Petru. Ră- 
mâng deci, că oficiul de a întări pe fraţi în 

„credinţă, avea să se deprindă după moarţea 
apostolilor personal infalibili, când urmaşii 

„lor, episcopii, se vor află între ' vârtejurile 
ereziilor de tot felul. Dar cine să-i întărească 
pe “aceştia ? Petru ?. El a murit în 67. 
Atunci cine ? Nime altul, decât urmaşii lui: . * 
Papii dela: Roma. 

Infalibilitatea Papei se poate dovedi nu. 
numai din sf. Scriptură, după cum văzurăm, 
ci şi din cărţile bisericii orientale, din scri- : 
erile ss. Părinţi pe cari îi cinstesc şi orto- 
doxii, din praxa sinoadelor ecumenice ! şi. din 
istoria, bisericească. (Că ce ne spun Cărţile - 
bisericeşti, vezi Nr. 13.) - 

Dintre. ss. -Părinţi fie mai întâiu s. 
Vasile (î- 379), carele în epistola sa a .69-a 
scrisă ' cătră episcopii din Italia, când se 

„adresează papei, iată cum vorbeşte: „Drep- 
tul, care Domnul l-a dat sfinţiei tale e peste: 

» toată lauda: pentrucă datorinţa ta este a deosebi adevărul de falsitate şi a vesti “cre-, .
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dința părinţilor noştri fără nici o şovăială.“: 
S. Epifaniu (î 403) vorbind despre mărturi-- . 
sirea dumnezeirei lui Isus din partea lui Petru,. 
zice:  Intrânsul, în cel ce.a primit cheile. 
cerului, în cel ce desleagă pe. pământ şi. 
leagă în ceriu, s'a întărit credința pe dep- 
lin. Pentrucă la el se desleagă toate ches- - 
tiile de credinţă 'mai sublime . (S. Epiphanii. 
Ancoratus nr. lX.) S. Maxim Mărturisitorul. 
( 662) îndeamnă pe ereticul Pyrrh să se 
legitimeze înaintea Scaunului din Roma, şi. 
atunci toţi îl vor socoti de ortodox:  . ... 

“ „Dacă Pyrrh vrea se nu fie eretic, . 
nu satisfacă âcestuia ori aceluia..: ci gră- * 
biască-se - înainte de toate :şi “Satista 
Scaunului din' Roma. Pentrucă satisfăcând' 
acestuia, pretutindeni . îl vor. ţineă de un 
eulauios şi ortodox.“ De ce ? Pentrucă pe: 
atunci era pretutindeni lăţită credinţa, cum- 
că Papa dela Roma nu poate greşi în a. 
declara pe cineva, că e drepteredincios ori: . 

“eretic. Pe.atunci se chemau ortodoxi, cei 
ce ţineau credinţa definită de Papa dela. 
Roma. Urmaşi ai acelor ortodoxi se numesc cu 
emfază ' ortodoxi de azi, dar pe nedrep- 
tul, căci numirea aceasta nu le mai compete.. 
S. Teodor Studitul (+ 826) zice ' despre 

Biserica din Roma: „Fiindcă Hristos Dzeu: 
după .ce.a dat marelui Petru cheile împără- 
ției -.cerurilor, i-a dat şi demnitatea de a. 
guvernă turma: e necesar că toate inova-. 
“iunile, câte se fac -de cei ce greşesc în. 
biserică să se raporteze lui Petru, adecă. 

acâ :
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- “următorului lui.* Tot el zice, că dacă. ar fi: 
... suspiciune despre credinţa lui „să se ceară 

declaraţiune ' dela 'Roma, precum a fost 
/.. datina. primită dela părinţi din începul.. 

7 * Pentrucă biserica aceasta este- cea mai su- 

" perioară dintre toate bisericile lui Dzeu, în 
> „carea Petru: a fost cel dintâiu episcop cătră' 

| care 'zisese Domnul: „Tu eşti Petru şi pe 
! “această piatră' voiu. zidi biserica mea. şi 

porţile iadului nu o vor învinge pe ea.“ 
S. Ignațiu -(î 877) chiamă pe papa Nicolae 
„medic universal“ şi „pentru aceea 
mulți din anlecesorii-Sfinţiei Tale au 
şters şi au nimicit în multe rânduri. - 

ereziile ivite, . deja din timpurile cele 
vechi.“ Aşa dară şi ss. Părinţi au mărtu- 
risit, că Papii dela - Roma nu pot. să -gre- 
şească în credinţă. De n'ar fi crezut în infa- 
libilitatea lor, n'ar fi scris aşa. despre ei. 

Sinoadele ecumenice încă au recunos- 
cut” infalibilitatea Papei,” căci în. osândirea 
ereziilor se ţineau strict de îndrumările date. 
de episcopul Romei, iar hotăririle totdeauna . 
le supuneau aprobării aceluia. Numai după ” 

- aprobarea papei aveau valoare hotăririle si- 
„nodale. Atunci se' puteă zice, cum a zis 
5. Augustin, când: papa! i-a: trimis înapoi... 
aprobate! deciziunile.luate în 'sinoadele. din * 

„ Africa contra Pelgianismului : Roma locuta,,
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causa finita. Roma a vorbit cauza s'a ispră- 
vit, numai este apelare. Ar fi putut să vor- 
bească aşa, dacă nu ar fi-fost firm 'convins 
despre. infalibilitatea papei? aa 

“Papa Agaton impune părinţilor sinodu- . 
lui ecumenic VI. că : „să nu schimbe nimic din 
ceeace a hotărit el, pentrucă toate bisericile 
şi sinoadele ecumenice au. înbrăţişat totde- . 
auna şi au 'primit intru toate autoritatea 
bisericii din Roma, ca pe a 'mai marelui tu- 
turor „apostolilor“. Părinţii sinodului mau .-- 
protestat împotriva epistolei Papei, ci au: 
primit-o cu supunsre. Ba iată ce scriu în -': 

“raportul lor cătră împăratul: „Se lupta îm-: 
preună “cu' noi supremul principe al aposto- 
lor; pentrucă am avut pe imitatorul şi suc- - 

cesorul aceluia,pe Agaton, carele prin epis- 
„+cle-a desvălit tainele credinţei. Cetatea 
vechei Rome a adus mărturisirea cre- 
dinței, scrisă de Dumnezeu, şi a fă- 
cut, că lumina zilei să răsară peste 
dogme dela Apus. Se părea hârtie şi 
negreală, şi prin Agaton vorbiă Petru“ 
(FHlarduin : Acta. Concil. tom. III. col. 1422- 

_"23). În sinodul ecumenic al Viil-lea s'a cetit 
- epistola papei Adrian Il. pe .care au sub- 
scris-o toţi părinţii sinodului, cari erau în “ 

“ majoritate absolută greci. | 
lată ce. se ziceă în scrisoarea aceea: 

* „Prima mântuire este -păzirea' regulei. cre= - 
dinţei celei drepte. ..:Și--fiindcă nu se 
poate trece ' cu vederea zisa Domnului -----
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e ci Sa 
nostru Isus FHristos: -„Tu eşti Petru şi pe 
această ' piatră voiu zidi Biserica mea“ ; . 
acestea, ce s'au zis se dovedesc prin efecte: 
pentrucă în scaunul apostolic toideauna s'a 
păstrat nepătată religiunea catolică şi s'a 
ținul sfântă învaţătura. Aşa dară nevrând 
a ne. despărţi de credinţa şi învăţătura aces- 

"teia şi” urmând întru toate hotăririle sfin- 
ilor părinţi şi ale episcopilor scaunului 
apostolic, anatemizăm toate ereziile etc. În 
sinodul ecumenic: din Lyon,. unde a fost 
reprezentată biserica răsăriteană . ortodoxă . 

„sa mărturisit: „Și precum e datoare  bise- 
rica Romană să apere credința mai mult 
decât celealalte, tot aşa e datoare, să de- 

- finească cu judecata sa chestiunile de cre- 
dință, ce s'ar ivi“. In sinodul dela Florenţa. . 
Sa hotărit: „Definim -— zic părinţii sinodu-. 
lui — că sf. Scaun apostolic şi:pontificele 
Roman“ are primatul peste biserica întreagă 

'şi pontificele Roman este urmaşul fericitu-. 
lui Petru principelui apostolilor şi adevăra- 
tul vicariu alui Hristos, şi el este. capul 

" întregei Biserici şi părintele şi învățătorul! 
tuturor creştinilor“. Aşa dară părinţii gre-. 
ceşti, în concillile din Lyon şi Florenţa au. 
mărturisit destul de expres infalibilitatea. 
papei, când învaţă pe toţi creştinii, ori când 
defineşte o învăţătură de credință pentru. 
biserica întreagă, N 

In sfârşit însaş mintea sânătoasă ne. . 
arată, că papa trebue .să fie infalibil.. DI. 

„Hristos a voit că în Biserica sa să se: 

-
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păstreze cea mai perfectă unitate de regim 
şi de 'credinţă. Unitatea de . credinţă însă, 
este imposibilă : fără . infalibilitatea: unuia. 

_Pentrucă: conciliile ecumenice, cari ar. fi 
„chemate să se îngrijească de unitatea âcea- 
„sta, se ţin foarte rar ; consultările episcopi- 
jlor împrăştiaţi pe la scaunele lor, încă sunt - 

/ împreunate cu multe greutăţi. “Şi aşa dacă 
“papa n'ar fi infalibil, erezia, ce'eventual sar 
ivi, S'ar putea lăţi fără nici. o piedecă, aşa: - 
"că conciliul ' ecumenic, care: eventual s'ar 
întruni mai târziu, n'ar afla,-decât.o bise- 

»..rică- sfâşiată. Prin urmare a fost convenient, 
ca DI Hristos să se îngrijească a pune în. 
Biserică pe unul, care să fie infalibil, şi 
acesta e Capul. ei, numit papa dela Roma. 

Din cele spuse.mai sus se vede, că 
infalibilitatea papei, definită ca : dogmă în - 
conciliul ecumenic din 'Vatican la 1870, nu 
e un adevăr nou de credinţă, ci e un adevăr 
descoperit de Dumnezeu şi pururea crezut 

„în Biserică. .Nu''e o  rătăcire grozavă, ci 
definirea cu cuvinte. clare a unui adevăr 
vechiu; -.. Ei 

“ “Tot în favorul : infalibilităţii papei stă 
şi faptul, că până acum pe scaunul sf. Petru 
din Roma n'a stat nici un papă eretic. Şi 

"de bună seamă, că. aceasta nu e o întâm- 
plare oarbă, când ştim, cu câte greutăţi - 
au: avut, să se lupte, cât. de multe şi grele 

"de înţeles au. fost ereziile, ce s'au ivit în 
". decursul veacurilor. In toate celelalte scaune 
”„ patriarhale istorice, . au : fost şi sunt eretici.. -.-- 
i 12



118 — 

| E adevărat, că 'contrarii. catolismului 
"acuză. de erezie pe: papii Liberiu. şi .Hono-" 
rius |. Ce priveşte pe Liberiu, să ne :dove- 

; “> '“dească acuzatorii lui, că mărturisirea. credinţii 
"> semnată de .dânsul conţine erezie. lar Ho- 

"! noriu a fost condamnat de sinod nu pentru 
'erezie, ci pentru .riegligenţă în reprimarea 

- ereziei monotelitice, _.. -- . - 
; Prin urmare, cine. neagă -infalibilitatea 

ori o.ia în râs, sau nu. ştie. ce : vorbeşte, 
sau vorbeşte numai din ură faţă de Biserica 
catolică şi augustul ei Cap. . : ..-“ 

* Incă ceva. DI Mihălcescu zice, că după . 
învăţătura bisericii ortodoxe, “numai biserica 
învăţătoare în întregimea ei, adecă epis- 
copii când sunt: adunaţi în sinod, este 
infalibilă. - . MI 

Şi „noi catolicii admitem,- că biserica 
învățătoare e infalibilă, şi-încă nu numai 
când e adunată în sinod sub prezidiul papei, 
ci şi când fiecare episcop vesteşte cuvântul. 
Dlui în dieceza sa, se înţelege, ţinând tot- 
deauna cont de deciziunile conciliilor, pa- 
pilor. şi de Evangelie. Cum poate Biserica 
să nu fie infalibilă, când Dl: Hristos e cu 
ea până la capătul lumii? Cum poate să 
nu fie infalibilă, când Di Hristos ne-a im- 
pus sub. pedeapsa de veci, de a ascultă de 
ea ? Şi atunci, se poate, ca cineva se fie osân- - 
dit, dacă nu ar primi o învăţătură greşită -a 
Bisericii ?. . . a: a 

i „..- Prin urmare-e-un neadevăr a afirmă, că . 
noi catolicii numai pe papa îl ţinem de infalibil, .
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Dar dacă admitem infalibilitatea -pen- 
tru Biserica învăţătoare catolică, negăm cu: 
desăvârşire  infalibilitatea bisericii învăţă- 
toare ortodoxe. Motivul e, pentrucă biserica. 
aceasta a dat: dovezi. evidente, că nu e 
infalibilă. Şi anume, în conciliile ecumenice 
din Lyon şi Florenţa, biseşica aceasta prin 
reprezentanţii ei supremi, în mod oficial a. 
mărturisit articole de credinţă, ca primatui 
papei,: purgatorul, purcederea Spiritului sfânt 
şi dela Fiul, pe cari azi nu le mai crede. 
Ei bine, aşa ceva nu :se poate întâmpla în 
o biserică infalibilă, a biserică cu care este 
DI Hristos şi Spiritul sfânt până la capătul 
veacului. Să ni se arate, când a mărturisit 

. . . . y V 
Biserica câtolică vre'odată un adevăr, ca. 
apoi să: se lapede de el! Mai adaugeţi, că 
şefii bisericilor ortodoxe de. multe ori au 
fost eretici ' publici. Dintre cei 60 patriarhi 
'Constantinopolitani dintre alill. şi VII. sinod 
ecumenic 27 au fost eretici publici. Şi totuşi 
cu atari şefi, bisericile ortodoxe particulare 
întreţin „legături dogmatice“. . 

| | 

33, Intoleranţa. 
„Intoleranţa catolicilor e o primejdie 

neîncetată pentru pacea religioasă“. (Brors. 

 -R,. Că intoleranţa francmasonăriei, a 
socialismului, a ortodoxilor, mai ales cum 
era în Rusia şi cum începe-acum şi în Ro- - - 

'- mânia, '€. o primejdie pentru pacea religioasă, - .-
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” o-înţelegem;. dar că biserica catolică ar pri- 
'mejdui pacea între oameni, aceasta nu se 

4 „+ poate admitepentrucănici nu se poate dovedi. 
- În Anglia d.e. sub Enric VII. şi Eli- 
"i sabeta- au'“fost ucişi. şi. chinuiţi, schingiuiţi, 

închişi, lipsiţi de. averi. mai: multe mii-de 
- catolici, numai şi numai pentrucă nu voiau 
„să se lapede. de “religia catolică. Tot aşa 
„s'a întâmplat'în Svedia, Norvegia, Danimarca 

şi: Olanda. În 'Franţa revoluționarii francma- 
soni au trimis 'la ghilotină sute de mii:de 
catolici nevinovaţi; între -cari foarte mulţi 
preoţi. Că :ce intoleranţi au fost şi Ruşii 
schismatici se vede de acolo, că sub Ale- 
xandru | cei vre'o 20 milioane. .de grco-ca- 

"tolici din imperiul rus, au fost 'opriţi de a 
„mai avea legături cu Sfântul Scaun aposto- 

lic şi au. fost făcuţi neuniţi cu sila. “ Întole- - 
ranţa protestanților din Germania --o. arată 
îndestul Kulturkampful, dela 1870—75. Au - 
nu intoleranţa protestantă “a provocat multe 
răsboaie, - între cari şi pe cel de 30 ani? 
Insuşi Luter mărturisia: „Eu cred că trebue: : 
să fie tocmai aşa, ca anume, cei ce se fac. 

„evangelici, sunt mai violenţi după evangelie 
(adeca după evangelia lui Luther), de cum 
erau mai nainte. Durere, 'că.noi vedem în 
fiecare zi, că cei ce au. primit evangelia 

„poartă ure şi invidii mai mari şi mai încă- 
- Pâţinate, sunt :mai zgârciţi, mai .nemanieraţi 

„Şi intoleranţi, de cum erau mai nainte sub 
E „„Răpalitate” (Luter': “Hauspostille ed. Wolch. 
m UL 2193, 2195). e 

a
 

3
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Ca.. să -ne „convingem de intoleranţa 
neuniţilor dela. noi, e de ajuns a ne cugeta 
numai la felul cum scriu ziarele: pe chestia 

“ concordatului împotriva . bisericii catolice, . 
la cele 'săvârşite la Cib,. Poiana, Şesuri, la .. 
plicarea. 'reformei: agrare faţă de bisericile 
unite, la felul cum sunt trataţi şi amenin- 
ţaţi slujbaşii catolici. - 

Biserica 'cătolică este intolerantă faţă. îi 
de greşală, de eroare. Ea fiind stâlpul ade- 
vărului nu poate. fi indiferentă faţă: de ne- 
adevăr. Adevărul e pururea intoleranț. Pe 
cei ce greşesc însă, ea nu-i urăşte nici per- 
secută, ci se nizueşte a-i lumină. Bisericele 
celealalte din, contră 'sunt tolerante.. faţă de 
eroare şi intolerante - cu persoanele.» Dacă 
au fost prigonite şi popoare necatolice, ere- 
tice, luciul se explică aşa, că acelea îriibu-: 

„rau şi ordinea publică. Combăteau căsăto- 
ria, proprietatea, autoritatea. Nu e deci mi- 

- rare, că ajungeau în conflict cu legile aspre 
din evul mediu. De multe ori sectarii luptau 

“ pentru a ajunge. la puterea supremă în stat; 
aşă s'a ajuns şi la noaptea s. Bartolomeu în' 
Paris (24 Aug. 1572). 

34, Legea românească. 

 „Ortodoxii“ se mândrese cu legea lor 
zicând, că' e românească şi ne batjocuresc 
pe noi catolicii, că sunteri 'de legea ungu- . - 
rească, papistaşă şi mai ştiu eu ce.



„RR. Inainte de'toate le punem fraţilor 
ortodoxi întrebarea :- de ce zic ei, tă suntem 
de legea -ungurească,: şi nu că suntem de. 
legea italienească, franţuzească ori şpaniolă, : 
căci aceşti fraţi latini ai noşti sunt cu toţii 
„catolici, pe când între unguri sunt foarte 
mulţi luterani, calvini şi unitari ? Religia po- 
poarelor romanice, latine peste tot, e cea 
catolică. Adevărata noastră lege strămoşească 
încă a fost cea. catolică. (u. Legea strămo- 
şească). a e 

“Cine cutează să vorbească despre o 
lege românească, arată numai, că nu pricepe 

„mult, sau că e plin de răutate şi voieşte să 
înşele pe cei nepricepuţi: E o mare gre- 
şală a: crede, că Mântuitorul ar fi lăsat 
anume o lege pentru Români. Dl Hristos s'a 
poțiorit din cer nu pentru noi Românii ci 

“pentru noi oamenii. El nu a întemeiat o 
lege şi o biserică curat românească (pe atunci 

"“nici nu există poporul român) ci a întemeiat 
_o singură lege creştinească, o singură Bise- 
rică pentru toate popoarele : „Mergând învă- 
țaţi toate popoarele, învăţându-i pe ei să . 
țină toate; câte am poruncit vouă“, Dacă 

> toate popoarele trebue 'să ţină toate adevă- 

=. „.. 

rurile de credinţă vestite de Mântuitorul şi 
: apostolii lui şi nu unele mai multe adevăruri 
altele mai puţine, urmează că toate popoa- 
rele trebue să aibă una şi aceeaş lege. Ade- 
vărurile de -credinţă sunt 'ca şi cele mate- 
„matice:: sunt aceleâşi pentru toţi. DI 'Hristos, 
n a vorbit româneşte, nici măcar latineşte 

4. 

