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Î, ziua aceasta, la ora aceasta, când clopotele încă 

sună şi credincloşii sunt încă în faţa Sf. Altare, se cu- 

vine ca primul meu cuvânt de aci, adresându-se către 

toţi credincioşii ortodoxi, clerici şi mireni, să fie către 
o biserică activă — către misiune. 

Sa crezut mult timp că religia înseamnă pasivitate 
şi contemplaţie, intelectualii tuturor timpurilor au fost 

înclinați către meditaţie şi filozofie asupra lucrărilor in- 

finite, iar smeriţii-credincioşi au privit ca supremul scop 

al existenţei lor venerarea sfintelor icoane şi rugăciunea 

sfântă, pentru iertarea păcatelor. i ” 
Ci iată trebue să ne aducem aminte de cuvintele 

Mântuitorului : „Indrăsniţi“, Eu am biruit lumea. — Eu 
sunt calea, adevărul şi vieața“. Drept aceea mergând 
învăţaţi toate neamurile botezându-le în numnele Tatălui 
şi a Fiului şi a Sfântului Duh, învăţându-le să păzească 
toate câte vam poruncit... Şi iată eu cu voi sunt în 

toate zilele până la sfârşitul veacurilor“. 

Religia aşa dar înseamnă nu numai rugăciune şi me- 
ditație, ci şi sacrificiu şi acţiune şi când zicem acţiune 

religioasă, zicem misiune, adecă obligaţia de a răspândi 

dreapta credință, de a face ca învăţătura Mântuitorului 

să fie ascultată şi înfăptuită de cât mai mulţi, de e po- 
sibil de toată: lumea. Căci nu este unul din idealurile
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„creştinismului de a se ajunge la acea turmă, care va îi 
condusă de un singur păstor ? 

Veacul nostru a uitat această obligaţie religioasă a 
răspândirii creştinismului la diferite popoare. 

Europa cu greu însă se menţine ca întâia stătătoare 
în lume, iar după răsboiul mondial popoarele necreştine 
de alte limbi şi alte rase nu vor să mai vadă în nea- 
murile europene tipul superior al rasei umane. 

E un moment critic acesta, prin care trecem noi as- 
tăzi. Şi totuş creştinismul este o religie misionară, ca 
religie absolută, ca una care conţine revelația divină 
absolută conţine în ea însăşi obligământul răspândirii 
universale, 

Suntem obligaţi la misionarism prin lealitatea noastră 
faţă de Mântuitorul nostru Isus Hristos, care ne-a po- 
runcit să provăduim evanghelia la toată zidirea, suntem 
obligați prin pietatea noastră, care ne face pre noi 
membrii Comunităţii creştine să provăduim adevărul şi 
mai mult suntem obligaţi prin responsabilitatea, pe care 
0 avem faţă de semenii noştri. Dacă avem întradevăr 
convingerea, că ceace cetim în sf. scriptură este ade- 
vărul şi: este adevărul, dacă avem convingerea că dis- 
ciplina creştină ieste idealul acţiunei sociale, că morala 
creştină e mai presus de ori ce, că mai presus de ea o alta nu există, dat fiind că morala creştină este o morală revelatoare, a ui lisus Hristos cel răstignit pentru păcatele noastre, care a înviat a treia zi, atunci înţele- 
gem adânca chemare, pe care o avem de a propăvădui 
şi altora această învăţătură, pentru ca şi ei să se bucure de bucuria noastră, 

Cuvântul „misiune“ 
noastră. A vorbi de r 
popoare înseamnă a v 

este un cuvânt nou în societatea 
ăspândirea creştinismului la alte 
Isa într'o societate practică şi u-
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tilitară. Şi apoi vecinicul argument al începerei de la 

lerusalim, adecă nevoia de a ne ocupa de ale noastre, 

înainte -de ale altora, este o obiecţiune puternică şi o 

critică în contra misiunii externe, 

Zadarnic am aminti că sunt popoare mici ca Suedezii 

Danezii, Olandezii, care au misiuni creştine puternice 

pe toată faţă pământului. Românii creştini nu s'au con- 

vins încă de obligaţia, ce ar avea-o de a contribui şi ei 

la mărirea patrimoniului religios universal. 