S
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Sf. Scriptură . de asemenea qu s'a scris în 
limba română,.: i A 
„Nu, Legea noastră nu e ungurească; 
nu zicem nici că e românescă, ci zicem, că 

.e creştină, căci este întemeiată de, Hristos, 
şi nu de vrun. ungur. Dăâr cu atât mai pu-" 
ţin. este românească legea fraţilor ortodozxi. 
Legea aceasta, deşi în cele din afară aduce“ 
-cu legea creştină, n'a fost făcută de Dl 
Hristos anume pentru români, nici n'a fost.. 
făcută de v'run român, ci e o; lege curat: - 

„grecească, făurită de doi patriarhi greci; 
Foţie” şi Mihail Cerularie. Aceşti doi îngân- 
fați au ridicat steagul răscoalei. împotriva 
autorităţii puse de Dl! Hristos în biserica sa. . 
Aşa că fraţii neuniţi de loc n'ar trebui să 

„se supere, dacă i-l am numi: Foţiani sau 
Cerularişti, căci de fapt ei ţin legea făcută! 

"de Foţie şi Mihail Cerularie. Că are multe” 
părţi şi din legea lui Hristos, n'are nimica 
de a face, căci dacă nu țin legea creştină 
întreagă, aşa cum a lăsat-o Mântoitorul, 

nu le: foloseşte nimic. E Ra 

___ In legea aceasta au căzut Români în 
“ urma legăturilor, ce le-au avut cu popoarele 

din peninsula balcanică. Le-a fost împusă 

cu forţa. Inbrăţişarea acestei religii a fost 
o nenorocire nespus de mare pentru Români. 
Folosindu-se de legăturile religioase au venit 
între Români o mulţime . de greci: hămisiţi, 

“care aici sau înbogăţit, “au pus mâna pe 
_ mitropolii, episcopii,-mănăstiri şi averile lor. 

“Au luat totul pentru sine, iar pentru Români__ 
;
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“m'au făcut nici. o şcoală, .nici o casă. pentru 
"copii săraci, n'au predicat cuvântul lui Dum- 
nezeu,- ca. să lumineze poporul, cum făceă 
biserica catolică, ci l-a. lăsat în întunerec, - 

„ca astfel mai „uşor să-l poată stoarce. 
„-* Dacă totuș vrem să vorbim de o lege 

românească, într'un înţeles oare care mai 
"restrâns, atunci aceasta numai. cea catolică 
"poate fi.. Aceasta e. legea tuturor: popoare-. | 
lor: romanice.. În legea aceasta s'a născut şi * 
a crescut. poporul român, aceasta.i-a dat 
putere să - înfrunte puvoiul năvălirilor bar- 

„bare; legea aceasta ne-a mântuit neamul şi 
"l-a ridicat din groapa, : în care îl aruncase 

„Legea românească“ alui Foţiu şi Cerulariu. 
- Legea catolică ne-a deşteptat sentimentul 
naţional prin legăturile, în care ne-a puscu - 
Roma, mama noastră. Din Blaj a răsărit soa- - 

„rele “ Românilor şi nu dela Bucureşti. Ce 
românească mai era legea aceasta la 1700 
când prin patriarhul. Dositeu a dat episco- 
pului Atanasie porunci aspre, ca cea dela 
pag. 98! Bun român mai era şi episcopul 
acela, care la 1847 porunceă să se cânte 
sârbeşte Te Deum-ul în catedrala din Sibiu, 
iar-la 1860 rupea cererile: pentru stipendii 

„ale. studenţilor români, pentrucă erau scrise 
cu litere latine, zicând: „Ce? pe astfel de 
Scrisoare să vă dau eu stipendiu? Tu vrei 
să bagi literile latine - în. biserica mea? 
(Din memoriul lui Iosif Sterca Suluţiu, Par: 
tea III. pag.. 173. 

—_.
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35. Legea strămoşească. 

Toţi Românii trebue: să nă la „orto- . 
doxie,& e legea lor strămoşească-zic preoţii 
neuniţi. „. 

R. Oare să fie chiar adevărat, că le- 
gea ortodoxă să fie adevărata lege strămo- 
şeaşcă a Românilor ? Răspundem hotărît, că .: 
nu. Peste tot,. noi Românii, putem vorbi 

“oare de o lege strămoşească a noastră ? 
Strămoşii nostri Românii. au fost păgâni. . 
“Din coloniştii. romani. şi din Daci sa format - 
poporul român. In timpul în care s'a format. 
poporul nostru, s'a întâmplat şi încreştinarea 
lui. Creştinismul l-au adus : în parte colo- 
niştii cu ei, şi aşa sa „lăţit tot mai mult, - 
până ce. întreg poporul s'a încreştinat. Creş-. 
tinismul acesta însă a fost un adevărat creş- - 
tinism catolic, adus: din Italia, unde nici po-. 
mină: de neunire pe timpurile acelea. Cum- 
că noi-dela Latini am primit'religia creş- 
tina, se, vede şi din cuvintele, prin cari se ex- 
primă ideile fundamentale religioase, -ca.: . 
Dumnezeu, Duminecă, cuminecătură, cruce, . 

„.Paresemi, cari toate sunt cuvinte latineşti. 
Şi istoricii nostri mai de frunte, ca Onciul 2) 

. Dobrescu, 2. Pârvan, 3) toţi. profesori de 

i „Bapa Formosus în a tradiţia noastră istorică. 
, *) Cursuri, fasciculul 11 pag- 15—86 şi fasc. . - 
12., pag. 89—90. 

5 Contribuţiuni epigăfice la- istoria. creştinis- 
mului daco- “roman. : -
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universitate, apoi dl. Şt. Meteş 4); ne spun, 
că poporul român a primit creştinismul sub 
formă latină, a avut legături ierarhice cu 
Papa dela Roma şi că aproape o mie de. 
ani a fost romano-catolic.. Mai târziu, ajun- 

„gând sub dominaţiunea Bulgarilor ni-au im- 
pus cu sila în biserică ritul şi limba slavă, 
carea mai târziu . în unele locuri a fost în- 
locuită cu cea greacă. Când Foţie şi ceva 

“mai târziu -Mihail Cerulariu au rupt biserica 
"de ritul oriental de Biserica catolică, popo- 

rul român, fiind şi el de ritul oriental, gre- 
cesc, a căzut şi el în schismă, spre mare.a- 
lui nenorocire. La 1700, Românii . ardeleni 

* s'au întors iarăş la sânul Bisericii catolice, 
dela care îi despărţise ticăloşia omenească 

- şi urgia timpurilor. În urma '.uneltirilor -gre- 
ceşti şi sârbeşti mulţi au ieşit iarăşi din sânul 

„bisericii lui Hristos. Înainte de unire mulţi 
Români erau cu totul calvinizaţi. Şi acum se 

“ne întrebăm: care e adevărata lege strămo- 

„Ardeal “şi "Ungaria vol. |. pag..17. 

şească a poporului român ? De sigur nu cea. 
„ortodoxă“: ivită abia la 8—900 ani după în- 
'creştinarea poporului român, ci trebue se ră- 
spundem : Legea catolică, pentrucă aceasta a 
iost cea dintâie lege a poporului român şi în 
carea s'a născut -'şi a trăit aproape la o mie. 

- de ani. Foţie numai pe la 860 pune bazele 
bisericii sale, pe carea o intemeiază cu ade- 
vărat Mihail Cerulariu la 1054. - . 

  

“ Istoria, bis. şi. aVieţii relig. „a Românilor in
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Aşadară adevărata lege strămoşească 
a poporului român e: legea catolică, unită 
cu Roma, şi nu legea . făcută” de grecoteii . 
Foţie şi Cerularie. | Ma 

36. Lupta pentru investitură. 

Lupta pentru. învestitură : n'a fost alt- 
ceva decât una dintre încercările papilor. în - 
râvna lor de a ajunge ei mai mari şi peste, 
regi. şi împărați — ziceau protestanții şi 
după ei ortodoxii noştri. . PE 

_R. Afirmarea de”. mai. sus : dovedeşte, 
că sunt unii oameni, cărora le place să: vor- 
bească. bucuros despre lucruri, cari nu le 

cunosc, ori le cunosc rău de tot. Dacă vrem 
să fim “drepţi, “trebue să zicem, că luptă 
pentru irivestitură dovedeşte. numai, că, Bi- 

serica catolică nu se pleacă inaintea cesaro-= 
- papismului. +. --.. Sa 
„+  Cesaro-papismul era,un sistem, — şi 

” există şi aziîn România, după cum orecunoaşte 
un arhiereu ortodox — după - care împăra- 
tul voiă să fie în acelaş timp şi papă, uzur- 
pând puterea papală mai ales prin conferirea 
demnităţilor bisericeşti.- Lupta . pentru _inve= 

stitură a ajuns la culme sub Henric a! IV-lea,: 
regele : Germaniei. Acesta  numiă  per- 
-soane' nevrednice la scaunele mitropolitane, 

episcopeşti, abaţiale şi îi investia: cu inelul 

şi cârja,:semnele puterii. bisericeşti. Ducând . 

o viaţă desfrânată, avea-lipsă de. bani şi aşa 
a pus la vânzare demnităţile . bisericeşti,--
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conferindu-le celor ce dau o sumă mai mare. 
Aceasta era cea mai urâtă simonie. Împo- 
tziva uzurpării puterii spirituale, a nego- 
ţierii neiertate şi a simoniei s'a ridicat ne- 
înfricatul. papă Gregoriu VII, pe care şi is- 
toricii protestanți Poiet şi Flurter îl laudă 

"* pentru apărarea zivilizaţiei împotriva tirăniei 
imperiale. Ce. s'ar fi ales -de s. Biserică, 
dacă. un desfrânat ca Henric IV, ar fi con- 

- tinuat — şi după el alţii. şi alţii — să nu- 
mească tot episcopi însuraţi, pratini de ai 
lui. de petreceri, oameni fără nici o pregă- 
tire teologică ? (Odată a numit de episcop 
pe' mai . marele grajdurilor sale!). — Ar 
fi ajuns unde se află acum biserica or- 
todoxă: o jucărie în mâna politicianilor. — 
Prin urmare lupta pentru investitură nu e 
altceva: decât lupta papalității împotriva nu- 
mirii episcopilor din -partea domnitorilor, 

Tot omul cu scaun la judecată înţe- 
"lege, că lupta din partea papei era justă şi 
“necesară, Ea nu se poate aduce ca o do-.. 
vadă a ambiţiei papilor, ci mai vârtos do- 
vedeşte ambiția împăraţilor, cari cu puterea 
voiau să iee drepturile papei. Dl. Hristos 
nu împăraţilor şi regilor, ci lui Petru şi ur- 
mătorilor lui, Papilor dela Roma, a încre- 
dinţat guvernarea turmei sale cuvântătoare. 
Suveranul văzut al impărăţiei lui Hristos de 
pe pământ, al bisericii, este Papa şi numai 
el are dreptul de a numi episcopi..: Dacă 
în biserica. „catolică-sc întâmplă: în câte o 

„„—ţară, că la aparenţă, Suveranul acelei ţări nu- .
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meşte episcopii, aceasta se. întâmplă numai : 
cu puterea primită. dela papa prin un con- 

_cordat şi numai. dupăce papa şi-a dat în- 
voirea la numirea respectivului candidat. |. 

„__ Precum statul nu ar suferi, ca papa să 
numească pe magistraţii statului, tot aşa şi 
Biserica lui Hristos, ca: societate”. perfectă . 
şi independentă cum: e, nu poate suferi, ca : - 
autoritatea lumească: se numescă pe episcopi: 
şi să-i investească. cu insigniile demnităţii. 
episcopeşti; cari sunt inelul şi cârja. .. 

„O biserică care nu-şi. poate apără în- - 
dependenţa nici în lucrurile atât de esenţi- 
ale, numai biserică creştină nu se poate: 
numi. Motivul e -pentrucă episcopii aleşi: de 

 lâici, de' parlamente, fiind adevăraţi robi ai 
“ partidelor şi atârnând existenţa lor pe scau- . 
_nele. arhiereşti dela bunul plac al laicilor, 

„de multe-ori .necredincioşi, ba chiar despre=- 
“ Țuitori ai bisericii, nu-şi pot îndeplini slujba 

sublimă de păstori sufleteşti. Protejaţii libe- . 
ralismului, şi „cei ce cu bani îşi cumpără. 
voturile - alegătorilor, numai păstori după 
inima. lui Isus nu pot fi. - 

. Lupta pentru investitură a încetat:cu 
“concordatul dela „Worms la “anul 1922. 
Impăratul a renunţat la. conferirea demni- 
tăților. bisericeşti prin inel şi cârje, a conces 
libertate - bisericii în alegerea demnitarilor, 
deşi aceasta se făcea. în prezenţa delegaţi- 

„lor împăratului; ' de aci înainte împăratul . 
“investia pe demnitarii..bisericeşti numai .cu 
“sceptru, întru cât ei erau şi stăpânii feude-_
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- lor. Mai ales feudele acestea dăruite: în mare 
"parte de stat bisericii, au contribuit mult la 
„ivirea neînțelegerilor dintre papa şi” împărat. 

"Trei dintre. mitropoliţii Germaniei a- 
veau vot la alegerea împăratului, apoi după 
“mărimea venitelor de pe feude. trebuiau se 
ajute pe împărat. şi cu miliţie în caz de 
răsboiu. De aceea împărații se străduiau să 
aibe şi în scaunele episcopeşti,. oameni cari 
se.pricep bine la mânuirea armelor şi sunt 
buni diplomaţi, fără se iee în considerare 
şi partea spirituală a oficiilor. . Ş 
"+ In conciliul |. ecumenice. din Lateran 

= (1123) s'a aprobat concordatul dela Worms, 
în înțelesul, că puterea spirituală vine nu- 

- mai dela biserică. Lupta pentru investitură 
“a fost:o luptă uriaşă între cele două puteri 

„„.. supreme, „cea bisericească şi civilă. Cea . 
- * dintâie îşi apără demnitatea şi justiţia, ceia- 

altă: voia se pună mâna pe toate drepturile 
bisericii, făcându-şi-o sclavă şi dând curs 
liber tuturor pasiunilor. Biserica, ca supre- 
mul -factor moralizător şi sfinţitor al lumei 
a pomit şi dus -la biruinţă lupta pentru 

“purificarea moravurilor, pentru . încetarea 
„abuzurilor 'şi restabilirea . vechei- disciplini 
sănătoase. Despre papa Gregoriu VII, carele 
a dus" greul luptei acesteia, zice istorio- 
graful protestant -Gregorovius: „Biruinţa 
fără de' arme a călugărului, are mai. mult 

- drept la admiraţia lumii, decât toate fap- 
„tele de arme... ale,..lui-“Alexandru. cel :mare, , „Julius“ Cesar sau' Napoleon.“ .. e 

-
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N'avem :ce să: ne mirăm de luptele. 
„acestea, când vedem 'că . şi. azi, statele cu - 
ori;:ce preţ voiesc se poruncească în bise- 
rică, Cei dedaţi cu o biserică slăbănoagă 
şi bisericile conştii de neputinţa lor, 'se în- - 
ţelege că acuză cu * încăpățânare. şi:poftă 
de stăpânire pe Capii Bisericei catolice,: 
când aceştia conştii de : datorinţa lor, luptă 
pentru independenţa bisericii lui Hristos, şi 
pentru stârpirea abuzurilor, ce eventual s'ar 
fi furişat în ea. , 

37. Misiunile. 
„Şi dacă cauţi în biserica ortodoxă să 

descoperi vre'o misie sau. să numeri misio-. 
narii, pe cari îi trimit (patriarhii. greci) să 
evangelizeze păgânii, — în mijlocul cărora 
trăiesc, — eşti suprins că misiile şi misio-. 
narii lipsesc la apel“. (Dr. N. C. Paulescu: . 
Sinagoga şi biserica vol. II. p. 57).-Ce sunt - 
misiunile. bisericei catolice, pe cari biserica : 
„ortodoxă nu le are, ba se face că-le chiar: 
despreţueşte ? (Ibidem). 

R.. Misiunile nu sunt altceva decât -- 
împlinirea poruncii Domnulul Hristos, date 
apostolilor: „Mergând învăţaţi toate popoa- 
'rele...“. Care biserică. nu împlineşte porunca 
aceasta, nu se. poate socoti ,pe sine de .a 

„lui: Hristos, ori cât s'ar numi ea de creştină 
"şi drepteredincioasă. a o 

"+ În biserica catolică „putem deosebi - - . 
“două feluri. de misiuni: -a): Misiunile dintre ..... 

ÎN
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păgâni, cari:au de scop principal converti- 
rea acestora la. creştinism; b)- Misiunile 
ce se ţin. între. creştini, - cari 'au de scop 

îndreptarea moravurilor. 
„+ Misiuni 'de felul*din- urmă se ţin şi în 
;biserica noastră unită. Ele sunt un şir de 
slujbe sfinte, ţinute în.: biserică, timp de 
mai multe; zile, la cari preoţii misionari 
vestesc cuvântul lui Dumnezeu, spre a lu- 
mină poporul, iar credincioşii prin mărturi= 
sire şi cuminecare primesc harul  dumne- 
zeesc, pentru a puteă . duce o viaţă . nouă 

"întradevăr! creştinească. Misiunile: se ţin 

principal întărirea acestora : în credinţă şi 

pentru regenerarea sufletească a poporului, . 
„ca să'se desbrace de omul cel vechiu. supus 
patimilor şi să se îmbrace în omul 'cel nou, 
carele este după Hristos. În predicile ce se 
țin la misiuni, se - arată care este scopul 
omului, datorinţa de a-l ajunge, pedecile 
cari opresc pe. om de a ajunge la scop, 
mijloacele prin cari se pot delătura pede-. 
cile acestea (păcatele), să arată cum trebue 
rânduită o viaţă creştinească prin: împlini-, - 
rea 'datorinţelor faţă de Dumnezeu, de sine 

- însuşi, deaproapele, de patrie.  . -. : - 
Unde este primejdia să se lăţiască sec- 

tele pocăitismului, acolo 'se ţine şi o predică, 
în care să se. combată greşelile acestor. sec- 
tari, atât de primejdioşi şi din punct de ve- 
dere naţional. Scopul misiunilor noastre în: 
mijlocul poporului este, a : lupta în contra imoralităţii şi a sectelor. subverzive, amân- 

=
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două atât de răspândite acum, după marele. 
războiu, Nici n'au visat membrii! reuniunilor 
de misiuni,. să samene: vrajbă între uniţi şi 
neuniţi, după cum i-se năzăreşte nu ştiu că-: 
rui erou de tufă, carele.. prin însinuări per- 
-fide vrea să atragă atenţiunea autorităţilor 

„civile asupra reuniunii de misiuni din dieceza 
Lugojului, ca asupra unei instituţii pri- 
mejdioase binelui: public. | a 

„+ Pe lângă toate" denunţările perfide ale - : 
duşmanilor bisericii lui Hristos, biserica noa- 
stră va continuă a ţinea misiuni între -po- 
por, pentrucă aşa pretind “interesele sufle- 

"teşti ale poporului şi. interesele naţionale. 
Fapt'e, că după războiul mondial moralita- 

"tea a scăzut foarte; pe lângă aceea se aşea- 
ză între noi tot mai : mulţi de aceia, de -a 
căror instrucţie. religioasă nu s'a îngrijit ni-: 
meni, şi aşa duc 'o viaţă, care numai cre- 
ştinească nu se poate numi. Biserica adevă- 
rată are datorinţa de a 'se îngriji de ridica- 
rea morală. a credincioşilor săi şi de a-i în- 
tări împotriva. primejdiilor. Apoi e lucru 
ştiut, că o ţară nu poate înflori fără: de a 
aveă o puternică bază morală. Baza aceasta 
lipseşte azi. României. Biserica catolică lucră 

“şi va lucra din. răsputeri la aşezarea bazei 
acesteia. Inalt Preasfinţitul nostru Mitropo- . 
lit dela Blaj, Dr. Vasile Suciu, a spus, că, 
„biserica gr. cat..„până acum a făcut pe: 
Români Români; iar de acum înainte are 
să facă pe creştini creştini“. Da, pentrucă 
sentimentul naţional, care . este. elementul. .... 

Si | 13:
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esenţial Ja unitatea naţională, -Biserica 'ca-  - 
tolică prin şcolile şi apostolii ei la deştep-" 

- tat în sânul poporului românesc, pe lângă 
„toate piedecile ce i-le-a pus biserica orto- 
doxă. În: noua muncă de: încreştinare a po- 
porului nostru, de executare a “programului 

- primit dela Întemeietorul bicericii dela Hristos, 
'ştim. bine, că va întimpină mari greutăţi din 

partea bisericii ortodoxe, carea nu-şi bate 
“capul cu aşa ceva, având ea cu totul altceva 
de făcut, decât să se ocupe şi cu predicarea 

_“ cuvântului lui Dumnezeu, cu administrarea sf. 
Taine, cari sunt “ lucruri grele, obositoare, 
cari pretind! multă pregătire, lăpădare de 
sine, şi pe deasupra nu aduc parale. 

| “Noi preoţii - catolici. ştim, că acestea 
daruri cereşti gratis le-am primit, gratis le - 

-şi dăm. Mereu ne sună la urechi "cuvintele. 
sf. Paul: „Vai mie, de "nu voiu. predică“. 
Nici nu voim să ne acuze” lumea, ca pe. 
preoţii din legea veche, -cari nu-şi! împliniau 
datorinţa: „Câni muţi, cari nu ştiu lătrăa“. - 

38, Ortodoxia. 

„ Ortodoxilor“ le. „place nespus 
de. mult, să -se fălească cu „orto: 
doxia“' lor, Zic, că - sunt „ortodox, 
ceeace ar însemnă, , că. sunt drept- 

„= .- credincioşi. tg
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Ri Ca ortodoxia, . sau. „dreapta 
credinţă, în sine e bună, nime nu .o. 

„trage: la îndoială; dar- că „ortodoxia“ 
neunită nu e bună, nici adevărată, 
încă e. sigur. Şi iată de. ce. Cuvântul | 
„ortodox“. s'a inventat pe. timpul când 
în Răsărit bântuiau multe şi mari. 
erezii, adecă greşeli în credinţă. De 

Biserica, ca mamă îngrijitoare de 
mântuirea vecinică a fiilor săi, îşi 
adună episcopii în concilii sau so- 
boare ecumenice. În adunările ace- 
stea, convocate de mai marele epis- 
copilor,. de Papa dela 'Roma, se exa:- 
mină s. Scriptură, s. Tradiţie, ca să 
se vadă, ce a învăţat DI Hristos, - 
ss.. Apostoli, şi: ce. s'a crezut în bise- 
rică: până la timpul acela.  Dupăce- 
statoriau, care este. adevărata credinţă, 
faţă . „ceice credeau “altcum, o 
scriau. în. “cuvinte cât. se poate mai 
limpezi şi - o, trimeteau .în formă de- 
epistolă la Papa, să o subscrie şi s'o 
publice Bisericii întregi. 

Acei "credincioşi, cari primiau şi 
inărturisiau credința stabilită, ca mân- 

zuitoare a sufletelor şi intărită de Papa ”-
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"prin subscriere, se. - numiau ortodoai . 
sau, drepteredincioşi:.. Va 'să zică,. pe 
timpul acela se nurhiau ortodăxi acei 
creştini, cari trăiau : în legătură .de 
dragoste şi supunere cu Papa . delă 
Roma. „Ţineau . mult la aceea, „ca 
să trăiască în' legătură cu papa, de 
oarece ştiau că Papa e iinfalibil, când 
defineşte - adevăruri. de. credinţă şi 
morală. . Site 

Din cele. de mai sus „orişicine 
poate vedeă, că fraţii nostri rătăciţi nu-. 

- mai pe nedreptul se numesc ortodozi. 
Fi ţin numai numele, dar nu şi cre- 
dinţa vechilor ortodoxi, cu adevărat 
drepteredincioşi.: Azi adevărații orto- 
doxi,. sau drepteredincioşi, suntem noi 
er. "catolicii, căci . mărturisim credinţa 
cea adevărată, şi recunoaştem şi :au- 

„toritatea supremă pusă de Dl. Hristos 
în Biserica sa, cum făceau ''şi. vechii. 
ortodoxi. Neuniţii au încetat de a. mai 
fi cu adevărat ortodoxi, când luându- 
se după 'F oţie. şi Cerularie, -: au ieşit 

„din Biserica, N, Hriştos: Ni 
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39, Papa: Ra 

 Ortsioxăi şi împreună cu ei pro- 
testanţii zic, că Papa nu e capul 
Bisericii, căci Capul Bisericii este Dl 
„Hristos ;..că puterea ce o deprinde nu . 
e dela Dl. „Hristos, - „ci.a primit:o dela . . 
împărați ori conciliile ecumenice ; sunt .. 
prea. dornici de domnie. şi “stăpânire: 
vreau să cucerească lumea întreagă; - 
apoi eu fost atâţia - papi răi, etc. - 

R.. Şi noi catolicii. recunoaştem 
pe. Domnul Hristos de. Cap al Bise- 
ricii; dar Dl. Hristos este Capul . 
nevăzul al Bisericii. Sf. Biserică find. 
întemeiată . ca societate văzută, Dl. . 
Hristos cu înţelepciunea - sa dumne-.. 
zeiâscă 'a trebuit să-i deie şi un cap 
văzut. “Şi Dl. Hristos l-a şi dat în 
persoana sf. apostol - Petru,. căci nu 
şe poate închipui o societate văzută | 
cu „un cap nevăzut. -. 

DI. Hristos . chiar la începutul 
vieţi sale ” publice; când. mai întâiu 
a! văzut pe'Simon alui lona, i-a schim- 
bat numele în Petrii dând- celoralalţi. 
apostoli'să înţeleagă, c că are ceva de -
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„gând cu. el. Ceva mai târziu i-a pro- 
-mis solemn, că pe-el va zidi biserica 
'sa: „Tu eşti Petru, şi pe această piatră 
voiu zidi biserica mea, şi porțile iadu- 
“lui nu o vor învinge'pe ea. Și voiu 
„da ţie cheile împărăției cerurilor, şi. 
„orice 'wvei lega pe pământ, 'va. fi legat 

şi în: ceruri.“ (Mat. 16, 18-20). . Prin 
„cuvintele. aceste Dl. Hristos zice; că 
„pe Petru îl va pune de temelie Bise: 

sericii: sale. :Temelia dă tărie şi uni- 
tate edificiului. - Într'o societate tăria 

„şi unitatea . atâmă dela.. autoritatea. 
„ supremă.' Deci dacă Domnul a promis, 

„— că -pe Petru îl-pune .de temelie, atâta 
a voit să zică, că pe el îl-va pune 
mai mare, lui îi va da autoritatea 
“supremă. | ini 

- „i După învierea:sa din morţi, ară: - 
tându-se Domnul. apostolilor: săi' la 
lacul -Tiberiadei, a zis lui Petru: 
„Paşte mieluşeii mei, paşte oile mele“ 
(loan 21, 15--17). Mieluşeii sunt credin- 
cioşii de rând, iar oile. episcopii şi 
preoţii. Toţi aceştia formează turma 

"„cuvântătoare alui Hristos.:" Intreagă 
—” turma aceasta Hristos Domnul a. în-
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credinţat-o lui :Petru, ca. el:s'o .gu- 
verneze şi s'o 'conducă cu' poruncile 
dumnezeeşti, şi s'o pască. cu învăţă- 
turile cereşti. ! 
„„.. Sf, Biserică, şi după părerile teologilor 

ortodoxi, e infalibilă. Deci . dacă şi ea -ex- 
plică lucrurile. de mai sus ale Sf.- Scripturi 
aşa cum le explicăm. noi, nu rămâne decât : 
a :recunoaşte pe Petru mai mare în Biserică. 
lată cum explică sf.. Biserică în cărţile sale 
liturgice lucrurile de. mai sus: „Stăpâne 
mult. îndurate. Doamne  Isuse. Hristoase, 
Dumnezeul 'nostru, carele pe verhovnicul 

" învăţăceilor şi apostolilor tăi Petru a: zidif - 
biserica ta, şi i-ai dat. lui cheile împărăției . 
cerurilor“ * (Rug. II dela mort. Molitvelnic, 
Sibiu. Tipogr. arhidiecezenă 1874 p. 446.) 

- (E adevărat, că unii preoţi ortodoxi cetesc 
pasajul de mai sus:  Stăpâne mult îndurate 

* D-ne Isuse Hristoase, carele pe apostolii tăi .- 
- ai zidit. biserica ta - etc., deşi în carte e 

tipărit negru pe alb, aşa după cum am citat . 
" noi), lar despre locul al doilea cetim: „Mai: 
întâiu pe tine te-a pus, Petre, mărturisitor 
iubirii celei spre Hristos, Cuvântul cel ce 
“ştie toate, ca un Dumnezeu: Pentru aceasta 
şi turma sa cea iubită ţie ţi-a încredințat.“ , 

- (Mineul lunei lunie p. 295, edit.- Sf. Sinod, 
Bucureşti 1894). o : A 

-*: „Cumcă apostolii. şi evangeliştii încă. 
au fost convinşi despre întâietatea.lui Petru, 
se vede de. acolo, că în cataloagele aposto- —
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“lilor pe Petru îl pun: totdeauna. în locul 
„prim, pe când .pe ceialalţi îi schimbă. . -.. 

„- Petru aşa sa purtat între... apostoli, 
„în cât 'se vede îndată, că- avea putere : 
peste ei. Aşa d. e. el dispune,să se aleagă" 
alt apostol în locul lui luda, el predică mai 
întâiu şi apără pe apostoli în ziua de Ru- 
salii, el rosteşte judecată asupra lui Anania 

„şi a Safirei, el condamnă pe Simon Magul. 
el vizitează toate bisericile — şi pe cele ce nu: 
le intemeiase el, el primeşte mai întâiu pe 
“păgâni în. biserică, pentru el se roagă. bi- 
serica intreagă, de el se. alipesc cei din 
Antiochia, părăsind pe Paul etc, . - 
„„. Superioritatea aceasta a' sf. Petru." - 
peste ceialalţi apostoli o mărturisesc şi căr- 
țile : liturgice ale bisericii ortodoxe. (Vezi. 

> Nr, 13, Cărţile bisericeşti p. 1-2.) 

— 

Aşadară primatul 'sf. Petru şi al ur- 
maşilor săi, al papilor dela Roma îşi are 
baza în sf. Scriptură, lucru ce şi biserica 
orientală îl recunoaşte în cărţile sale litur- 
gice, în cari este depusă o parte a sf. Tra- 
diţii, adecă a celuialalt isvor al descoperirii 
dumnezeeşti. Şi biserica nu se poate înşela - 
în compunerea laudelor sale - dumnezeeşti, | 
căci este infalibilă.. Dacă sf. Petru chiar de 
Mântuitorul a fost încredinţat să pască mie- 
luşeii şi oile Domnului, dacă lui i s'au dat: 
cheile împărăției cerurilor, dacă tot ce leagă . 
ori desleagă el pe pământ, este legat ori 
deslegat-şi in ceriu; atunci el şi urmaşii lui nu pe nedreptul. şi-au însuşit o putere atât
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„de mare. Din cuvintele Mântuitorului se vede . 
apriat, 'că Petru e' vicarul sau locţiitorul - 
Domnului pe pământ, el e suveranul împă- 
răţiei lui Dumnezeu de pe pământ, e inde- : 
pendent de oricine, e : Învățătorul, Păstorul . 
şi Părintele tuturor popoarelor. | | | 

Să fi primit doară Papii puterea lor cea 
mare şi demnitatea aceea sublimă dela îm- 
păraţi şi dela soboarele ecumenice ? 

Dela care împărat? Când şi unde ?. 
Dela împărații creştini ? Dar o aveă deja şi 
mai înainte. Au nu şi-a deprins Papii puterea 
lor peste biserica întreagă “şi înainte de 
Constântin cel mare? Papa Clemente, cam 
pe la 100, au n'a ameninţat pe cei din 

. Corint cu pedepse aspre, dacă nu se 'supun - 
mai marilor lor? De ce nu au recurs Corin- 
tenii la apostolul şi evangelistul loan, carele 

„„trăia' încă şi petrecea nu departe de Corint? : 
De ce tocmai papa Clemente a trebuit să 
facă ordine în biserica lor? Pentrucă ştiau 
ei bine, că Clemente e urmaşul sf. Petru, 
şi prin urmare el e suveranul Bisericii, ca- 
rele are “putere peste toţi. Papa Victor |. 

„de ce a silit la 199 pe cei din Asia, să ce- 
“ lebreze Paştile' deodată cu ceialalţi creştini 

şi nu cu Jidovii? Împăratul păgân Aurelian 
au 'nu' îndrumă . pe cei ' din Antiohia, să se 

” întoarcă cătră . episcopul din Roma, căci 
acela e mai mare peste. creştinii de rând şi 
„peste episcopi? Oe: 

» „Nu cumva dela soboarele ecumenice-a - 
primit a demnitatea aceasta ? Nu, căci iată
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ce zice în privinţa aceasta cel dintâiu şi 
cel 'mai de “frunte sobor ecumenic în epis- 
tola, ce au scris-o Părinţii acelui sobor cătră 
papa Silvestru, în care îl roagă să întărească 
canoanele şi credinţa statorită de ei: „re- 

“bue să ştie.toţi bărbaţii catolici, „că s. bise= 
rică din Roma' n'a. obţinut primatul prin. 

_ decrete sinodale, ci - prin glasul din, Evan- 
gelie al Domnului şi - Mântuitorului nostru. 
Isus Hristos, precum : a zis ' fericitului Apo- 

-stol Petru: lu” eşti Petru .şi pe această. 
piatră  'voiu' zidi. biserica mea.“ -(Harduin, 
„Acta Concil. Tom. Î. Concil. nicean. Prae- 
fatio col. 309). -- NE Ia 
„.” Insuşi Pidalionul, cartea de legi a bi-, 
sericii orientale 'recungaşte, că Papa e mai 
mare şi peste soboarele' ecumenice, când 
scrie: „In cele şepte .soboare dintâi nici - 
un Papă n'a fost în persoană de faţă; iar 
în al Îl-lea şial V-lea, papii Damasus şi Vigi- 

„lius nici personal, nici prin delegaţi nau 
_ fost: de faţă, dar'soboarele aceste sunt ecume- 
„nice, pentrucă pe acelea Papii le-au primit 
subscriindu-le“, -. . - a 

-. Ce zie ss. Părinţi? Şi ei cu toţii: 
mărturisesc că Petru a primit puterea mai 
„nare în biserică, şi că puterea aceasta a 
trecut şi la urmaşii lui, la papii dela Roma. ” 
Să auzim numai pe doi. S. loan Gurădeaur 
zice că „DI Hristos de aceea 'şi-a vărsat 
sângele, ca să poşeadă oile, ca pe o proprie= 

„„tate necontestată; pe care a concrezut-o în 
„grija lui Petru şi a următorilor lui“. (Cartea



- IL. Despre preoţie.) lar s: Cizil din Alexan- 
dria scrie: „Trebue: că noi, 'ca membrii să 

„ne. alipim: de câpul . nostru carele * e. Ponti- 
ficele roman şi Scaunul “Apostolic, căci de 

- acolo-trebue să întrebăm, că ce trebue să | 
-credem şi ce să ţinem. „Pentrucă numai - 
acela are drept de -a osândi,. a corege, a 
pedepsi, a: hotâri, a dispune, a legă şi des- 
legă“...Şi “pe “câţi alţi: nu i-am mai .puteâ 
aduce. Impotriva ;primatului : papei. apoi.nu 

"e nici unul. (Vezi nr. 12-14 din seria ; „Să. 
- fie lumină /* 

+» Mintea: sănătoasă încă ne spune 
„că „Biserica, ca'o societate văzută: | 
cum de fapte, trebue să:aibă un cap 
văzut. Orice. societate. îşi are capul 
său: Un sat cât de mic îşi are prima- - 
rul său;. în fruntea plasei stă prim- 
pretorul în .a judeţului : prefectul, « in 
a-ţări regele. In Biserică: vedem - că 
în fruntea :unei: parohii stă preotul, în 

“a districtului protopopul, 'în a diece- 
zei. episcopul. 'Trebue .să fie cineva 

„şi peste episcopi, căci dacă nu ar fi, 
“nu am' putea vorbi de biserica, ci 
“numai, de bisericile lui Hristos,. căci 

atâtea .biserici ar fi, câţi. episcopi. 
:Aceasta ar fi împotriva Sf. Scripturi, 

“din care, aflăm,. că Mântuitorul a în--
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temeiat numai o biserică. Prin urmare 
„şi în fruntea Bisericii. trebue să fie 
-un Singur cap văzut. 

-De aceea Dl. Hristos, i i-a şi i dat: 
un .cap văzut în persoana sf.: Petru. 
Dar fiind că sf. Biserică a fost inte- 
meiată de Răscumpărătorul. pentru 
mântuirea tuturor oamenilor, a fost 
de lipsă să rămână aşa cum a inte- 
meiat-o EI, până: la capătul. lumii. A 
trebuit să' rămână şi capul văzut. după 
-moartea lui Petru. De aceea adevă-. 
rată Biserică a. Dlui Hristos a.recu- 
noscut totdeauna de cap văzut al: ei 
pe. episcopul din Roma, carele e ur- 
_maşul. sf.. Petru. Puterea papilor. dela 
Roma, au recunoscut-o : toate 'soboa: 
rele ecumenice, toți ss. Părinţi, după 
„cum văzurăm în parte şi. mai sus. -: 

Supremaţia papei: dela Roma! 
peste Biserica întreagă a recunoscut-o 
şi Foţie, autorul - schizmei,' când a. 
cerut dela papa să-l recunoască. de 
patriarh şi să trimită | delegaţi sub - 
prezidiul :cărora, să se _dină un con- 

„ciliu ee 
Biserica orientală” a „ recunoscut
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în mod oficial prin. cei mai aleşi re- | 
prezentanţi ai. ei, : primatul de iuris- 
dicţiune al papei, când : în sinodul 
ecumenic din Lyon (1274) a mărturisit 
că: „Primatul şi principatul” suprem 
şi deplin al bisericii din Roma peste” 
întreagă biserica catolică, pe carele l-a 

„primit cu plinirea: puterii dela însuşi —. 
Domnul“, iar în cel din Florenţa 

„(1439): „Definim, că. Sfântul Scaun .: 
„apostolic şi pontificele* Roman 'are. 
primatul peste biserica întreagă, şi. 
pontificele. Roman este. urmaşul feri- 
citului Petru, principelui. apostolilor, | 
şi adevăratul vicar alui Hristos, şi el. 
este capul întregei biserici şi părintele . 