Se cade atunci să vorbim de o altă latură a misiunii 

— de misiunea internă, adecă de acea a propovăduirei 

în sânul neamului însuş, în sânul ţării noastre propii. 

Jdealul creştin este departe de a fi realizat şi relele 

sociale sunt multe, începând de la analfabetism şi mer- 

gând până la alcoolism şi toate bolile sociale. 

Activitatea pastorală cuprinde în sânul ei toate lucră- 

rile, pe care le face preotul pentru enoriaşii săi, înce- 

pând dela cultul divin şi administrarea sf. taine până 

la cuvântările omiletice şi şcolile duminicale ; iar activi- 

tatea evanghelizatoare a răspândirii şi propovăduirii 

bunei vestiri a învăţăturei Domnului se poate face de 

orice credincios — înțeleg se poate face şi de mireni 

ca şi de clerici. Ba aş zice că în măsura, în care se. 

angajează la aceasta şi credincioşii nu numai preoții, în 

acea măsură numărul creştinilor sporeşte. 

Mohamedanismul prin aceasta s'a răspândit aproape 

în toată Africa, fiindcă nu numai imamii dar toţi cre- 

dincioşii sunt propovăduitori. 

Pentru clădirea bisericii lui Hristos trebue să conlu- 

crăm cu toţii. Pentru câştigarea celor greşiţi şi căzuţi 

de la lisus Hristos, pentru întărirea celor slabi şi în-. 

grijirea celor bolnavi, pentru învingerea puterilor întu-
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nericului, “ar mata spirituală, oricât de numeroasă ar fi încă, nu-i de ațuns ! 
lată câteva chestiuni, care interesează de aproape su- fletul .poporului românesc, 

, 1) Pătura conducătoare a acestei țări nu este întru totul convinsă de idealul creştin. Este o operă misio- nară de a face pe intelectualii români să simtă Ia fel cu pătura de bază a acestei tări, cu țărănimea. 
2) La sate poporul a început să uite calea bisericii şi lupta fratricidă între partidele politice a făcut să dis- pară bunătatea gospodarului şi să se introducă viclenia şireților de prin târguri. Fără a visa o stare patriarhală, se impune ca o datorie “misionară readucerea liniştei su- fleteşti în lumea satelor, ca o pârghie puternică de des- voltara a calităților spirituale ale neamului nostru, 3) Prin oraşe lumea muncitoare uită de Hristos şi de Maica Domnului, Greutățile zilei sunt atât de mari prin lipsa de locuințe, prin mizeria hranei, sărăcia îmbrăcă- mintei, încât e “dispus sărmanul lucrător să asculte de orice predică atee şi promițătoare de o lume mai bună, chiar de ar fi o himeră, Obligaţia misionară cre- Şiină cere de a lua contact cu lumea muncitoare şi ao face nu numai să se ducă la biserică, dar şi de a o educa, în aşa fel încât să se convingă că nu există mântuire decât în Spiritul de cooperaţie creştină. 4) Mizeria socială este încă mare chiar într'o ţară Ca a noastră, Populaţia oraşelor suferă de boale, de sărăcie, de infirmităţi. Este o datorie misionară a ne îngriji de bolnavi şi de săraci şi de cei în suferinţă. Asistenţa socială încă nu este bine oiganizată la noi în țară şi aci Biserica ar avea un domeniu admirabil de lucru în spiritul samatritean, 

5) Dar câte n'ar fi de spus despre desfrâu, prosti- 
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tuţie, beţie, crimă ? Tribunalele şi curţile cu juraţi zilnic 

au cazuri asupra cărora minţile cele mai clare nu găsesc 

deslegarea justă. 

Şi totuş forţa morală e singura care decide destinul 

unui popor. Pentru combaterea tuturor acestor rele sar 

putea începe o serioasă operă misionară. 