„şi învățătorul tuturor creştinilor: şi lui - 
i-s'a dat, în persoana sfântului Petru, 
din; partea Domnului ' nostru _. Isus. 
„Fristos, putere deplină de a paşte, 
_de a cârmui şi: de a guvernă biserica 
„universală, precum se află: şi în luc- 
„rările conciliilor ecumenice şi sfintele 

_: canoane.“ —. Textele acestea trebue 
„să le primească şi ortodoxii deazi. De 
ce? , Pentrucă dacă nu le primesc, 

- atunci trebue să recunoască, că bise- 
rica lor a greşit, câiid a; recunoscut
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în a mod atât de solemn primatul” papei. 
Prin aceasta şi-ar tăia creanga de sub 
„picioare, pentrucă recunoscând gre- 
şala bisericii lor, recunosc că nu e 

„imfalibilă, prin urmare că nu e alui 
Hristos. Biserica lui Hristos nici când 

- nu greşeşte în adevărurile de credinţă, 
„nici când nu propune de: crezut un. 
lucru pe care, mai nainte l-a tăgădiit, 
ori tragădueşte ceeace mai nainte a 
“propovăduit; aşa ceva poate numai o . 
biserică lipsită de conducerea şi lumi-' 

„marea Spiritului Sfânt. Şi vedem, că 
„„ „biserica ortodoxă o face. Urmarea e, 

că la nici un caz nu poate fi bise- 
"_rica adevărată alui Isus Hristos! . 
„Autoritatea mai mare în biserică 
nu poate fi conciliul. ecumenic, .pen- 
trucă de autoritate supremă este lipsă E 
foarte. des, iar conciliile ecumenice se . 
adună foarte rar. Dacă ar fi adevă- 
rată teoria aceasta, atunci luându-ne 
după părerea unor ortodoxii, biserica 
lor ar fi fost tot fără. de cap dela 
787 „Încoace, când s'a ținut cel 'din 
urmă” conciliu ecumenic, primit de 

„toate bisericile” neunite. Lp elângă 
aceea 'conciliul“'nu - poate: fi fără 'de
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cap. "Care e capul 'acela?. Istoria ne | 
spune, că toate: conciliile ecumenice 

aşa au avut valoare. 
au fost întărite de papa, şi numai 

Luptele ce le-au purtat Papii cu îm: 
păraţii ori cu guvernele - civile, nu au. avut 
de scop supunerea acestora, ci numai apă- 
rarea drepturilor Bisericii, stârpirea abuzu- 
rilor şi a nerânduelilor, ce 'se furişiaseră în 
viaţa bisericească şi creştină. Papii nici când 
nu s'au luptat ca se .ajungă. de împărați | 
lumeşti (cum doriă -Cerularie, desbinătorul 

” bisericilor!) -peste popoare, ci numai pentru 
a :aduce. pe toţi la lumina credinţei, a-i. 
face supuşii lui Hristos şi ai pregăti pentru. 
viaţa vecinică. Dacă papa trimite misionari 

„în toate părţile lumii, aceasta nu î-se poate - 
lua: în nume de rău, căci aşa făcând îşi 
împlineşte o datorinţă gravă, şi împlineşte 
"porunca Domnului Hristos: „Mergând în- 

„_văţaţi toate popoarele...“ - Numai aceia se - 
şcandalizează de acţiunea misionară .a papei 
şi-l acuză pentru ea, cari nu sunt în stare 
se facă nimic pentru lăţirea credinţei Dlui 
Hristos. De ce ură trebue se. fie ci stăpâ- 

7 

niţi, când nici încreştinarea păgânilor nu o . 
- văd cu ochi bunil 

„Ce priveşte chestia cu papii răi, vezi - 
punctul Papii răi. - 

“Părinţii ortodoxilor de astăzi “se ple=.. 
cau cu 'smerenie înaintea urmaşului sf. Petru 

: ” d. ..: ea 

î. 
4
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zicându-i: „Prea fericitului şi Preasfântului 

__ şi întocmai îngerilor întru Hristos „Părintele 

„Părinților 'şi Stăpân a toate adeveritele bi- 

" 'serici, ca nişte robi ţie înainte căzând săru- 

tim urmele „picioarelor Măriei şi Preastinţiei 

__ “Tale, Putere şi Domnie.“ (Pravila de Târ- 

„ govişte. 1652, pag. 434, glava 395). 

"40, Papii răi. . 

„ Duşmanii Bisericii catolice neagă sfin- 
- țenia acesteia, şi nu admit că ea ar fi şco- 

ala indefectibilă de moralitate, din simplul 

motiv, că Capii ei câte odată au dat exem- 

ple de: corupţie, şi în anumite epoce Scau- . 

_nul lui Petru a .fost dezonorat de şcandalele 

papilor. Si a 
_.“R. In principiu admitem şi noi catoli- 
cii purtarea mai puţin corăspunzătoare dem- 

nităţii lor înalte alor 2—3 papii. Din ace- 

asta însă nici decum nu: se poate deduce 

ceva contra sfinţeniei' Bisericii în general. 
Papii sunt infalibili, când definesc vreun 
adevăr. de credinţă ori de morală, ce trebue.. 
crezut de toţi catolicii, dar nici decum ei -" 
personal nu sunt impecabili.. Infalibilitatea: îi 
apără de a nu greşi în credinţă, nici decum 
însă de nu putea păcătui în viaţa lor privată.” 

+ 2. Ce priveşte 'apoi faptele: a) Cei: 
261 papi, afară de 2—3, au. fost cu toţii 
model de virtute ; mai bine de 60 ani au fost 
declaraţi de sfinţi;- cea .mai mare. parte. 

- dintre ei s'a bucuraţ de'stima şi. admiraţia 
contimporaniilor. Mea
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5). Numărul Papilor, “câri: au “dus: o 
viaţă nu: tocmai corespunzătoare oficiului lor 
înalt şi. sfânt; e extrem de mic; mai departe 
nu trebue 'să uităm, că cea mai mare parte 
din faptele atribuite unor Papi, în partea 'cea 
mai mare sunt: exagerate, denaturate, chiar 

- anume scornite.. Dovadă .clasică despre ace- 
asta avem în scornirea despre, Păpeasa Ioana, 
una dintre cele“mai mari minciuni istorice, 
"precum o recunosc înşişi protestanții. . 

c) Figura multor Papi, pe: nedreptul 
falşificată din partea. unor: suritori duşmani: 
ai "bisericii, a fost pe deplin restabilită de 
istorie şi încă chiar : prin mijlocirea _unor 
istorici necatolici. Marele şi sfântul - Ponti- . 
fice Grigorie VII şi Inocenţiu [Il au să mul- 
ţămească la doi istorici protestanți, lui Voigt 
şi lui. Hurter,: dacă azi sunt recunoscuţi de 
toţi, ca cei. mai mari oameni ai neamului 

„lor şi de: apărătorii. civilizaţiei împotriva 
pretenţiunilor tiranice ale domnitorilor Ger- 
maniei. : 
d) In “Sfârşit | nici un Papă, ori cum a 

fost purtarea lui personală şi privată, n'a 
decretat nimic contra 'curăţeniei - credinţei 
ori a bunelor moravuri: ceeace e o dovadă 
despre. asistenţa ' continuă promisă de Dl" 
Hristos Bisericii sale. Pe lângă toate sem- 
nele de corupţie şi decadinţă,. Biserica - ca- 
tolică totdeauna” s'a ştiut ridica din starea 
tristă, în care se află. Chiar şi în timpurile 
acelea'ea a avut sfinţiy--semn-că-şi atunci 
Spiritul Sfânt. lucra într 'ânsa şi că purtarea 

Ă „14
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slabă alor câţiva nu.o făcea 'să înceteze. de: 
_a,fi' Biserica lui Hristos, carea este. asemă- 
nată de însuşi Întemeietorul ei cu o holdă, 
în care este şi grâu bun şi neghină, cu o 
mreje în. care se prind şi peşti buni şi răi. 
1, Cs Numai sectele necatolice ajunse -odată . 
pe povârnişul 'decadinţei nu. se mai potîn- . 
toarce pe calea cea bună şi nici chiar în 

__„epoce de înflorire nu pot arăta vre'o dovadă, . 
“că ar fi sfinte, necum să producă sfinţi. 
„+ Dintre papii răi se aminteşte mai des 
— ca să nu zicem exclusiv — numele lui 
Alexandru: VI. Nici noi nu voim. a-l scuză 
de păcatele. sale, dar şi aceea e adevărat, . 

-că o mulţime. de fapte, 'ce i se. împută, sunt 
numai scornituri.  lrebue să. judecăm pe 
oameni în lumina timpului lor. Pe atunci 
moravurile erau foarte decăzute -atât. la 
curţile împărăteşti şi regeşti, cât şi între po- 
por, şi aşa viaţa: mai puţin creştinească 

„chiar a unui cleric nu scandaliză aşa de tare: : 
“pe credincioşi. Deşi viaţa lui Rodrigo. Bor- 
„gia era bine cunsscută, alegerea lui de papă 
a fost salutată cu mare bucurie. El avea. 
toate calităţile unui bun principe secular, 
dar eră lipsit de. calităţile unui. bun cleric, 

“cu atât mai mult de ale unui papă... . 
Papi 'slabi au mai ajuns pe. scaunul s. 

Petru, când peste Roma stăpâniă facțiunile 
politice. Acestea se amestecau şi în alegerea: 
Papilor; îi  depuneau. pe cei vechi. şi 

| alegeau din partida lor . de. multe ori 
persoane prea tinere şi. necorespunzătoare
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oficiului. de Păstor suprem al: Bisericii lui 
Hristos, „Trist nume şi-a lăsat în istorie. 
în privinţa aceasta două, femei: Teodora şi 
Maroţia, cari având puterea. politică în mână 
alungau, înveninau pe Papii buni şi în locul 
lor puneau neamuri şi fii de ai lor. Atari 
disordine nu .. compromit sfinţenia Bisericii, - 
ci dovedesc. numai, că Biserica e mai înflori- . 
“toare când e libera a se desvoltă după princi- 
piile sale. Corupţia vine în ea numai prin 
amestecul laicilor, prin. urmărirea” de sco- 

” puri politice” şi a intereselor omeneşti. 
„Istoria Papilor scrisă în mod leal şi 

; imparţial nu poate strica Bisericii, nici nu - 
- latină credinţa credincioşilor. Papa Leo XIII - 

-a deschis şi arhivele secrete ale Vaticanului, 7 - 
"ca astfel să se scrie o istorie: adevărată, - 
„bazată pe documente reale, El ziceă, că. 
istoria nu trebue să spună nimic fals, şi nu 
trebue se tacă despre nimic, ce e adevărat: 
Biserica se teme numai de ignoranță, de 
reacredinţă şi calomnie. | 

: 41. Păpeasa Ioana, - 

„Atât de jos a decăzut papalitatea, în- 
„„cât a ajuns pe scaunul papal şi o femeie 

cu numele Joana — zic unii ortodoxi luându-se 
după protestanții vechi,  - IE 

R. Protestanţii de azi nu mai susţin o 
bazaconie, ca aceasta, carea nu e altceva 
decât o glumă proastă, de- care. sau. folosit. 
mai ales protestanții la început, când în”: 

.



— 212 — 

ură lor spuneau atâtea şi atâtea lucruri .ne- 
sărate-la adresa Papei.:: Fiindcă 'loveşte în - 

 numele..cel.bun al papalității, se înţelege că 
şi unii ortodoxi o primesc cu. dragă inimă... 
-*- Păpeasa aceasta după unii ar fi dom-. 

nit 2 ani, 5 luni şi 4 zile între sf. Leon 
al IV-lea şi Benedict al III-lea pe la anul 855. 

„_. Cumcă e numai “o poveste de prost 
"gust, se vede din următoarele: _- 
„î 1. Foţie, patriarhul Constantinopolului, 
abiă la.6 ani după aceasta, la 861, s'a re- 

" voltat împotriva Papei, pe care de ciudă, 
că nu l-a întărit de : patriarh,. îl acuză de 
erezie şi. câte toate. Dar se poate oare, să 

nu. fi cunoscut un scandal atât de mare, să 
nu-l. fi amintit între acuzele. sale şi să nu-l 
fi trimbiţat în lumea întreagă, când chiar 

'şi de celibat şi de barba preoţilor se acăţă? 
"EL însă nu face nici o amintire despre pă- 
peasa loana, semn că pe atunci nu se 'şiia 
nimic despre ea. | i 
„? > 2. Prima amintire despre ea se: face 
<u. 5 veacuri mai târziu, iar Centuriatorii de . 
Magdeburg au vestit-b ca un adevăr istoric. 
“Puţini . au şi crezut-o, istoricii adevăraţi 
însă totdeauna au ţinut-o de scornitură. . 

3. Intre Leon IV şi Benedict II] nici nu 
- este loc pentrualtpapă: a) În toate cataloa- 
„gele: Papilor: după s. Leon ..IV : (847—855) 
urmează Benedict [il (855—858); b) Pe o 
medalie "comemorativă se. află scultaţi. îm- 

_Păratul- Lothar |. (840—855): împreună ! cu 
„Papa Benedict III. Dar. împăratul Lothar, a



Ta 
a murit în 855; dacă în medalie e: împre- 
ună cu Benedict, trebue să deducem, că în 
855 Benedict III era deja papă. c) Arhiepis-. - 
copul de Reims, Hincmarus, trimisese la 
Papa s. Leon IV o delegaţie. Delegaţia pe . 
drum a. auzit, că Papa Leon a murit. În 
loc să:se reîntoarcă acasă, şi-a continuat 
calea, socotind că încurând se va alege alt 
Papă. De fapt,. cândra sosit delegaţia la - 

“Roma, a şi aflat ales-de. Papă pe Benedict .. 
JI. Unde rămâne deci - loc pentru pretinsa: 
Păpeasă loana, să domnească 2 ani şi mai 
bine, ori după alţii 19 ani? e 
„4, Istoria vieţii . ei încă arată, 'căe. 
opera închipuirii. Se naşte în. Germania, 
îndrăgostindu-se întrun călugăr din Fulda, 

-. se dă de bărbat, fuge cu el'la Paris, unde 
ia: doctoratul, umblă apoi prin. Atena, în 
sfârşit ajunge la Roma, unde ajunge renu- 
mită şi e aleasă Papă cu numele loan VIII. 
Fiind descoperită are o: moarte tragică. 

" Multele contraziceri încă dovedesc, că 
numai de o scornitură poate fi vorba :: După 
unii a domnit:2 ani, după alţii 19..După 

"unii s'a născut în Mainz ori Ingelheim din 
Germania, după alţii în Anglia. O chiamă 
„Agneta, Dorotea ori Gilberta ; unii o fac să: 
moară în procesiune, alţii în- mănăstire, alţii 
în prinsoare. Jocuri de fantazie! 

- Se poate că anză la povestea aceasta 
să. fi. dat . vocea subţire şi. înfăţişarea cam 
femeiască alui loan VIII (872—882), Despre 

- o. _. . . e d: e . 

excelentul fizician, matematician şi chimist-
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Papa Silvestru” II încă _scoseseră: vorba, că 
ar fi vrăjitor. - 

A mai vorbi azi despre” păpeasa “loana 
"că despre o persoană istorică, înseamnă a. 
. ignoră cronologia riguroasă, a da semn de 
"uşurătate şi ignoranță şi o bună. ; doză de 
reacredinţă; 

4, Patria. pa , + - 

t 
. Catolicii. în inima lor sunt fără patrie, 

deşi în afară vreau să se. arate patrioţi. Mai 
întâiu sunt catolici şi numai în al : doilea 
“rând sunt Români. În caz de conflict între 
interesele statului şi ale catolicismului, ei s'ar 
da pe. partea. cestui din urmă. De aceea nu 
trebue pusă în ei mare încredere, nici nu 
trebuesc ridicaţi: la posturi înalte î în admi- 
nistraţie şi militărie. 

R. Catolicii sunt fii tot aşa de credin- 
cioşi patriei şi neamului, cum sunt. Şi orto- 
doxii; ba nu ne temem a.spune, că în caz 
de lipsă în ei .se poate pune mai. mare în- 
credere, decât. în cei de altă lege. Cine 
sunt mai mari patrioţi ca tocmai „francezii, 
italienii, spaniolii, cari cu toţii sunt catolici? 
In Germania au nu centrul catolic este par- . 
'tidul cel mai bine disciplinat, cu ideile cele 
mai sănătoase. pentru pat trie ? Biserica cato- - 
lică, carea: creşte eroi nenumărați pentru 
validitarea. idealului creştin între neamuri 

| „-Băgâne ş şi “streine, : au nu. va creşte eroi şi



do 

"buni patrioţi pentru neamul, din care ies eroii 
aceia ?, De sigur, că da. .. 

- Fiecare creştin adevărat crede, că peste 
Stat este Dumnezeu, carele - este autorul 
statului, şi. cărui trebue să-i " servească îna- 
inte: de toate.. Cea dintâie virtute este iu- 
birea de Dumnezeu, din care: urmează ser- 

"viciul ce trebue să-l facem în onoarea Lui. 
Inainte de toate trebue să urmeze religia 
cea adevărată, î în care se serveşte lui Dum- . 
nezeu în chipul cuvenit şi poruncit de Dân- - 
sul. Indeplinirea . exactă:a datorinţelor : faţă 
de' Dzeu formează apoi cea -mai solidă: bază 
a fidelității faţă de patrie. Cine nu cinsteşte 
pe Dzeu cum se cuvine, adeca nu ţine legea 
cea “adevărată, . acela nu-va ţineă nici po- 
runca ajdoua dumnezeiască, carea ne îndeam- 
nă să. iubim pe de aproapele, ca pe noi în: 

. şine. Din cei ce sunt de aproapele nostru, atât 
mintea sănătoasă, cât şi sf. Biserică ne spun, 

„să iubim mai întâiu. de toate pe părinţii :şi 
neamurile noastre şi mai apoi întreg neamul 
nostru. Domnul Hristos încă ne-a dat exem= 
plu să ne iubim neamul. El a iubit Palestina 
şi. a plâns asupra lerusalimului. - . - - 

-Creştinul adevărat nu: poate subordonă 
religia sa naturei sau naţionalităţii, căci sub- 
ordonarea aceasta constitue esenţa păgânis- 

“ mului. Scopul adevărat al omului este de a 
ajunge la fericirea de veci. Acolo însă vom . 
ajunge. nu -pentrucă suntem Români — căci 
atunci toţi Românii. şi. numai. ei s'ar mântui, 
—ci pentrucă trăim ca! “ ereştini adevăraţi. 

o
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Cradiaţa vea adevărată este 
mai, scumpă, fără de care-e,.cu. neputinţă : 
a -pliăceă “lui Dumnezeu.. Tocmai de aceea . 
trebue să. ținem la ea, şi: s'o apărăm împo- 
triva atacurilor, chiar. dacă ar veni din par-. 
tea statului. Noi urmând porunca lui Fizistos- 
Dumriezeu, dăm cele ce sunt ale lui Dum- 
nezeu, lui. Dumnezeu, şi.cele ce sunt ale : 
Cezarului, Cezarului. Dacă statul ne: cere 

“unele lucruri, cari nu-i . compet lui, ci lui 
Duzinezeu, noi se înţelege, că i-le vom negă. 
Dealtmintrelea trebue să .se ştie, că între 
adevăratele interese ale neamului: şi între 
interesele. Bisericii catolice nu sc poate ivi 
conflict. Dacă 'se ivesc conflicte si neînţele- - 
“geri, acestea provin numai din .nepriceperea 
ori răutatea unor. oameni puşi la conducere. 
“Când de ex. uniţii s'ar împotrivi . unor legi, 
cari le vatămă conştiinţa şi calcă în picioare ; 
drepturile Bisericii catolice, ei .nu pot fi acu- 
zaţi, că ar fi mai întâiu catolici şi numai în 

"iândul al doilea Români, -pentrucă ei şi a-. 
“tunci surit buni Români, voind să abată sta- . 

Pa 

tul dela o politică greşită, carea totdeauna 
se sfârşeşte.rău pentru dânsul. E apoi lucru 
cunoscut, că legilor nedrepte oricihe se 
poate împotrivi. .. . E 

” Din împrejurarea, că catolicii 'au cura- 
jul să-şi apere religia lor faţă de atacurile 
nedrepte ale statului, nu urmează, că. cato- 
licii nu ar fi oameni de încredere între. ori . 
şi ce împrejurări, Cel ce pururea 'se târăe 
şi se_liriguşeşte- înâintea statului, acela: nu e' 

comoara cea. 

1



un caracter loial şi cinstit. : Se linguşeşte şi 
se dă de omul - statului, până ce îşi vede: 
asigurate interesele personale. Cât ce statul 
nu-l mai favorizează, numai decât îi întoarce 
spatele. În momentele critice de loc nu-l. 
trage. inima ase expune primejdiei : pentru 
binele patriei ori cinstea neamului. Pe mulţi - 
dintre „patrioţii mari“ de azi îi cunoaştem 
bine, ce poame-bune erau sub răsboiu... 

Noi catolicii. ne simţim obligaţi în 
conştiinţă, de a ne iubi patria. Cuvântul 

„lui Dumnezeu ne obligă chiar şi la jertfirea . 
vieţii pentru patrie, dacă e de lipsă. Cine 
nu cunoâşte pe Dumnezeu ori nu-i serveşte 
cum trebue, cum. îşi va putea iubi patria? 
Ce-l poate îndemna la aşa ceva? Catolicul 
ştie, că nu este autoritate decât dela Dum- 
nezeu, şi prin urmare nu se poate împotrivi. ; 
cineva autorităţii civile, când aceasta porun- * 
ceşte ceva pentru binele public, fără ca să. 
nu: vateme pe Dumnezeu. Adevăraţii cato- 
“ici îşi împlinesc toate datorinţele faţă de. 
stat, în cele ce statul are drept să pretină. 
Celce zice, că-şi iubeşte: mai mult patria, 

"decât pe Dumnezeu şi religia: lui, acela nu : 
are adevărată iubire de patrie;. nu în ura- 
le stă 'adevărata iubire de: patrie, ci în 
jertfele, ce e gata cineva să le aducă' pentru 
patrie. .-.: | a 

„.. Avem. şi azi bărbaţi catolici, cari prin 
cunoştinţele şi cinstea lor ar trebui să ocupe 
cele mai înalte posturi, în administraţie şi 
la miliţie. Dar fără nici un 'riotiv real,-ci
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numai .şi numai . din - motivul '-că sunt uniţi, 
sunt înlăturați şi substituiţi “cu alţii neapţi 

___pentru.atari posturi, dar sunt. buni, pentrucă .* 
„sunt: ortodoxi. “Lucrul nu: se spune, dar îl 
simţim la tot pasul. Măsura aceasta nu e 
dreaptă, şi vai de statul, . care nu are la 
baza. sa dreptatea. Câţi nu au părăsit cari- | 

„era militară pentru şicanele, - la cari au 
fost expuşi. Şi suntem 'siguri, că la caz de 

“lipsă aceştia vor -mântui patria. In Franţa. 
nu 'i-s'a dat dela început comanda supremă. 

„generalului Foch, 'pentrucă fiind . el catolic 
practicant, nu era .bine văzut înaintea franc- 

„_ masonilor. Când a ajuns în postul, ce i-se. 
cuvenia, şi-a ştiut face datoria... ..  “ 

„ui. Da.Şi ca Români:ne mărturisim: ca-. 
- tolici, şi suntem “siguri; că numai catolici 

fiind, putem fi adevăraţi Români -şi buni 
patrioţi. DE E 

43, Prozelitismul. | 

Ceeace e mai de reprobat în biserica 
catolică, este prozelitismul său, adeca năzu- 
inţa de a se folosi de toate mijloacele, mai - 
ales de căsătoriile mixte, pentru a-şi înmulţi 
membrii săi ; procedura aceasta a ei turbură 
pacea confesională a familiilor. : . -: - 

R. Cei.ce trăiesc între 'ortodoxi ori 
protestanți, ştiu foarte bine, că prozelitis- 
mul se face mai mult din partea acestora, 
decât din a catolicilor: Se face prozelitism . 

_. din-parteă lăr prih căsătoriile mixte, -prin - 
, 

4
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răspândirea. de ziare pline: de .calomnii şi 
minciuni la adresa catolicilor, prin „cărți di- 
dactice pline de. afirmaţii gratuite în contul 
catolicismului, cărţi „aprobate: 'chiar de 'mi- : 
nister, prin. eschiderea uneoria . dela oficiile“ | 
publice, prin eschiderea nu „arareori dela . 

- primirea loturilor. de pământ, la cari ar avea 
drept după legea agrară, ca, să nu mai vor- 
bim de alte multe iniimidări, la cari;sunt 

- expuşi catolicii din : partea oficianţilor ne 
catolici de tot felul. a 

Cel ce se încearcă a câştiga pe alţii - 
pentru religia cea adevărată, are tot dreptul 
s'o facă; altmintrelea. nici mar. mai fi creş- 
tinism - adevărat, nici nu'. sar. mai observa 
porunca, lui Hristos : „Mergând învăţaţi to-, 
ate -popoarele“ (Mat. '28, 19). Ceeace.. este 
de .reprobat - e, că se. face prozelitism „cu : 
mijloace neiertate d. e. prin. minciuni, ca- 
-lomnii, ameninţări, promisiuni etc. Conver- 
tirea celor de altă. credinţă ' prin mijloace 

'iertate se. chiamă propagandă, iar prin mii 
loace neiertate prozelitism. | 

“Cei ce acuză, Biserica catolică de pro: 
„ zelitism, o fac: aceasta: numai „pentru casă 

înşele' lumea, ca nu! cumva: să se observe 
:prozelitismul lor. Ce nu fac ortodoxii pentru 

” a-sili pe catolici să se lapede :de credinţa 
„cea adevărată ? Toată lumea ştie, că un ar- 
hiereu neunit a strigat în gura mare, că nu 
va 'da' odilină: oaselor sale, până ce nu va 

- nimici catolicismul dintre Români! Îl asigu- 
răm, că ă pentru munca ăceasta î fici când_nu
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se va odihrăl Dar “pocăiţii şi tot felul de 
secte protestante, câte jertfe nu aduc pentru 
a-şi asigura mijloacele de. convertire, de 

- multeori „necreştineşti, când e -vorba de a 
lua lupta cu Biserica catolică ?! Dar socia- 
liştii câtă larmă. nu fac, până ce nu înscriu. 
pe toţi muncitorii în partidul lor ?. Toţi caută 

"să-şi propage 'evangelia lor., Numai Bisericii 
catolice să nu-i fie permis aşa ceva? De 
ce ? Pentrucă ea e alui [sus Hristos, e sem: 
nul, « cui pururea trebue să i-se zică împotrivă, 

da. Purgatorul. - 

. „Catolicii cred, că —'în afară de 
raiu şi: iad, sau de locurile. şi de. 
starea de fericire şi nefericire a sufle- 
telor —. mai există un al treilea. loc 
intermediar, în care merg sufletele. 
celor cari au murit cu păcate veniale. 
şi ale celor cari n'au_ împlinit satis- 
facțiunile impuse de biserică“ (Mihăl- 

„cescu op. cit. pag. 267). - 

—_ 

Am mai crede şi noi catolicii, 
că preoţii ortodoxi nu cred decât în. 
raiu şi iad, dacă aceşti preoţi nu ar 
mai luă . stole pentru înmormântarea 
celor morţi, nu s'ar mai rugă pentru 
ei, nu ar: merge la pomeni etc. Până - 
le_fac- acestea” e sigur, că şi ei admit



921 — 

purgatorul, dacă nu .cu numele, cel 
puţin cu fapta. Căci dacă nu există 
purgator, ce rost'.mai ..au pomenile, - 

rugăciunile pentru cei morţi?" Cei. 
din raiu nu mai au lipsă de ajutorul . 
nostru, ci noi de al lor; iar celor 
din iad nu le: mai: foloseşte nimic, 

„ori. cât -ne-am ruga pentru ei, ori 
câte milostenii am „face în favorul 

-lor. Deci, dacă preoții. ortodoxi nu 
vreau să umble 'cu minciuna şi sănu 
înşale poporul, ei: trebue să! şteargă 
pomenile. şi rugăciunile dela. morţi. . 
„i. „Că. există : purgator, a: recunos- 
cut-o. şi. biserica orientală în conciliul 
din . Florenţa, unde . împreună. cu 
Biserica catolică a. zis: . „Definim... . :. 
că. sufletele acelora, cari s'au.căit în . 
adevăr şi au ieşit din viaţa aceasta 

„în iubirea lui Dumnezeu, dar. înainte 
de .ce ar fi satisfăcut pentru păcatele 
de comitere şi de omitere, prin roade 

vrednice de pocăință, se curăţă! după 
moarte. prin pedepse curăţitoare şi . 
le sunt 'de. folos —.ca să se scape 
de.; pedepsele acestea —. ajutoarele 
credincioşilor. vii, “adecă-jerifele . litur- 
gice, rugăciunile şi. .milosteniile şi cele 

|
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lalte. lucruri de pietate, 'pe cari s'au 
!- îndatinat: credincioşii a le'face pen- 

“tru. alţi;; 'credincioşi,: după” datina 
Bisericii. “: . ae a 

„__.. Existenţa purgatorului se dove- 
„ deşte din s. Scriptură. Cetim la Luca 

12, 58-59: „Când mergi cu pârâşul 
tău la drum nevoieşte-te — pe cale : 
să:te..izbăveşti de el, ca: să .nu:te 
tragă la: judecător, şi judecătorul te 

va -da temniţerului, şi  temniţerul te 
va aruncă în temniţă. Zic ţie, nu vei 

"ieşi de acolo, până nu vei plăti şi 
banul cel mai de pe urmă.“ 'Cuvin- 
tele acestea ale Mântuitorului numai 
despre viaţa. de dincolo: se pot în- 
ţelege... Cel ce nu s'a împăcat pe 
deplin cu Dumnezeu în lumea: acea- 
sta, va trebui . să facă destul drep- 
tăţii dumnezeeşti pentru păcate în . 
viaţa ceealaltă, în o temniţă, de unde - 
nu va scăpă, până ce nu va suferi 
întreagă -pedeapsa.  Temniţa aceea : 
nici decum .nu poate fi iadul, căci 

„din iad nime nu mai'scapă. Ne-a - 
spus-o doară limpede "Dl. Hristos, 

_când în- pilda--despre Bogatul îmbui-. 
„bat şi săracul Lazar .pune în. gura -
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fui. Avram ' cuvintele ; ; mîntre noi şi: 
între voi prăpastie - mare s'a: întârit : 
ca cei ce vor. să treacă .de' aici la voi 
să. nu' poată, nici cei de: acolo la noi, 
să treacă“ (Luca 16, 26). Prin:ur- 
mare, dacă” DI Hristos vorbeşte de 
o: temniţă - -de.: curăţire, în lumea. cea- :. 
laltă,. din care sufletele pot scăpă, şi : 
dacă .ne mai spune că temniţa aceea 
nu este iadul, căci din acela — ne-o 
spune, tot El —:nime nu scapă, tre- 
bue să existe, afâră de iad-o temniţă, 
„unde: sufletele se curăţesc pe deplin 
“pentru raiu. Temniţa aceasta, biserica 
catolică .o numeşte. loc curăţitor sau 
purgator. 

Tot existenţa purgatorului o do- 
vedesc şi cuvintele dela . Mac. Il-v. 
46: „Drept | aceea, sfânt şi cucernic | 
gând -a fost, că a. făcut curăţenie 
pentru cei morți, ca să se slobozească . 
de păcate.“ lar la Matei 12, 32 Mân- 
tuitorul spune, că sunt unele păcate, 
caii nu se vor ierta: nici întru acest 

veac nici în .cel ce va să fie. Dar 
nu. toate păcatele sunt atari, şi prin 
urmare: există păcăte; cari-se e pot ierta 

Şi. în - „cealaltă viaţă. - ”
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+ Existenţa purgatorului au admis-o . 
chiar: şi popoarele păgâne. 'Romanii 
credeai, că sufletele înainte de ce ar 
ajunge la: pacea din: Eliseu, trebue 
să. se curețe: de păcate: şi de rugina, 

-cu care S'au întinat pe "pământ. Grecii 
credeau că sufletele . se . curăţesc în 
Acheron cu pedepse : proporţionate 
păcatelor făcute. în viaţa aceasta. 

„Mintea sănătoasă încă ne spune, . 
că. trebue să fie un loc curăţitor, sau 
purgator. - Cei ce mor, sau sunt cu .to- 

„tul. curaţi, său * încăr caţi cu "păcate, 

grele, .;sau întinaţi numai: cu: pă- 
“cate uşoare, ori n'au făcut : destul în 

viaţă pentru' păcatele grele, . dar ier- 
tate.” Cei cu totul curaţi sau. sfinţi, 
merg deadreptul în raiu ; cei cu pă- -- 

„cate grele, merg deadreptul în iad; 
cei. ce nu sunt cu totul curaţi,: nu pot 
„ajunge numai decât în raiu, pentrucă 
ar.fi împotriva : sfinţeniei ! lui Dzeu: - 
toi. ce e spurcat nu va întră întri însa“, 

„adeca 'în cetatea cea - nouă, : în atu; 
dar nu .pot: fi: aruncaţi nici în iad, 
de unde nu. mai este scăpare, căci 
aceasta:-âr-—fi'. coâtra dreptății: dum- 

“nezeeşti, care” nu. poate. „pedepsi cu -
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„„pedepse” vecinice pe csi.ce s'au po-. - 
căit şi au murit în legătură de dra- ] 
goste cu Dumnezeu. Așa dară, chiar 
perfecţiunile dumnezeeşti pretind, ca 
să existe loc curăţitor. sau: purgator.: - 

| 258, Roma, 
„== Pentruce nu: ne vom lăpăda de Roma: 

| mici când? — - 

Organul oficial al mitropoliei din Sibiu, 
„Telegraful român“, în numărul său desanul 
nou (1924) a provocat pe Preasfinţiţii Ar-. . 
hierei. uniţi cu Roma se: treacă la sânul:bi-: 
sericii. strămoşeşti (| 2). Se vede că cei dela 
numitul ziar -presupun . despre . conducătorii 
Bisericii 'române unite cu Roma, că ar fi. 
nişte - simpli năimiţi, cari slujesc'nu din . . 
adânci convingeri religioase, ci numai din 
interese meschine vremelnice şi ca atari îşi 
pot schimba convingerile aşa după cum îţi 

„schimbi o haină, după climă. şi anotimpuri, 
ori după capriciul modei nebune; 

Preasfinţitul Dr. A. Nicolescu dela 
Lugoj, nu' a.rămas dator cu răspunsul. 
Dânsul — chiar abstrăgând . dela partea 
dogmatică, carea ne învaţă în mod infalibil,- 
că mântuirea. sufletelor numai în Biserica 
„catolică -se poate dobândi — şi punându-se . 
numai pe teren naţional; a-arătat—moțivele 
puternice şi neresturnabile, pentru cari 'şi—— 
Si iii Si 15



“:numai ca români trebue să ţinem la Bise- - 

] rica Romei... . ..:.- Se 

po “: „Noi” Românii trebue să : ţinem la Bi- 
! serica Romei: -. _- :. E 

1.:Pentrucă Roma! ne-a încreştinat 
prin apostolii săi, prin preoţii săi latini, cum: 

o recunosc toţi istoricii noştri mari: Onciul, 

Dobrescu, Pârvan şi Xenopol. Roma ne-a 
dat deci viaţa. trupească şi sufletească. Şi 
veacuri: dearândul am stat apoi sub ascul- 
tarea directă şi nemijlocită a Romei papale, 
prin vicarul său dela Tesalonic (Onciul, 
passim),  - : .. 3 

„2. De Roma şi papii săi (Silvestru Leo, 
Clemente, ş. a.) ca de-urmaşi ai verhovni-. , 

_cului (capeteniei) apostolilor ne: vorbesc 'Mi- 
neiele fraţilor ortodoxi —. cum se poate con- 
vinge oricine, răsfoind ediţia oficială a Mi- 
neiului, cea din urmă, edată de s. Sinod din 
Bucureşti. (Vezi Cărţile bisericeşti). Or, se 
ştie, că. „Legem credendi, lex statuat suppli- 

- candi,“ - a 
3. De. Roma şi de Pontificii săi res- 

pective de autoritatea lor supremă, ne vor- 
besc hotăririle. întâielor mari soboare - ecu- 

" menice, cum se poate convinge oricine răs- 
foind „Pravila“ (dela Târgovişte) sau „Pi- 
dalionul“ — aceste vechi colecţii de canoa- 
ne ale bisericii române răsăritene. (Vezi 

Papa) - o. a 

_'4, „Cu Roma sunt uniţi fraţii noştri . 
LL latini, din apusul Europei şi din lumea nouă. 
——Este indicat deci, ca în alianţa universală
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latină, să nu alcătuim o notă discordantă 
chiar noi, cari am gravat amintirea străbu- 
nilor nostri în numirea noastra de „Români“, A 
ca un semn al nobleţei noastre antice. De 
ce să nu fim deci legaţi ţot aşa de mult şi 
de Roma creşiină, mama sufletească a celor 
mai multe popoare de pe pământ, dar mai 
cu seamă a popoarelor neolatine ? SE 

5. Roma n'a nimicit nici odată vre'un. 
popor,:ca popor, ci ori unde a venit în atin- - 
gere cu naţiunile singuratice, le-a înobilat 

“din punct de vedere cultural, moral, religios; - 
aducându-le la înflorire şi mărire. Pe când 
religia ortodoxă ne nimiceşte fraţii noştri . 
din Sârbia, Grecia, Bulgaria (Vezi „Cartea. : 
verde“ a' ministerului .nostru de externe, de 
pe vremea conflictului greco-român), şi i-ar 
fi expus .peririi sigure pe fraţii noştri din 
Basarabia, tocmai sub pretexţul, că bisericile | 
ortodoxt sunt şi trebue să fie biserici naţio-" 
nale, ceeace în practică echivală cu exclu- 
zinism şi şovinism, pe atunci Biserica cato- 
'lică fiind internaţională — în: senzul nobil 
al cuvântului — îmbrăţişează de o .potrivă 
soartea tuturor popoarelor, nu suprimă nici: 
o limbă, ci. imitând caritatea -generoasă a 
lui Dumnezeu, se interesează .de toţi şi de. 

_ toate, - 
6. Roma 'repreziniă şi 'azi cea mai 

mare forță spirituală din lume şi ei se în- 
chină prietini şi duşmani. deopotrivă, culti- 
vând legături cu ea, menţinând ambasadori 
şi. ministi delegaţi pe lângă această putere, ____- 

pp
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„carea nu-dispune de miliţie. şi are numai. un 
palmac de loc ca teritoriu, dar are în schimb. 
stăpânire peste sute de. milioane de suflete, 
cari îi admiră activitatea profund umani”. 

tară -şi civilizătoare dealungul tuturor veacu- 
rilor. — Puterea ei spirituală se vădeşte - 
mai apoi în mod strălucit în miile de misio- 
pari, pe cari — potrivit poruncii divine 
„Mergeţi şi învăţaţi toate popoarele“, — 
îi trimite şi. 'azi „în toată lumea .spre ao 
încreştină şi întoarce la Hristos. O şi ad- 

„miră toţi pentru acest lucru, care, deşi atât 
de esenţial, nici urmă nu are în organizaţia 
bisericilor aşa zise. ortodoxe. . | - 
„1.7. În era aceasta când popoarele cear-. 

că. să se înfrăţească, privirile tuturora sunt. : 
“ațintite asupra Romei, — dovadă acţiunea 
lordului Halifax şi a arhiepiscopului (angli- 
can) de Canterbury, şi dovadă iarăş zecile 
de mii de conversiuni din Anglia şi Ame-: 
rica, cari pun în uimire cu adevărat lumea. 
întreagă. _. SR a 

„8. Și apoi nu Romei datorim noi re=: 
naşterea ncastră ca neam ? Prin. reunirea. 
cu Roma în 1709-ne-am renăscut ca neam, . 

-Şi am putut înfăptui. unitatea noastră naţio-. 
nală de mai târziu. Foloasele imenze cultu-: 
rale, ce au rezultat de pe urma reunirii. cu 

„Roma, au produs ca rezultat acest fapt feri- 
cit pentru noi toţi. . Aceasta este 'deducţia 
logică din discursul de. recepţiune al mini- 
strului Lapedatu Ja. Academia română, şi. 
din-<Gstătările. altor bărbaţi de seamă, ca. 