6) Sufletul poporului nostru este otrăvit cu o anumită 

literatură de aventuri criminale, cu fotografii pornogra- 

fice, cu reportagii cât mai scandaloase. N'a început să 

să formeze obiceiu în presă de a se da crimele pe co- 

Joane întregi ? Ar fi o operă misionară de a se începe 

în ziare a se da faptele bune în coloane întregi şi cele 

rele în câteva rânduri. Colportajui cărților bune este o: 

necesitate naţională. 

7) Situaţia sufletească a ţării noastre sa schimbat 

apoi după războiu prin apariţia sectelor religioase. De 

unde înainte de războiu în vechiul regat erau aproape 

unanimi ortodoxi, acum chiar în inima ţării, în Prahova 

Putna, Neamţu, Vlaşca, Teleorman avein secte, iar tot 

înconjurul României de la Cetatea-Albă- pe Nistru în 

sus, în Maramureş, Biharia şi Banat e învăluit de aceste 

secte religioase, care macină nu numai unitatea de cre” 

dință a neamului, dar ameninţă însăşi rasa, întrucât 

unele din ele subversive primesc sprijin de la inamigii 

țării noastre. Este o datorie a momentului ca preoţii 

misionari să pornească în lungul şi latul ţării pentru în- 

tărirea ortodoxiei. Cât m'ar folosi acum un monahism 

luminat ! 

8) Tineretul ţării noastre este în sfârşit o problemă 

vitală pentru existența neamului. Miile şi zecile de mii 

de copii, care hoinăresc pe maidanele oraşelor, miile de 

tineri fără ocupaţiune, care se plimbă între cârciumă şi
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localuri de perdiţie, trebue să ne atragă atenţiunea asu- pra laturii educative a poporului. 
Se impune o activitate misionară pentru îngrijirea tineretului, pentru disciplinarea morală şi educaţia sufle- tească a maselor: cercuri de tineri, căminuri de ucenici, şcoli mai înalte conduse creştineşte, pensiuni creştine, cercuri de domnişoare, şcoli de menâj, aşezăminte de servitori, case de salvare, etc, 
In această direcţie cât mar putea face studenţii uni- versitari, luând pildă de Ia fraţii lor anglo-saxoni, care prin coloniile studenţeşti au arătat o adevărată solicitu- dine pentru popor. E drept că şi la noi sa început ceva Prin Asociaţia misionară a studenţilor creştini. Lucrează 25 şcoli duminecale în Bucureşti. 
Și aşa mai departe,.. | 

. Opera misionară se bazează pe iubire de oameni Misionarismul creştin este faptă creştină. Intru aceasta va Ciinoaşte lumea că sunteți ucenici ai mei, de veţi avea iubire între voi. Dumnezeu este iubire. Să începem deci o cruciadă a sufletelor în armonie cu învăţătura lui lisus Hristos, care este adevărul şi vieaţa, şi atunci vom avea mulțumirea, că am pornit pe calea cea mai bună, pentru înălţarea neamului şi propă- şirea Patriei,



  

  

IUBIREA LUI HRISTOS 

sp 

  

 



 



  

  

Î, frământările sociale-morale de după jrăzboiu, în 

conflictul de ideologii religioase din epoca contemporană, 

se afirmă tot mai mult ideia creştină. După 2000 de 

ani aproape dela venirea Mântuitorului, idealul creștin 
a rămas acelaş îndreptar pentru viaţa lumii. 

Omenirea a parcurs un drum lung în evoluţia ei cul- 
turală, dar în acest drum ea încă nu s'a ridicat la înăl- 

țimea idealului dat de Iisus Hristos. 

Harnack, un istoric religios de valoare, afirmă: . „A- 

pariția lui Hristos rămâne baza întregei cuituri morale 
şi în măsura, în care această apariţie va putea să pă- 

trundă mai mult sau mai puţin lămurit, în acea măsură 

şi cultura morală a naţiunilor va fi mai însemnată ori 

mai puțin însemnată, (Vezi: A. Harnack, „Fiinţa creşti- 
nismului “. - 

Acum mai mult ca oricând este necesar să ne preci- 

zăm acest ideal, să ne dăm seama bine ce înseamnă a 

urma pe isus Hristos şi a ne numi ostaşii lui. Creşti- 

nismul înainte de orice, este bine să ne amintim, a fost 
“lumina cea nouă -adusă în lume. Naşterea ta Hristoase 
Dumnezeul nostru răsărit-a lumii lumina  cunoştinţei, 

In lumea veche, în domeniul religiunilor naturale şi 

antropomorfice mitul era totul; omul era o uneltă în 
mâna zeilor, conflictele pasiunilor omeneşti la rându-le - 
nu erau altceva decât expresiunea conflictelor pasiunilor: 
zeilor. Omul nu se putea ridica mai presus de fire, rob
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al firii, al naturii înconjurătoare, el rămâne sclav al fa- 

talităţii, care dispunea de lume. Ci prin ivirea creşti- 

nismului, omul este ridicat de această stare de sclavie 

şi din rob al firii înconjurătoare el devine fiu al lui 
Dumnezeu. | 

Zeii nu mai există. Există un Dumnezeu a tot puter- 
nic, Tatăl nostru, carele este în ceruri. Tatăl a tot 

țiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor şi 

nevăzutelor. 

Oamenii sunt făpturi ale lui Dumnezeu, deci fii ai lui 

Dumnezeu. Pentru aceşti fii Dumnezeu a trimis pe uni- 
cul său fiu, carele pentru noi oamenii şi pentru a 
noastră mântuire s'a pogorât din ceruri şi din Maria 
Fecioară s'a făcut om şi sa răstignit pentru noi în 
zilele lui Pilat, apătimit şi S'a îngropat şi a înviat a 
treia zi, după scripturi. 

S'a stabilit astfel o comuniune între noi şi Dumnezeu, 
un raport de paternitate din partea divinității şi de fi- 
liațiune din partea omenirii. lar oamenii, toţi fiind fii 
aceluiaş părinte, au devenit fraţi între ei. Şi acesta este 
marele fapt al creştinismului. Inainte de a fi lumina cea 
nouă, religia creştină este fapta cea mare a înfrăfirii 
Oamenilor, căci creştinismul este religia iubirii univer- 
sale. În vremurile primare, în timpurile apostolice fiecare 
credincios se simţea legat de Dumnezeu. În afară de 
orice ceremonii, de orice legături externe, creştinul tin- 
dea la vecinica legătură cu Dumnezeu, la manifestarea 
spiritului lui Dumnezeu, iar spiritul lui Dumnezeu, zicea 
apostolul, se manifestă în iubire, pace, bucurie, prietenie, 
bunătate etc. „Acest Spirit ducea la viaţa cea sfântă a ea trezi “gar Prin Caite 
este templu al duhului sfânt a SI că “rupul nostru ânt, care locueşte între noi ?
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Legea lui Hristos era afirmarea solidarităţii umane în 
complectul ei. Toţi suntem membrele aceluiaş mădular. 
Dacă un membru suferă trebue să sufere şi celelalte. 
Indeplineşti legea lui Hristos, dacă porţi sarcina seme- 
nului tău, căci Mântuitorul venind pe pământ a vrut să 
purifice sufletele oamenilor, atât ale indivizilor cât şi ale 
masselor şi pentru aceasta le-a fixat un ideal moral, 
peste care nu se mai poate trece: Iubirea și jerifirea 
de sine, 

Dumnezeu este iubire. 
Când legiuitorul I-a întrebat pe lisus: Invăţătorule, - 

care poruncă este mai: mare în lege, lisus a răspuns : 
„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima 
ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău“ şi apoi a 
continuat : „şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi“. 

Cu dreptate sf. evanghelist Ioan continuă în- epistola 
sa: Fraţilor, să ne iubim unul pe altul, pentrucă dragos- 
tea este dela Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut a din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu itţ- 

SSI beşte n'a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este 
iubire. In iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită a- lungă frica, pentrucă frica merge alături ca pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire. Noi iu bim pe Dumnezeu, fiindcă el este cel ce ne-a iubit cel “dintâi, Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este, Pentrucă cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-] iubească. Şi această poruncă avem dela el: Cine iubeşte pe Dumnezeu să iuvească şi pa fratele său. Ce admirabilă pildă aposto- lică de înţelegere a adevăratului spirit al învățăturii creştine ? Pe. 