-



Titu Maiorescu, Ursu şi alţii. (Vezi Nr. 4,. 
pag. 3.) aa 

9. În sfârşit, primejdia: -slavă, perma- 
nentă pentru noi, nu vom putea-o ocoli cu-: 
eficacitate decât în strânsă legătură sufle- 
tească cu fraţii noştri din Apus, separân- 

“ du-ne cât mai mult de “popoarele slave, 
cari prin ortodoxie se infiltrează în sufletul 
neamului, ca. şi în trecut (dovadă Rusia), 
şi cearcă să ne aservească şi să ne exploa- 

“teze -cât mai . mult.- În schimb Austro- 
„Ungaria catolică nu mai există şi aşa nu 

mai constitue pentru noi o . primejdie ca 
mai nainte, pe care însă Biserica română 
unită — o spunem cu “mândrie, — a ştiut 
s'o înfrunte în toată vremea. : 

_ - * Sapienti sat |“ : DE 
”__-  Puternieile argumente aduse de P. $. 
Sa au făcut pe redactorii dela Sibiu-să. 
amuţiască şi să nu mai publice atari pro- . 
vocări nesocotite, De combătut, n'au com- 

- “bătut cu nici un cuvânt nici.un punct din 
răspunsul P. S. Sale. Semn, că înşişi s'au 
convins, că e un lucru zadarnic şi s'ar face 
numai de râs. (Abia un laic, dl Bogdan Duică 
aîncercat să răspundă ceva bătând câmpii şi 
constatând, că nu se ţin de dsa atari chestii), 
De cuminţi însă nu i-au cuminţit; căci nu şi-au 
recunoscut vina, nici primejdia nespus de 
mare, la care expun neamul prin „ortodoxia“ 
lor. Dacă. au “văzut _că nu se fericesc cu 
Preasfinţiţii Arhierei, uniţi, S'au Tăpustit 
asupra" poporului, -folosindu-se nu. arare ori
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de cele mai barbare mijloace, ca la :Cib 
şi Poiana. .. i ă 

Dar dacă argumentele aduse de P. 
S. Sa şi primite de toţi oamenii cu scaun 
a judecată, 'au făcut pe profesorii ortodoxi 
“dela Sibiu să amuţească — răsbunându-şi 
doar prin calumniile cele 'mai mârşave în 
legătură cu Cibul — ele au avut un ecou 
foarte mare în. inimele alor noştri. Credin- 
cioşii greco-catolici din Târgu-Mureş, înce- 
pând cu preşedintele Curţii de Apel, pre- 
fectul judeţului Murăş-Turda, elita societăţii 
în număr de 37 inşi — au publicat în Nr. 
9 al „Unirei“ articolul „Răspundem şi noi“ 
în care fac o splendidă mărturisire de credinţă 
creştină şi română: „Citind în numărul 7 c. 
al ziarului „Unirea“ — zic ei — răspunsul 

„lapidar al Preasfinţitului Episcop-Dr. Ale- 
xandru. Nicolescu al Lugojului, dat în che- 
stia legăturilor noastre cu Roma papală, 
am aflat cu multă: surprindere, că : domnii 
dela Sibiiu. au îndrăznit să învite pe iubiții 
noştri arhierei, să treacă la ortodoxie, în- 
sinuând, că. dacă ar trece ei, ca păstori, 
întreagă turma credincioşilor i-ar urmă fără . 
cea mai mică discuţie şi împotrivire. 

Afle deci „Telegraful. Român“ “din 
Sibiu, şi toţi cari ar crede la fel, că noi 

" credincioşii mireni ai bisericii române unite, 
stăm _neclintiţi pe lângă această biserică, 
ținând atât de mult la Roniă originei noastre, 
opât_ chiar dacă — presupunând imposibi- 

ul — toţi arhiereii nostri ar trece la orto- *
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dexie, noi nu i-am urma, spunând un puter- 
ni: „veto“ împotriva unei atari . defecţionări. 
Convingerea ce o avem despre imenzul aport 
naţional şi” moral rezultat de pe urmă legă- 
turilor noastre cu Roma este atât de pro- 
fundă, încât dacă unirea religioasă cu Roma 
n1 S'ar fi făcut la 1700 — din partea pă- 
raților noştri, ar trebui neapărat să o facem 
mi astăzi. . i 
 - Aprobăm deci în întregime răspunsul 
cat în 9 puncte de Preasfinţitul Alexandru 
a Lugojului, pe care îl felicităm din tot suf- 
dul, exprimându-i deodată şi admiraţia, 
mulţumita şi recunoştinţa noastră cea mai 
atâncă, _ 

| Binecuvântăm pe aceeia, cari au făcut 
m.rea operă a unirii din 1700, prin care —: 

_spe marele noroc 'al întreg neamului nostru, 
— am fost legaţi şi prin credinţă de gintea . - | 
latiă şi de. cultura „Apusului. Nu vedem 
anume nici un singur motiv acceptabil, 
pentu care astăzi Românii ar trebui să se. 
aproie prin credinţă de marea slavismului, 
de cre e bine să ne ţinem cât mai departe. 
Şi deă prin forţa împrejurărilor, Slavii au 
reuşitsă-şi împună credinţa unei părţi atât 
de însmnate a neamului nostru, această 

"încă n însamnă, că ea ar'fi fost primită 
din covingere de acest popor — urmaş al 
“Romei — care în chip firesc, trebuia să se 
orientez şi în-cele religioase, spre fraţii 
săi de nge,: popoarele: mari şi. civilizate 
ale apuslui. Ortodoxismul Grecilor, Sârbi-.— 

—
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lor, Bulgarilor şi Ruşilor este: o lege ala 
„de. nefirească pentru neamul - nostru . latin, 
încât originea ortodoxiei "române nu pocte 
fi decât o siluire de conştiinţă. * 

“Dacă putem deci regreta ceva, e fa- 
“tul că aceasta s'a putut întâmpla. Deace:a 
noi subsemnaţii mireni ca fii. recunoscătoi 
ai bisericii române unite, căreia îi datorăn 

___ renașterea noastră naţională, pivotul prir-' 
„„cipal al înfăptuirii unităţii noastre de az, 

am fost, suntem şi vom fi totdeauna cii 
mai aprigi apărători ai credinţei roman:, 
de care nu este putere lumească să ne poaă 
despărți vreodată.“ „Ortodoxia“ românească l) 
voind . să-şi răsbune asupra acelora, czi 

„au subscris manifestul de mai sus, a recis 
la puterea civilă” a statului, amenințând / pu 
lipsire de oficiu pe unul şi pe altul. Seza, 
că ea de ea, e neputincioasă să se ape. 

" Atari manifeste: au mai dat Sibienii şi kt 
mărenii. Da, lupta de exterminare, € a 
pornit-o. ortodoxismul strein: împotr iv] Bi- 
sericii unite, trezeşte conştiinţele curge şi 
formează mărturisitori şi eroi.: 

j 

2$. Schisma cea “mare! 
— Desbinarea bisericilor: —] . 

„__ »Cauzele desbinării sunt învăăturile | 
- noi, ce s'au întroduis în biserica apseană. 

pusenii s'au abătut în -decursul impului 
dela adevărata învăţătură a bisericiiui Hris- 

boss "Apoi înşiră învăţăturile în/ari s'au
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„abătut: 1. Primatul papei, 2; purcedirea 
"Spiritului Sfânt şi dela Fiul, 3. pânea azimă, A 

4. purgatorul, (Dr. D. Barbu, ÎIstorioare bi- . . 
sericeşti pag. 34). Da 
„... R..Cumcă punctele acestea nu'sunt 
abatere dela adevărata învățătură a Bisericii. 
lui :Hristos, se poate vedea unde am vorbit. - 

„anime despre ele (Vezi:' Papa, Filioque, 
Azima, Purgatorul). Cauzele desbinării bi- 
sericii , greceşti dela Biserica lui Hristos,. 
sunt cu totul altele. Teologilor ortodoxi li-e 

„ruşine să le spună, căci cauzele - acestea 
sunt identice cu cauzele căderii Ingerilor şi 
-a primilor oameni: îngânfarea, dorul de 'a 
ajunge tot mai sus. Aşa e şi aici. Desbina- - 

„rea bisericilor s'a făcut . din simplul motiv 
că Foţie a voit;să-şi: răzbune asupra Papei. 

- dela-Roma,. pentru că. acesta n'a voit să-l: 
întărească în scaunul -patriarhal, în locul 

”- sfântului Igaaţiu, carele pe nedreptul: fusese 
alungai de pe scaun. - aa 

Lucrurile s'au întâmplat. aşa:=-Pe la 
anul 857 împărat. în Constantinopol era 
“Mihail III, copilandru încă. In locul lui, tre- 

“ burile impărăţiei le conducea mama impăra- 
tului, Teodora, şi unchiul lui, Bardas, fra- 
tele Teodorei. Bardas era un păcătos pu- 
blic: trăia în nelegiuire chiar cu noru-sa. . : 
Pentru aceasta S. Ignaţiu, carele era pa- 
triarh, l-a: certat şi l-a îndemnat să'nu mai 

- fie'de sminteală-tuturora. Bardas n'a ascul- 
tat. Ba: a avut neruşinăreasă”se ducă-să. se 
“<uminece în ziua de Bobotează a an. 857-——.
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-S. Ignaţiu n'a voit să-l cuminece. Din răs- 

bunare, Bardas şi-a făcut o partidă de epis- 

copi, cu ajutorul cărora a depus pe s. lg- 

naţiu şi în locul lui a pus pe Foţie,un 

- simplu laic, slujbaş înicancelaria împărătească, 

Bardas promisese fiecărui mitropolit şi epis- 

cop a parte, că pe el îl va pune de „patriarh, 
dacă va votă contra lui Ignaţiu. 

* Acum văzându-se ei Înşelaţi, nu au mai 

voit să ştie nici de Bardas, nici de Foţie. 

Știind ei bine, că s. Ignaţiu pe nedreptul a 
fost depus şi că Foţie, numai prin înşelăciu- 
ne 'a. ajuns la rangul de patriarh. nici n'au 

voit să-l consâcreze. Ştiau: ei bine, că acea- 
sta e o crimă, carea nu poate rămânea ne- . 

pedepsită de capul Bisericii; de Papa dela 

Roma. Abia s'a aflat un episcop, carele s'a 
- angajat . să-l consacre pe. Foţie. -Şi cine. a. 

În 

fost acesta ? Un episcop din Sicilia, George 
Asbestas, depus de Papa pentru fărădele- 
gile lui. În 6 zile l-a. făcut . lector, călugăr, 
diacon,. preot, episcop. La început Foţie a 
încercat să câştige cu buna pe episcopi. 
Dacă a văzut, că cu buna nu merge, a în- 
ceput a-i prigoni cu cruzime, ajutat fiind şi - 
de prietinul său Bardas. Când a văzut, că 
nici aşa nu se pleacă înaintea lui,. simpla- 
minte i-a depus şi în locul lor a pus alţi 
episcopi ori mitropoliți. In felul acesta mai 
toate scaunele mitropolitane” şi episcopeşti 
ajunseseră, să aibă câte doi” episcopi, unui 
cel adevărat, şi unul intrus de Foţie. Popo- 

s'a împărţit în partide, cari. se : duşmă-
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. niau. de moarte. În urmă văzând Foţie, că 

aşa nu se poate susţinea pe scaunul patri- . 
" arhal, s'a pus şi a scris Papei Nicolau Î..ce- 
rând. să-l întărească de patriarh în locul lui . 
Ignaţiu, “care fiind bătrân a abzis: de bună 
voie — zicea Foţie ; a mai cerut dela Papa şi 
delegaţi, sub a căror prezidiu să se ţină un 
sinod ecumenic... Credea, că prin. întărirea 
primită dela Papa, .se va scăpă de contrari. - 
„Tot atunci a scris Papei şi împăratul, cerând 
şi el delegaţi; dar despre lIgnaţiu zicea, “ 
că a fost depus. Papa cetind epistolele, a 

+ înţeles numai decât, că nu e lucru curat cu 
alegerea lui Foţie. De aceea nu l-a întărit 
numai -de cât, ci a trimis numai doi epis- 
copi, să vadă ce s'a întâmplat în capitala 

. imperiului” de răsărit, şi apoi să-i raporteze. - 
- Pentru ţinerea 'sinodului nu aveau. nici o.. 

- împuternicire, -. i a 
» Pe delegaţii aceştia, Foţie, cu ajutorul 

“lui Bardas, i-a prins şi i-a.aruncat în puşcă- 
„rie, le-a luat epistolele, sub cuvânt că le 
traduce pe greceşte, dar de fapt le-a com- 
pus de'nou el după placul său.. A adunat 

“_apoi.318 episcopi şi a ţinut un sobor, în 
care a întrodus şi pe delegaţii Papei, pe . 
cari. mai înainte îi amenunţase în fel şi. 
formă să lase totul după el, şi să nu spună, 
că ei nu au împuternicire de a ţinea sinod. 

* În sinodul acela Foţie a cetit epistolele Pa- 
pei, — dar 'aşa-cum le falsificase el, — din 
“cari se vedea că Foţie e “recunoscut din 
partea- Papei de patriarh, că pe el”pe—
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„ Foţie, îl încredinţează cu aranjarea lucrurilor - 
"bisericeşti din Constantinopol. Sf. lgnaţiu 
a fost adus cu sila în sobor, şi silit să abzică.. 
_ : Totuşi a avut curajul să strige în faţa 

” întregului 'sobor: Apelez la Papa! Şi nime 
nu i-a răspuns, că nu are drept să apeleze. 
Ca nu cumva să apeleze, Foţie cu ai lui 

„îl ţineau în prinsoare foarte strictă. Pe de- 
legaţi i-a corupt, şi aşa ei n'au spus nimic 
Papei din isprăvile lui Foţie. Totuşi vine 

vremea ca' adevărul se îivingă şi minciuna 
să se deie de gol.. Mai mulţi mitropoliți şi 
episcopi, au scris o epistolă Papei, în care 
au desvălit toate mişeliile lui Foţie. Când 
-a văzut Papa, că cu cine are de lucru, nu 
mai decât l-a depus pe Foţie şi a restituit 
pe Ignaţiu în scaunul său--Sentinţa această 
a produs o mare turburare în Constantinopol, 
se înţelege între partizanii lui Foţie.' El 
văzându-se osândit, nu: s'a plecat, nu şi-a 
recunoscut păcatele şi nedreptăţile, ci s'a 
revoltat împotriva autorităţii, carea îi. închi- 
deă calea de a ajunge pe căi nedrepte, la 
scaunul . patriarhal. S'a gândit la răsbunare 
împotriva Papei, şi şi'a răsbunat amar, tră- 
gând în prăpastia vecinică milioane şi mili-. 
oane, cari-sau luat după el. .. .. -.: 
„A scris o epistolă cătră toţi patriarhii, 

mitropoliţii şi episcopii din Răsărit, în care 
spune, că Papa nu e mai mult capul Bise- 
ricii, căci capul Bisericii -trelue: să” fie în 

__ Capitala” “imperiului “(în Constantinopol), că - 
—Păpii au căzut în erezie, căci cred că Spi-
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ritul sfânt, purcede şi dela Fiul, că. preoţii 
lor nu poartă barbă, că nu se însoară şi alte. . » 
lucruri de nimic. - - aa Mo 

lată adevărata cauză. 'a desbinării 
bisericilor: răsbunarea lui Foție, pentrucă 
nu a fost întărit de patriarh în locul sfân- 
tului Ignaţiu, carele era adevăratul patriarh. 

„Dacă Foţie a ţinut atât de mult, la.: 
curăţenia ortodoxiei, de ce nu a acuzat pe 
Papa de erezie. înainte. de: numirea sa de 
patriarh, căci aveă cunoştinţă despre cre- 
dinţa apusenilor ? Dacă Papa nu e Capul .. 
bisericii lui Hristos, de ce. a cerut.să fie: 
întărit de el? De ce a cerut delegaţi? 
De ce a voit să-i aibă în soborul său?. 
De ce n'a spus lui Ignaţiu,/că nu are drept 
să apeleze la Papa, căci capul: bisericii e 
la Constantinopol ?... a 

_Foţie puţin timp a stat pe: scaunul 
patriarhal, căci murind părtinitorii lui, Bar- 

"- das şi Mihail III, pe cari i-a: ajuns pedeapsa - 
lui Dzeu, pentrucă au dat mână de ajutor 
la săvărşirea unei crime aşa de mari, — . 
a fost alungat şi închis 'în mănăstire. Prin 
mişeleşti apucături a ajuns în graţia noului | 
împărat, carele la moartea s. lgnaţiu, i-a - 
permis să ocupe iarăş scaunul patriarhal, 
„dacă îi va îngădui şi Papa. La cererea împăra- 
tului şi alui Foţie, papa loan VIII l-a şi în- 
tărit,. dar' numai sub condiţia că-şi va cere 
scuze peniru-.mişeliile din trecut. Dar şi de 
astădată Foţie s'a arătat tot cel. vechiu: a 
falsificat epistolele Papei sub pretext că-ie__. 

|
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traduce; :de scuze înaintea sinodului nici: : 

vorbă. Fiind descoperit, a fost afurisit, alun- 
gat de .pe scaun şi închis în mănăstire, unde 
a şi murit. la 891. ae 

“ După alungarea lui Foţie de pe scau- 
“nul patriarhal, . iarăş a fost pace .şi unire 
între patriarhia din Constantinopol şi Papa 
dela Roma. Bunăînţelegerea a ţinut până la 
1054, când a ajuns patriah Mihail Cerula- 

„riu, om. peste măsură de îngânfat. Acesta 
din bun senin a început a închide bisericile 

de rit latin şi a acuza pe Latini, că la sf. 
Liturgie folosesc pâne nedospită, că postul 
lor a mai- scurt, că folosesc „Lacticinii“ etc. 
Inzadar a trimis Papa Leo IX pe cardinalul 
Humbertus, :. ca să-l mai îmblânzească: pe 
Cerulariu.. Acesta nici n'a voit să steie de | 
vorbă cu delegaţii Papei. 

Ruptura săvârşită * de  Cerulariu ţine 
până în zilele noastre. E adevărat că s'au 
unit de 2 ori cu Biserica Romei, la 1274 
în sinodul ecumenic din Lyon şi în 1439, în 
cel dela Florenţa. Unirea aceasta însă n'a 
ţinut mult.-Mai'ales Turcii au fost: aceia, 
cari s'au opus reunirei orientalilor cu Bise- 

- rica lui Hristos, pentrucă se “temeau, că . 
atunci apusenii vor ajută pe răsăriteni să 
scuture jugul turcesc. Mari apărători ai ne- 
unirii au fost şi țarii Rusiei. Războiul mon- 
dial i-a şters şi pe. unii şi pe alţii de pe 
faţa pământului, Astăzi ortodoxia e în plină 
destrămare; -_.- 7 ie 

„Cele patru patriarhii ortodoxe 'din.



— 239 —. | 

Răsărit azi nu mai au însemnătatea pe care - . 
ar trebui s'o aibă. Destinul istoriei a făcut, A 
că splendoarea. lor de altă dată, să fie ec- . 
lipsată de puteri politice păgâne. Unele din 
aceste . patriarhii abia au : câteva biserici, 
(D. e. patriarhia din Antiochia avea. în sec.. 
XVI numai o singură „biserică ortodoxă; 
azi are abia 4000 credincioşi) iar trei din 
patru, nici nu şi mai au vechile reşedinţe“. 
(Vezi revista „Societatea de mâine 1925 Nr.. 
11-12 articolul: Patriarhiile vecine şi pa- 
triarhia românească, de Ioachim Creciun.) 
„Sar înşela! amar cine “ar. crede, că 

acordarea titlului de patriarh mitropolitului 
primat al României însămnă ceva pentru or- ” 
todoxie în general, ori pentru. regenerarea 
morală - a ţării noastre în special. Nu cu: 

titlurile, ci prin munca apostolică ridică 
biserica pe un neam. Schisma însă însamnă 
sterilitate, viţiu ce-l au din naştere toate 
bisericile ortodoxe, după cum recunoaşte şi 

_P. C. S. arhimandritul . Scriban.. Nu învie . 
morţii e înzadar copile! a. 