V. Gh. Ispir — B; rica Activă DER 2
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Astăzi, când duhul lumii acestea este atât de frămân- 
tat, astăzi, când sufletul nostru este atât de nelămurit 
asupra destinului vieţii, cade-se. să citim din sfânta 
scriptură şi să ne lămurim. Creştinismul a fost înţeles 
în decursul veacurilor în diferite feluri. Am putea spune 
că virtutea creştină s'a realizat în etape... Diferitele con- 
fesiuni au căutat să dea diferite interpretări spiritului 
clar al evangheliei Domnului. Aşa catolicismul roman a 
căutat să facă din religia creştină un legalism, în care 
să constrângă virtuțile oamenilor, iar protestantismul 
german, identificându-se cu credinţa, a urmărit până în 
adâncuri esenţa credinţii mântuitoare. Dar numai sin- 
gură ortodoxia a fost aceea care a înţeles caracteristica 
esenţială a învăţăturii Domnului, care a subliniat în de- 
cursul istoriei nota dominantă a evangheliei : iubirea, Bi- 
serica ortodoxă a Răsăritului este o biserică tolerantă, 
generoasă, cuprinzătoare în iubire. In sânul ei se ar- 
monizează antinomiile sociale, în sânul ei autoritatea de 
Stat şi libertatea individuală se armonizează, în sânul ei 
fii duhovniceşti sunt conduşi cu adevărat spre realiza- 
rea împărăției lui Dumnezeu. Impărăţia lui Dumnezeu 
Chiar pe pământ nu poate să fie decât o împărăție a 
iubirii. Nu ne rugăm zilnic, Vie împărăţia ta, fie voia ta precum în cer şi pe pământ? Ce falş deci şi ce min- 
cinos lucru este, când în numele ideei creştine se pro- 
voacă la ură, la violență, la ucidere de oameni ? 

Ce fel de exigeză este aceea care din scriptura sfântă 
a blândului mântuitor, a celui care a suferit pentru pă- 
catele noastre, care pretutindeni şi oricând a strigat să ne iubim unii pe alţii, din acest strigăt să scoată afir- maţia urei şi a violenţii ? Creştinismul poate fi orice, el poate fi interpretat oricum. Un lucru Sigur nu este creştinismul—creştinismul nu este ură, nu poate fi ură.
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Impărăţia lui Dumnezeu, care este scopul de realizare a 
Bisericii, poate fi înțeleasă în diferite feluri. Există un 
sens al unei împărăţii materiale, mult asemănătoare 
teocreţiei mesianice a profeților. In vechiul Testament 
lahova era regele lui Israel. In Noul 'Testament lisus 
Hristos era Mesia, eroul liberator, desigur spiritual, care 
a venit la împlinirea vremii. Există un sens psihologic 
al împărăției lui Dumnezeu. Ea este în mijlocul nostru, 
Nici vor zice: lată aci sau iată acolo, că iată împără- 
ţia lui Dumnezeu înlăuntrul vostru este, zice evanghe- 
listul Luca. Dar mai este şi un sens social. Impărăţia 
lui Dumnezeu urmăreşte mântuirea oamenilor, izbăvirea 
de păcat şi de moarte. Această împărăție «e reală,- nu 
numai eshatologică, adecă pentru sfârşitul veacurilor, ea 
este o luptă contra duhului rău, contra Satanei, ea este 
întemeiată de Mântuitorul lisus Hristos, pentru a pune 
pe oameni în legătură cu Dumnezeu. In ea intră oricine 
se naşte din apă şi din duh, toți aceia, a căror drep- 
tate va prisosi mai mult decât a cărturarilor şi a' fari- 
seilor. Nu pot intra în ea cei nedrepți, viţioşii, slujitorii 
idolilor, furii şi lacomii, ocărâtorii şi Tăpitorii, toţi a- - 
ceştia nu pot moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Impără- 
ţia lui Dumnezeu este un ideal social, pentru care avem 
obligământul de a lucra şi cel mai desăvârşit lucru al 
nostru este iubirea. 

Aţi cetit oare acel admirabil imn al iubirii, pe care 
sf. Apostol Pavel, apostolul neamurilor I-a scris în e- 
pistola 1 către Corinteni, cap. XIII ? „Toate limbile ome- 
neşti şi îngereşti de le-aş vorbi, dacă nu am dragoste 
m'am făcut aramă sunătoare, ori chimbal gălăgios. Şi dar 
proorocesc dacă aş avea şi tainele toate le-aş cunoaşte 
şi orişice ştiinţă şi de-aş avea credință atât de multă 
să mut munţii” din loc, dacă n'am dragoste, nimic nu
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sunt. Şi toată averea mea de-aş face-o milostenii şi tru- 
pul mi l-aş da să fie ars, dacă n'am dragoste nimic 
nu-mi foloseşte“. Dragostea rabdă îndelung, dragostea 
este plină de bunătate, dragostea nu este pisma, nu se 
laudă nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necu- 
viinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 
pune la socoteală răul. Nu se bucură de nedreptate, ci 
se bucură de adevăr. “Toate le suferă toate le crede, 
toate le nădăjdueşte, toate le rabdă. Dragostea nu piere 
niciodată... , 

Ci acum, credinţa, nădejdea şi dragostea rămân aceste 
trei, dar mai mare între ele este dragostea. lată pen- 
truce idealul modern nu poate fi nici budistic, nici hin- 
duistic, pentruce concepţia materialistă a vieţii nu poate 
triumfa şi pentruce şi acum în lumea contemporană ca 
şi altădată, ideea creştină rămâne triumfătoare. Iubirea 
lui Hristos este sublimul ideal moral, decât care un al- 
tul mai înalt nu există şi care n'a fost adus în lume de 
niciun reformator religios. Această iubire a lui Hristos 
se arată, sau se poate arăta în misiune internă, în acea 
milă duhovnicească şi trupească, ce rezultă din porun- 
cile Bisericii, ea se poate arăta faţă de cei umili, cei 
în suferinţă, față de acei săraci invalizi, orfani, văduve, 
față de bătrâni, de şomeri, această iubire creştină se arată sau se poate arăta în misiune externă, în afirma- 
rea spiritului de responsabilitate, pe care trebue să-l avem faţă de semenii noştri, care mau aceiaş religiune ca N0i, căci dacă în adevăr credem că învăţătura creş- tină cuprinde revelaţiunea absolută, avem datoria de a împărtăşi şi altora din bucuria noastră, In chipul acesta cate ooigația pelizioasă, ce avem de a întreţine misiuni, 
lumina evanghelică. Sia pe cei care nu se bucură de 

- m îndrăsni poate a spune că în
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numele acestei iubiri avem obligaţia de a depăşi intere- 
sele locale şi temporale şi a conlucra cu toţii pentru spi- 
ritualizarea vieţii, ca împreună cu îngerii, ca la naşterea 
lui Hristos să strigăm: Mărire întru cei de sus lui Dum- 
nezeu şi pre pământ pace şi între oameni bunăvoie. 
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BISERICA ŞI NEVOILE TIMPULUI DE ASTĂZI 
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V remea noastră este o vreme de tulburare, de adâncă 

vâltoare, este o vreme de frământare a unor lucruri ce 
vor să vie. Un sbucium de conflicte, o criză generală. 
stăpâneşte lumea: criză economică, criză politică-socială, 
criză culturală. 

O nemulțumire generală stăpâneşte pretutindeni peste 
țări şi oceane şi dacă n'am avea credinţă ar trebui să 
desperăm,. 

Au fost de multe ori tulburări şi frământări în istorie, 
Cea mai mare tulburare a fost pe vremea. lui Tiberiu 
August... Ajunsese apoi o vreme în timpul Cezarilor, când 
lumea nu mai credea în nimic, când viaţa socială era 
sdrobită de luptele fraticide între clase, când oamenii 
se purtau ca lupii unii faţă de alţii. 