Ura şi antipatia ce au 'nutrit-o tot- 
deatina Grecii faţă de Latini se explică din 
mai- multe. cauze. Grecii au fost cuceriţi de . 
Romani, cari s'au purtat aspru cu ei; 
Grecii se ţineau mai culţi decât Romanii; 
după invazia popoarelor» barbare, Romanii 
erau socotiți de barbarizaţi; le era. ciudă 
“Grecilor pe Biserica din Roma şi din motivul, E 
că pe timpul ereziilor totdeauna: a. eşit. 

" învingătoare . învăţătura . Bisericii romaneş——
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era uimilitor -pentru ei, .că nici un Papă na 

căzut în erezie, pe când patriarhi de ai lor 
destui au fost. osândiţi în sinodele ecume- 
nice pentru erezie; mai erau deosebirile 
de rit, disciplină, limbă; că Papa Leolil 
a încoronat pe .Carol "Marele de impă- 
rat roman, asemenea .nu o puteau înghiți. 
Motive de desbinarea erau destule, şi se 
“aşteptă numai prilejul; ca să izbucnească. şi 
“pe faţă patimile. Şi prilejul -l-au 'dat Foţie 
şi cu Cerularie, Acestea sunt cauzele ade- 
văraie, şi nu cele patru purcte. 
"Românii" mau avut parte la începutul 

schismei, ci numai mai. târziu s'au trezit în- 
jugaţi la schisma lui Mihail Cerulariu, pentru 
referinţele lor politice şi rituale; -E. nespus 
de dureros însă a. constată, cum. preoțimea 
ortodoxă a ştiut totdeauna şi ştie şi azi să 
se identifice .cu interesele Grecilor, cari tot- 
*deauna au fost şi sunt împotriva adevărate 
“lor interese ale poporului român. C: ce bi- 
nefaceri ne-a adus schisma, ::: wiiutla Nr. 

„3 şi 26 din cărticica aceast, i... neîmpă- 
păcată ce au sădit-o călugării : grecotei în 
“înima Românilor împotriva a tot. ce e latin 
şi mai ales împotriva Romei, o cultivă cu 
multă sârguință şi preoţiunea ortodoxă ro- 
mână. Ţi-e milă să auzi din gura Românu-" 

  

” lui, batjocura înfiltrată cu vicleşug în sufle: 
tului lui: Jătind spurcată, pe care înconşti- 
ent o spune la adresa Romei; el, care. mai 
apoi cântă :- Latina -“ginte / Barem de par - 

"—ii- fost vitregimea timpurilor. (Dr..V. Suciu . 
Teolog. fund. vol. Il. pag. 189.)



47. Scriitorii protestanți şi or- . 
todoxi străini ce zic, despre. 

Biserica catolică? 

Biserica Romei pentru minunatele sale - 
„binefaceri, ce le-a revărsat asupra omenimei 

în decurs de 19 veacuri este obiect de ne- 
mărginită iubire şi veneraţiune. pentru sute 
de milioane de catolici. In acelaş timp însă 
„este. şi obiect de nepotolită ură -din partea 

- multor eretici şi schismatici. Nu cumva se 
află şi între aceşti din urmă - unii, spirite 
mai alese, cari desbrăcându-se de prejudiții 

- şi de ură, carea numai lucru creştinesc. nu-i, 
se recunoască adevărul şi să-l şi mărturi- 
sească în faţa lumii ? Mi aa 

"_R. Ba da, sunt şi de aceştia. Fie cel 
dintâi glas al protestantului Macaulay din 
Anglia, unde mai adânc ca ori unde, s'au . 
înrădăcinat prejudiţiile faţă de papalitate. 
Acesta în „Medităr: asupra istoriei Papilor“. 
zice: „Nu este şi nici nu a fost cândva 
vre-o. operă a înţelepciunii omeneşti, care. 

„se merite o mai mare atenţiune decât Bi- 
serica Romei. Istoria acestei biserici cu- 
prinde în sine ambele'epoce mari a întregei 
civilizaţiuni omeneşti... Cele mai superbe 
dinastii regeşti sunt numai de ieri-alaltăieri, 
în asemănare cu! şirul Papilor domnitori... 
Papatul trăieşte nu numai ca ceva antic, ci 
e plin de putere-. şi de. viaţă tinerească... 
Incă nu vedem nici "un. semn, care-se ve- 
stească apropiata cădere a lungii "“sale__—- 

- IN 16
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domnii. Ea a văzut începutul tuturor regi- 
muritor şi instituţiilor, şi cine ştie, mu e 

oare” destinată se vadă. şi sfârşitul tuturor.“ 
Ba da, e sigur că are să-l vadă! . 
"Alt, protestant, .Dr.. Briggs, profesor 

de teologie 'în New-York, scrie: „Papali- 
tatea este una dintre” cele mai măreţe in- . 
stituţiuni, ce au existat vre-odată pe lume; 

- şi la tot cazul e cea mai mare dintre toate 
ce există azi, şi cu liniştea. siguranţei poate 
privi în faţa unui viitor şi mai mare. Pu- 
terea i-se extinde. peste “singură biserica 

- ecumenică din ' întreagă lumea; celealalte | 
"biserici în orgânizaţia ' lor, sunt numai nişte 

biserici provinciale sau naţionale. Prin suc- 
cesiune neîntreruptă, firul ei ne :conduce 
peste 18 veacuri îndărăpt, până la sf. Petru, 
pe care Mântuitorul lumii, l-a designat să 
fie capul Apostolilor. Porunceşte. corpora-. 
„ţiunii mari a creştinilor ca ina, care de pe 
vremea Apostolilor .până astăzi, totdeauna 
a-păstrat una şi aceeaş . organizaţie. (Vezi 
„Cultura Creştină“ 1911 nr. 16).. 

Nu mai puţin elogios se exprimă şi. poe- . 
tul Sehiller despre Papi şi Biserica catolică: 

| „Sau văzut împărați şi regi, bărbaţi 
de stat luminaţi şi beliduci. înflexibili. jert- 
find sub presiunea împrejurărilor drepturi, 
devenind necredincioşi principiilor. lor, . ce- 
dând necesităţii; aşa ceva nu s'a întimplat 
nicicând, ori numai rar,_cu-un” Papă... Chiar 
şi când. trebuă..să 'rătăcească sărac, şi:nu 

——aveă în Italia nici o palmă de loc, nici un
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suflet sie-şi “credincios şi trăia din mila străi- 
„nilor, chiar, şi atunci ţineă cu. tărie la pre- 
rogativele . Scaunului său şi ale bisericii, 
Dacă orice altă comunitate politică a sufe-. . 
rit şi suferă în anumite timpuri prin” calităţile . . 
personale ale acelora, cărora s'a încredinţat 
conducerea, aceasta abiă s'a verificat cu 
biserica şi şeful ei. Oricât de neegali să fi 
fost papii în temperament, mod de gândire 
şi capacitate, politica lor a fost totuşi con- 
stantă, egală, neschimbată.  Aptitudinile lor, 
temperamentul Jor, modul lor de gândire 
părea că nu înfluinţează oficiul lor; perso- 
nalitatea lor am fi ispitiţi:să spunem, că: 
se contopia cu demnitatea lor, şi: că pati- 
mile se .stângiau sub coroana triplă. Deşi 

“lanţul succesiunii la tron se rupeă cu frecare . 
pontifice decedat şi se inoda cu fiecare papă 
nou ales, deşi nici un-tron pe lume riu şi-a 
schimbat săpânul așa de des, n'a fost ocu- 

“pat şi părăsit, aşa de furtunos, totuş a fost 
singurul tron în lumea creştină, care păred. 
"că nici când nu-şi schimbă stăpânul, pentru 
că muriau numai papii, dar:duhul care îi 
însufleţiă, era nemuritor“.' (Citat la Dr. A. 
Nicolescu: Adevăruri eterne, pag. 209-210.) 
Da, pentrucă cu Biserica catolică, mai ales 
cu (Capul ei văzut este Isus Hristos, carele 

"a promis apostolilor săi, că va fi cu ei până 
la capetul lumii, şi spiritul lui e acelaş ieri 
şi azil 0 

Un: paroh protestant a lăsat în testa- 
-ment motivele, cari l-au îndemnat să iubeas- 

A |
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că biserica catolică, îndemnând cu toată 
dragostea.pe. fii săi, să se răsgândeașcă mult 
asupra celor. cuprinse în: testamentul său, 
că poate cu ajutorul lui Dumnezeu vor găsi 
şi ei încetul pe încetul drumul spre adevăr. 

lată motivele: - e . 
. 1. Biserica: catolică e un organism 
unitar. 2. E universală, adeca se răspândeşte 

„tot mai mult printre toate popoarele, 3, Stă 
„în. legătură neîntreruptă cu. Apostolii, 4, - 
Ea produce oameni, cari .se. ridică la cel 
.mai înalt grad de sfinţenie 'şi iubirea. lui 

“Dumnezeu şi a aproapelui. 5. Intrânsa se. 
„ găseşte şi. astăzi şi încă în plină activitate - 
puterea minunată a Spiritului Sfânt. 6.. Ea. 
şi-a apărat totdeauna neatârnarea sa faţă de 
puterea lumească: 7. Ea păstreăză neştirbită 
întreagă Sfânta Scriptură. 8.. Învățătura ei, 
este un tot strict-logic, care concordă mi- 
nunat în toate părţile sale. .9. Sacramentele: 
ei corespund întocmai trebuinţelor naturei 
„omeneşti. 10. Slujba ei dumezească e tot 
pe atât de mişcătoare, cât şi de variată, 
+11, Ea îşi însuşeşte toate artele în- slujba 
religiunii. 12. Sfânta spovadă aduce în sânul. 
ei mare binecuvântare. 13... E mişcătoare 
comunitatea de iubire, pe care o păstrează 
atât cu eroii credinţei din trecut, cât şi cu 
iubiții .ei adurmiţi în Domnul. 14; Ea dă fie- 
căruia libertatea de a fi sfânt în felul său. 
15. Ea nu se ruşinează să-şi - mărturisească 

” credinţa sa în” faţă lumii. 16. Ea e blândă 
în judecata sa faţă de: cei de altă credinţă. 

N
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17. Ea cinsteşte starea preoțească şi-i învo- 
ieşte a exercita cuvenita-i înrâurire, cruţându-o 
în acelaş timp şi de lupte înterne. 18. Mi- 

 siunile ei merită cea mai înaltă stimă. (Sen- 
tinela Catolică“ laşi An. IV. Nr. 10. Oct. 
1924.) 

Din gura acestui protestant poate auzi 
ori şi cine o marturisirea adevărului, a mă- 

»* reției şi frumseţei Bisericii catolice şi a învă- 
țăturii ei. 

Testamentul acesta mai e şi o dojană 
pentru catolicii reci, iar pentru cei de altă 
credinţă o cale, pe care mergând cu seriozi- 

” tatea şi bunăvoința preotului protestant, pot 
ajunge la cunoştinţă adevărului. 

Dar să ascultăm şi un glas din sânul 
bisericii orientale, pe dl. Mencikof/f distins 
publicist rus, carele scria la 1905 în nu- 
mărul de Paşti al ziarului „Novoje Vremja“: 
„Patriarhatul apusean s'a desvoltat în impe- 
riul universal al catolicismului, În vremece 
patriarhii greceşti sărutau mâna paşilor tur- 
cesti, şi se rugau pentru mila lor, Papa. 
dela Roma s'a declarat de împărat al împă- 
railor şi distribuiă tronuri. Tceologii nostri 
în polemiile lor jaluze au încercat să dejo- 
sească papalitatea, dar ca cu toate acestea 
totdeauna 'a fost universală şi ecumenică, şi 
nu numai că purtă această litulă, ci o şi 
realiza. Incă şi astăzi când zace în ruină 
vechiul creştinizm, biserica apuseană apare, 
că o împărăție, care nu atârnă de lumea 
aceasta, căci capul ei nu e supus nimănui
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şi la tronul ei întreagă lumea priveşte 'ca 
„la un tron împărătesc. E adevărat, că nu 
mult trebueşte, ca să poţi nimici statul Pa- 
pal, căci doar abia se extinde peste Vati- 
can şi câteva jughere de loc. Dacă luăm în 

- considerare numai puterea. brută, regele lta- 
liei, întrun: pătrar de oară ar putea curceri 
acest imperiu de câteva jughere şi cu toate 
acestea nu cutează, iar Papa are cutezanţa. să . 
susţină deja de 35 de ani -anatema peste . 
dinastia regească italiană. Acel bătrân sin- 
guratic, acel fiu simplu al poporului, care 
încoronat cu coroana triplă, şi pe care îl apără 
numai câteva gardişti nobili, acela a fost 
destul: de puternic,să ţină până astăzi în- 
chise porţile Italiei 'dinaintea unui . împărat 

„catolic, .oricât de tare :a dorit Francisc losit 

Sr 

să cerceteze acasă pe aliatul său. Asămănaţi 
. numai această putere duhovnicească de/19- 
„secole, cu strălucirea patriarhatului nostru. 
Eri i-au. dat această pompă, astăzi i-o iau 
şi-poate, că mâne iar i-o vor da. - ă 

„Aşa cred, că între atari împrejurări, 
chiar şi dacă i-ar da mitropolitului din . St. 
Petersburg titlul de arhipapă, tot nu ar 
urmă se :fie biserica noastră independentă 
de stat. Ca să poată fi independentă, ar fi 
trebuit să se înfiinţeze la noi deja la înce- 
putul creştinismului un atare patriarhat| 
Atunci poate că i-ar fi succes cumva, să-şi 
câştige. ceva vază...„.dar“a visă de patriarhat 
aştăzi, după două mii de ani,e cam târzior. 
Singurul mijloc de a avea patriarhat inde-



— 247 2 

pendent, cum e bundoară Papa, ar. fi să 
recunoaştem pe Papa de patriarh al nostru“.  - A 
Din constatările rusului acestuia 'ar putea 
învăţă mult şi fraţii noştri ortodoxi. 

Din cele auzite se poate vedea, că - 
papalitatea şi împreună cu ea Biserica ca- 
tolică, reprezentată prin. Papă, nu e ceva ce. 
se poate ignoră. De aceea şi caută toaţe 
guvernele se aibă cele mai strânse legături 

„cu Scaunul papal. Papalitatea nu e nici 
piedecă pentru unirea Bisericilor, căci doar 
ea e cel ma: important factor al unităţii 
bisericeşti, Adevărul acesta l-au mărturisit 
marii Părinţi ai bisericii orientale, între cari 

* Tarasie, patriarhul -Constantinopolului, . în 
vremuri: apropiate de fatala desbinare, ziceă, 

- că Papa. dela Roma este acela, „prin care, 
- membrele sfâşiate se leagă în unitate, prin. . 
care se stabileşte adevărata mărturisire, şi - 

„prin care biserica catolică câştigă unitate.“ | 
(Epistola patr. Tarasie - cătră papa Adrian. 
Migne Patr.. gr. t. 98 col. 1439). .. . 

- 48. Toleranţa. . | 
- Toleranţa este prima datorinţă a cetă- 

ţeanului în treburile de religie; catolicii 
însă dacă vreau să fie consecvenţi, trebue 

să fie intoleranţi — zice: Tschackert (Brors 

PDA 
_R.;- După învăţătura. lui Isus Hristos nu: 

* toleranța este cea dintâie datorinţă a omu- 

lui, ci iubirea. (Mat. 22, 37—40) Dreptatea —
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şi caritatea sunt . două virtuţi -:pe cari-noi 
trebue să le practizăm - faţă de aproapele. 
În codicele lui Hristos nu se ceteşte cuvân- 
tul toleranță. A fi tolsrant faţă de aproapele 
chiar şi când greşeşte e prea puțin. Biserica 
catolică iubeşte şi pe cei ce greşesc,- Ea 
nu numai.îi rabdă şi îi tolerează, ci îi şi 
iubeşte şi le face bine. Aceasta e mai mult 

" decât o simplă toleranţă, Toteranţa e pa- 
rola liberalismului, care sufere pe aproapele : 
aproape de sine, dar nu are nici o iubire 

-plină de milă pentru el. Unde se află iubire... 
plină de milă faţă de aproapele, acolo se 

“află” adevăratul creştinism.  * E 
E într'adevăr ridicol, când auzi, cum 

i se aruncă în faţă Bisericii catolice, că nu. 
practică „virtutea toleranţei“, faţă de aproa- 

“ pele. Dar bine, în decurs de 1900 ani, cine 
a făcut mai mult pentru omenime, decât 
Biserica catolică ? Atât prietinii cât şi duş- 
manii ei sunt siliți să recunoască, că în 
anticitate şi în evul mediu, barbaria a fost 
nimicită de Biserica aceasta, dar. nu prin 
toleranţă, ci prin o caritate, care a lucrat 
mult pentru binele aproapelui: 

„Când liberalii, socialiştii şi ortodoxii 
vorbesc de intoleranţa Bisericii catolice, cu . 
atât mai puţin practică ei toleranța faţă de 
aproapele" şi cu mult mai ' puţin. îl iubesc. 
Ce. bucurie între ei, când. s6 .vorbeşte, că 
în cutare loc_sau ţară afost ori este. pri: 

_„Bonită Biserica catolică, „Libertate“ e: stri- 
gătul lor. de războiu. Da, dar libertate nu- 

* 

7
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mai pentru ei, pentru necredinţa lor, pentru 
„propagarea imoralităţii, nu - şi pentru Bise- ,. 

rica catolică şi fiii . ei. . Făţarnici -ce:sunt! 
Lese 'ei numai în deplină libertate Biserica . 
catolică şi mai apoi din emularea nobilă se 
va vedea, că cine stimează mai mult pe 
aproapele, ' şi cine îi face mai mult bine: . 
cei 'ce au pe buze cuvântul „toleranţă“, ori 
cei ce țin: porunca lui - Hristos, iubind pe 
aproapele ca pe ei înşişi. 
“Nu, Noi catolicii nu suntem intoleranţi 

față de aproapele, „care. greşeşte, -şi 'nici 
chiar faţă de cei necredincioşi, Suntem însă 

„întoleranţi față de erori,pe cari nu le putem 
aproba. Ceea ce e negru nu se poate numi 

"alb, şi ceea ce e fals nu poate fi adevărat. 
Eroarei nu-i pot da . aceleaşi drepturi -ca şi 
adevărului. Şi dacă Biserica catolică ținteşte 
într'acolo, ca să supună eroarea şi să pregă- - 
tească triumful adevărului, ea face numai * * 
"ceea ce a făcut Hristos, ceea ce fiecare | 
învăţat trebue să facă, şi ceeace orice om 
cu minte trebue “să recunoască de legitima - 
şi just. 

| Toleranţa dogmatică în sine e o :con-. 
"- “trazicere, Cum se „poate, că o biserică, ca- 

'rea se socoteşte pe sine de propovăduitoarea 
adevărului, ar putea zice: Dacă tu crezi în 
Sf. Treime, în dumnezeirea . lui: Hristos etc. 
bine:faci; dar.dacă nu crezi de asemenea 
faci bine, căci doară--eu sunt tolerantă. 

Dar toleranța dogmatică se poate-im-___ 
păca foarte bine cu toleranța civilă şi po
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“lițică, cum există şi între partidele politice, 
"cari se stimează împrumutat, - deşi la prin- | 

> „cipiile lor ţin cu: ţărie. 
Domnul Hristos a poruncit apostolilor 

săi, să câştige pe toţi oamenii pentru Bise- 
„rica sa prin instrucție şi nu cu forța. Şi Bi- 
-serica catolică se ţine de metodul acesta. 

i Biserica catolică nici: când n'a învăţat, 
că este iertat a ucide pe tirani, ori pe. duş- 
manii Bisericii. 

49, Unirea bisericilor; | 

DL. O: Ghibu, . profesor. la. Uni- 
_versitatea din Cluj, vorbind. despre 
unirea bisericilor, zice că „problema 

„aceasta e „ultima etapă a unirii Ro- 

„mânilor“, şi după ce găseşte că uni- 
rea bisericilor „e o problemă: de vi- 
aţă a neamului nostru“, care va trebui 

-să se rezoalve cu o neceşitate isto- 
rică de fier întocmai cum s'a resolvit 
aceea a “unirii noastre naţionale“; ba 

„ socotindu-o ca o necesitate naturală 
a vieţii noastre“, el' mai spune, că . 
peste deplin încredinţat, că unirea. re- 

„ligioasă se va realiza încurând“ fiind 
“că la ea lucrează —.cum- :spune: şi 
Alexandri — însuş braţul dumnezeesc“. 

——Cum să se facă unirea. bisericilor?



sericilor, cerând ninăicirea sfintei Uniri: . - 
cu Roma pe motivul, că uniţii sunt 
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_* R.E adevărat, că.dela unirea po-.” 
„litică a Românilor într'o singură țară, .. 
se vorbeşte mult şi “despre unirea tu-: 
turor Românilor într'o singură Bise- 
rică. Fiindcă sunt mulţi, cari vorbesc:  - 
şi scriu, dar nu totdeauna cu compe- 
tinţa recerută la o chestie atât de . 
importantă, nu strică a da unele lă- | 

_MUriri. 
Unii: aşa vreu să facă unirea bi- 

mai puţini şi pentrucă recunosc de 
şef 'al lor'pe Papa 'dela Roma, care 
este: afară: de graniţele : României. 

. Acestora 'le “răspundem, că faţă de 
sfânta Unire națiunea întreagă trebue 
să fie recunoascătoare, pentrucă prin 
Unire s'a pornit procesul de reînviere 

religioasă, culturală” şi naţională a Ro- 

y 

mânilor, care apoi a pregătit unirea 
noastră politică întrun singur. stat. 
Lăpădarea de sf.. Unire pentru noi 
.uniţii este o imposibilitate morală din 
motivul, că suntem convinşi, că numai 

„în sânul biserici-catolice putem ajun- 
ge la mântuirea vecinică, dar pe lângă 

“aceea, nimicirea sf. Uniri la noi ar fi



02502 

cea mai .ruşinoasă pagină în istoria 
„Românilor, pentrucă ar înfige pum- 
nalul în ! instituţiunea vivificătoare a 
întregei naţiunii.  .. - .. 

„_- Nu tăgaduim că uniţii Români . 
sunt mai puţini decât. ortodoxii,: dar 
vitalitatea. sf. Uniri a fost şi este atât 
de mare, încât a putut şi poate da : 
suflet şi directivă religioasă, morală - 
întregei naţiuni. Au'nu ea prin apos- 
tolii ei a săvârşit „minunea .resurec- 

„ unii poporului român“ după cum 
se. exprimă profesorul universitar. şi 
marele filolog Dr. Sextil. Puşcariu? . 

" Vitalitatea aceasta - provine. dela îm- 
prejurarea, că biserica unită -'este o - 
ramură verde şi sănătoasă a Bisericii 
universale, carea reprezintă idea Mân-. 
tuitorului, ca adeca .toată lumea să 
se. mântuiască prin Biserica Lui, şi 
nu numai o naţiune. Universalitatea ” 
este o notă caracteristică a Bisericii 

lui Isus . Hristos, şi de. aceea, . cine 
nu e stăpânit de patima fanatismului 
poate. vedea limpede, că Biserica Ro- 
mei e universală, pentrucă 'ea singură . | 

__€ răspândită în toată: lumea şi are : 
mai muli. credincioşi decât ortodoxii . -



— 953 — » 

şi protestanții împreună., Dacă deci e 
vorba de număr, ortodoxii trebue să. 
se plece î în faţa catolicilor, şi nu că- 
tolicii în faţa ortodoxilor... 

E. adevărat că şeful suprem vă- 
zut al Bisericii universale este afară. 

. de graniţele României, dar din îm-. 
prejurarea aceasta România n'are ni- 

“mic de suferit. Credinţa, morala -şi 
. ierarhia creştină sunt lucruri dumne- 
zeeşti, cari nu primeiduesc niciodată 
viaţa popoarelor cio curăţesc, o. no- 
“bilitează, o înalţă. Nu de lucruri dum: . 
nezeeşti trebue să se teamă Româriia, . * 

"ci de duşmanii din lăuntru şi. din 
afară, cari vreau : pierirea noastră.: 

* Roma e leagănul. sfânt al naţiunei 
noastre, e mama. noastră iubitoare, 
care se bucură de fericirea noastră - 
şi ar vrea să ne vadă alături de na- 
țiunile surori din Apus: Italia, Franţa, | 
Spania, Portugalia, cari toate sunt în 
unire cu Roma şi numai Romei au 
să-i mulţămească, că stau - în fruntea 
civilizaţiei. creştine. Vasile Alexandri 
a exclamat: Latina. ginte e regină, 
într'ale lumii ginte mari |. — şi a -îÎn-__ 

„cheiat cântecul cu afirmarea, că „gin-
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.... tea latină 'reprezintă aici pe pământ 
pe Dumnezeu. Ce. credeţi, că.dacă - 
toate "naţiunile latine ar fi: ortodoxe, 
S'ar putea spune cu: dreptate, că în 
viaţa lor se reprezintă idea dumne- 
zeirii? Dar să-nu - mai: revenim şi: 
aci. asupra relelor, ce. ortodoxia le-a 

- adus asupra noastră mai ales şi :asupra 
altor popoare... 

- Unirea. religioasă a neamului ro- 
mânesc este desigur... o chestiune” 
vitală, pentru rezolvirea căreia cu 
toţii: trebue să lupte. Dar unirea 
aceasta, pentru ca să poată. înserână - 
un bine pentru namul nostru, trebue - 
făcută pe temeiul unor principii, cari 
'să garanteze o adevărată regenerare . 
morală a sufletului acestui neam. 

" Această regenerare morală însă nici 
'decum -nu poate proveni dela bise- . 
rica ortodoxă română. Biserica acea-. - 
sta - este - lipsită de vlaga necesară 
pentru regenerarea morală a popo- 
rului nostru. Situaţia ei.de inferiori- 
tate, ba chiar de: decadenţă, după 
cum 0 recunoaşte -chiar "mitropolitul 

„„Prinat, în care se găseşte, situaţie, 
care, mai bine decât prin orice, se
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ilustrează prin : stările -umilitoare din. 
capitală, unde incontestabil. trebue 

“să-şi aibă elita clerului. său, este:o.-- 
dovadă sigură despre aceasta. Şi 
dacă mai luăm în considerare, că bi- 
serica ortodoxă: română se află în: 
această situaţie pe. lângă toate. aju- 
toarele şi privilegiile de: cari s'a bu- 
curat în trecut ca biserică de'stat şi 
de cari se mai bucură şi. azi ca bi- 
serică „dominantă“ în stat, va trebui 
se înțeleagă oricine, că binele ce se“ 
aşteaptă dela o unire religioasă 'a 
neamului nostru, nu din -o renunțare - 
la legăturile noastre cu Roma papală 

„şi cu întreg Apusul latin, va puteă: 
să -răsară. (Vezi Unirea nr. 33-1923). 

Tocmai de aceea accentuăm cu 
toată tăria, cu toată convingerea şi: 
cu toată credinţa noastră, că unicul 
drum adevărat al unirii bisericilor este 

„unirea cu Roma. Dacă şi numai prin tre- . 
cerea unei părţi a Românilor la biserica” 
Romei s'a produs evenimentul cel: mai 
“bogatînefecte culturale şi naţionale pen- 
tru românismul întreg — precum con- 
stată toţi, fără deosebire de confesiuiie __ 
religioasă şi politică (Vezi Nr. 4) — 

„7
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« ce! eveniment, cu urmări culturale în- 
calculabile, ar fi trecerea. neamului 
întreg la credinţa singur mântuitoare 

“a' Romei! Atunci ar răsări din mijlo- 
cul acestui neam nu un Clain, nuun 
Şincai, nu un Maior, nu un Cipări:. | 
nu un, Barițiu, nu un Mutăşaa, nuvn 
Moldovan, nu un Bunea, :ci zeci şi 

„sute ca ei, şi mai buni decât ei, cari 
rin opera lor ar .contribui, ca cul-- 

tura şi: civilizaţiunea noastră, până. 
acum de împortanţă mai mult numai 

- naţională, 'să devină mondială. Atunci 
şi numai atunci ne-am îndeplini şi. 
noi. adevărata noastră chemare pepă- . 
mânt: de a îmbogăţi cu un nou .con- 

"tinut de viaţa patrimoniul culturei şi 
„al civilizaţiunei universale. Aşa că 
"ideia unirei religioase e deci o che- 
stiune de progres, de viitor! (Vezi 
J, Georgescu: Istoria bisericii creştine - 
universale 'pag.. 293. Blaj 1921). 

„Dacă în trecut unirea cu 'Roma 
păreă că are ceva colorit nepăcut. 
fiindcă însemna o apropiere şi de 
Ungurii catolici, cari ne. puteau pri- 
mnejdui naţionalitâtea, .azi numai _exi- 
sta primejdia aceasta. Azi unirea. re-
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ligioasă cu Roma, e lucrul cel mai. . 
firesc pentru noi Românii, pentrucă - 
am întră în comunitatea spirituală cea 

„mai firească pentru noi, a popoarelor” 
„de acelaş sânge, de aceeaş rassă, de 
aceleaşi, aspiraţiuni, de aceleaşi idea- 
luri nobile, în comunitatea frăţească 
a popoarelor. latine, cari ne-au aju- 
tat să dobândim şi unitatea naţio- 

„nală. Ce 'păcat şi ce primejdie a ne. 
„izolă de aceşti fraţi de sânge. 

Ne folosim de cuvintele. dlui O. 
“Ghibu, . când zicem, că unirea cu 
Roma este 'o problemă de viaţă a 
neamului nostru, şi aceasta va trebui 

„să se rezoalve ca o necesitate istorică 
de fier,- întocmai cum s'a rezolvit 
aceea a unirii noastre naţionale. În 
cecursul marelui - răsboiu, glasul 'sân- 

-geiui ne-a. poruncit în: momentul 
istoric; să ne apropiem de aceia, pe 
cari i-am socotit. vrăjmaşi şi noi ne-am 

“apropiat, şi graţie acestei apropieri, 
am ajuns la: cea mai înaltă culme a 
gloriei noastre. Acelaş lucru ni. se 

impune şi -pe teren religios: noi 
„trebue să refacem>-şi unitatea reli- 

” gioasă cu Francezii şi cu Italienii, - -..- aie | |
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„3 “Are toată dreptatea dl O. Ghibu, 
„când _crede, că' unirea noastră “cu 
Roma . ar iînduplecă la :unire şi pe 
ceialalţi . disidenţi orientali. Atunci 
întradevăr am aveă - noi gloria ne- 
peritoare, ca să fim puntea de aur 

“între Apus şi Răsărit,:şi: am ocupă 
* loc.de cinste în istoria. lumii întregi. 

Trimite-va oare Provedinţa în 
tabăra: fraţilor ortodoxi - arhierei pă- 

„trunşi de iubirea 'lui Dumnezeu şi 
mântuirea : deaproapelui, politiciani 

“iubitori de neam, .cari înțelegând ne- 
“cesitatea* absolută. a. unirii - religioase 
cu: Roma, s'o iee în programul lor? 

40. Zămislirea neprihănită, 

- :. „Romano-catolicii; învaţă, că şi sfânta 
Fecioară Maria a fost scutită de păcatul. 
original. Pe baza acestei invăţături au insti- 
tuit ei. sărbătoarea Neprihdnitei zămisliri a 
Sfintei Fecioure. (Festum Immaculata -e'Con- | 
„ceptionis beatae Virginis.) Invăţăţura aceasta - 
a inceput în Apus din veacul XII şi în anul 

1854 a fost pusă de papa Pius IX în rân- 
dul dogmelor. Ea n'are însă nici o bază în | 
Sfânta “Scriptură şi în * Sfânta. Tradiţiune şi . - 
trebue privită ca in6văţiune şi erezie“ (Op. 
Ct.:pag. 151), .. pr
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R. Trebue să: ai “cunoştinţele dlui .Mi-.. 
„ hălcescu din Sf. Scriptură, Sf. 'Tradiţie şi. 
„Istoria bisericească, 'ca să poţi afirma, că 
dogma aceasta n'are bază în sfânta . Scrip- 
tură, şi Sf. Tradiţie, şi: că e.o inovaţiune, 
ca să nu mai zic erezie. Aa 

„. Că nu eo inovaţiune se vede de acolo, 
că tocmai biserica latină a împrumutat dela 
biserica orientală sărbătoarea; Zămislirea 
Sfintei Ana când a zămislit pe Preasfânta - 

ecioară. Sărbătoarea aceasta” era deja în 
răsărit prin. veacul V, după cum se vede din 
Tipicul, s. Sava. În Apus sărbătoarea aceasta . 
s'a întrodus numâi prin' veacul XIl. Aşadară 
nu învăţătura a început :în veacul XII în 
Apus, ci atunci s'a întrodus .numai sărbă- . 

- toarea Zămislirei . minunate a s.. Ana, şi şi - 
“aceasta au întrodus-o Apusenii, dupăce în 
Răsărit fusese de multă vreme ţinută. De 

„ce s'a întrodus în biserica orientală. sărbă-,, 
toarea' aceasta la 9 Decemvrie ? -Pentrucă 
a crezut, tă zămislirea . sfintei Ana, a fost. 

„cu totul sfântă. Că.nu e erezie, se. vede. de, 
acolo, că dogma aceasta. îşi are baza în - 
Sf. Scriptură şi în -Tradiţie. "Aici însă tre- . 
bue să amintim, că: adevărul: acesta este . 
unul dintre adevărurile de credinţă, care 

„multă vreme s'a crezut numai în mod izm- 
plicit sau nerespicat. S'a. crezut mai ales 
prin practica Bisericii, carea a instituit, chiar | 

şi o'sărbătoare pe ziua, de 9 Decemvrie.. 
„_*  Cetim în sf, Seriptură;. Duşmânie voiu 
„pune între tine şi între Jemee, între se-
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+ mânţa ta şi între sămânia ei (Fac.:3, 15) 

Femeea, care ni se promite aici, este Maria. 
Dacă: dânsa şi numai o clipă ar fi fost în- 
tinată cu păcat, ceace înseamnă ar fi amic 
cu diavolul, nu ar fi zis Domnul, că între 
dânsa şi şarpe va fi cea mai mare duşmănie. - 

„+ -Acelaş adevăr se deduce dela. Luca 
1, 28,.unde P. C. F. Maria e numită „plină 

de dar“. . - Ma Sa 
-- 2 Din Tradiţie încă putem cunoaşte cre- 
dinţa veche a bisericii despre zămislirea P.. 
C. F. Maria. În primele veacuri, nefiind dis- 
cutat acest adevăr de credinţă, nici sf. Pă-: 
rinţi nu vorbesc respicat despre zămislirea 
nepătată a Maicii Domnului. Cu toţi :insă 
spun, că dânsa a fost scutită de orice păcat, 
că 'a fost cu totul sfântă şi-înzestrată de 
Dumnezeu cu toate darurile. Pe. ea o'nu- 

" mesc: „mai sfântă decât: îngerii, - mai mi- 
nunată decât Scaunele, mai înfrumseţată de- 
cât Heruvimii mai mărită decât  Serafinii,: 

- mai înaltă decât ceriurile şi. mai curată de- 
cât soarele. (loan Damascenul Sermo Annunt. 
B. M. V.) O mai numesc „fără prihană“ 
(Stihoavna dela Mânecatul din. 22 lan. Cfr. 

- Min. de Buda foaia 156), „singură preacu- 
„rată şi cu totul nepătată“ (Canon de mân- 
găere cel mic cătră Născ. de Dumnezeu, 
cântarea [Il.). Trupul ei îl numesc „neprimit 
de curgerea păcatului“. Min. 21 Noemvrie 
la utrenie canon cant. LĂ. pripeala III). Naş- 
terea ei e cu totul sfântă, “fără . prihană: 
„Ldudăm naşterea fecioarei cea -cu totul
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„fără prihană“ (Mărire şi acum dela Stihirile 
din 8 Septemvrie). m Ea 

Confesiunea ortodoxă alui: P. Movilă 
încă recunoaşte, că P. C. V.. Maria a că- 
pătat mai multă graţie, decât ori care. altă: 
creatură, . Ei Pa 

Mintea sănătoasă încă ne spune,. că 
nu era lucru cuviincios, că Dumnezeu Tatăl, 
să concreadă pe Fiul său unei femei pătate 
de păcat; Dumnezeu Fiul încă n'a putut să 
se întrupeze' din :o muiere întinată de păcat, 
El, care anume a venit să'distrugă păcatul;. 
Spiritului Sfânt nu I-s'ar . fi cuvenit să for- 
meze . trupul Mântuitorului  dintr'o muiere 
întinată cândva cu păcatul. original: 
„ Intre teologii greco-orientali încă s'au 
aflat unii, cari au mărturisit, că sf. Maria 
„este zămislită fără .păcatul original. Aşa e. 
Lazar Baranovici, carele explicând cuvintele: 
„lată întru fărădelegi m'am 'conceput şi întru 
„păcate m'a născut maica mea,“ zice: „Tu 

" „singură eşti, căreia 'nu i-se potriveşte rugă- 

ciunna . aceasta, căci nai fost concepută 
întru fărădelege, : nici nai fost născută 
în păcate. (În predica sa despre Conceperea 
Sfintei Fecioare, Kiev 1684). Joanifiu alia- 

towski: şi el .rector al Academiei din Kiev, 
“explicând cuvintele: Că “mi-a făcut mie 
mărite Cel puternic, zice: „al treilea lucru. 

mare ce i-Pa făcut Dumnezeu P. C. Fecioare, 

"a fost că a scutit-o de păcatul original; 

pentrucă P, 'C. Fecioară a fost concepută . 
fără păcatul strămoşesc., (Vezi la Gagarin: ..
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LPeglise russe. et | In:maculce conception, | 
“Paris 1876 pag. 179). 

"Sar mai puteă aduce o. mulţime de 
dovezi din . s. Scriptură. din  Tradiţie, din 
autorii mai: noui,. în ':vorul dogmei despre: 
zămislirea nepătată i P. C. F. Maria. Din. 
toate acestea , se vede, că. adevărul acesta 
este descoperit. de Dumnezeu, şi pururea . 
crezut în biserică. 

A avut deci-drept: Papa Pius IX, când 
„la 1854 a definit dogma.aceasta. Şi cerul. 

o confirmat definiţia Vicariului lui: Hristos. 
prin minunata -arătare a Maicei nepătate la 

_ Lourdes în Franţa, La .. locul arătării, — 
întâmplate la 4 ani după definire — s'a ivit : 
un izvor cu apă făcătoare de minuni. Acolo 

"e şi cel mai renumit loc de peregrinaj, unde 

* 

se întâmplă o mulţime de 'minuni. Definiţia . 
y aceasta urmată de minunile dela Lourdes, : 

« o splendidă dovadă despre. infalibilitatea 
Papei dela Roma, : şi sfinţenia Bisericii cato-. 
lice. Se vede, că Dumnezeu. dă drept Vica-. 
riului Fiului său,. şi nu unor hulitori orbiţi 
de ură împotriva Bisericei .catolice. Deie 
'cerul, ca. prin' mijlocirea Maicii 'nepătate şi 
în iubita noastră -ţară să se arete astiel de 
fapte, ca' văzându-le cei lâncezi şi cei rătă- 
ciţi să preamărească pe-atot puternicul Pă- 
rinte ceresc şi să-şi. caute mântuirea sufle- 
tului prin Biserica aceea, . în, Care se întâm- 
plă atari minuni., pi i     

  

+
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