Şi totuşi acele timpuri au trecut, după venirea Mân- 
tuitorului lisus Hristos, care pe sine s'a sacrificat pentru. 
mântuirea noastră. 

Lumea suferă de mizerii şi nevoi, dar lumea suferă 
mai mult de lipsă de credinţă. Toate tulburările istoriei 
provocate de transformări sociale, de revoluţiuni şi re- 
forme s'au limpezit în măsura, în care a fost o credinţă. 

Zic anume o credință şi: nu credință creştină, spre a 
atrage atenţiunea asupra fondului psihologic al situaţiunii, 
asupra rolului, pe care şi noi oamenii îl avem în faţă 
puterea lui Dumnezeu, ca să contribuim la mersul"pro- 
gresiv al vieţii,
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Azi suferim de nevoi materiale, de injustiţie socială, 
de somaj, dar suferim mai mult ca ori ce de conflictele 
ideologice, ce s'au ivit. 

De la fascisin şi naţional-socialism, până la liberalis- 
mul clasic economic şi apoi pâriă la sovietismul comunist 
e o scară de valori morale, pe care epoca contemporană 
o ridică în martiri, uitând că o treaptă e mai slabă ca 
alta şi că atunci, când e să ajungem în vârtul acoperi- 
Şului clădirii, ne rostogolim cu toţii, căci ne-am bazat pe 
trepte slabe. In eşalonarea de idealuri conducătoare pentru 
societatea omenească ne trebuesc puncte de credinţă, ca 
să putem rezista furtunilor, sau să putem purcede din 
întuneric. 

Acest lucru îl uită oamenii, Pau uitat conducătorii de 
state în vremea din urmă. 

Dar noi cei de astăzi am uitat ceva mai mult, puterea . 
divină a Bisericii în mijlocul societăţii. Cel puţin cei din 
Europa, care cu toţii suntem creştini, am uitat învăţătura 
fundamentală a Bisericii noastre, că omul prin Adam a 
a căzut în păcat şi fiindcă omul nu se putea ridica prin 
Propriile puteri, Dumnezeu a trimes pe fiul său unul năs- 
cut Hristos, ca să salveze neamul omenesc şi să-l ridice 
la slava cea veşnică. Noi am uitat rostul Bisericii în societate. Desigur Biserica nu-i Chemată ca să ne dea sisteme de economie politică, ori sisteme politico-social. 
Ea este tezaurul învățăturii sfinte, care se rezumă în morale, spzicipase-morale. Dar aceste principii religioase 

atingerea cu lumea inconjurătoce fară contengență, fără Căci altfel, de tite Manu nicii săi. mereâree Ai ai fi trimes Mântuitorul pe uce- 
în numele Tatălui ii ați toate neamurile botezându-le 

fându-i să păzească 4 catea a sfântului Duh, învă- oate câte v'am porunciţ vouă 2
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Aşa dar Biserica are ceva de spus pentru timpul „de 

astăzi. Biserica este o instituție divină, care are însem- 
nătate şi pentru viaţa materială ca şi pentru cea spiri- 
tuală a omenirii... Adevăr grăesc vouă: ori câte veţi lega 
pe pământ vor fi legate şi în cer şi oricâte veţi deslega 
pe pământ vor fi deslegate şi în cer. 

lisus Hristos, mântuitorul lumii, a venit ca să ne înveţe 
adevărul şi să ne descopere legea fundamentală a exis- 
tenţei sociale: iubirea. Intru aceasta va cunoaşte lumea 
că sunteți ucenicii mei, de veți avea dragoste între voi, 
Principiul fundamental al învăţăturii creştine e iubirea. 
Dumnezeu Tatăl ne-a făcut asemenea lui. Noi oamenii 
suntem fii lui şi fraţi cu toţi între noi. Oricât de mari 
ar fi diferenţele de familie, de clasă, de sex, de rasă, 
ele dispar cu toate în lisus Hristos în faţa lui Dumnezeu 

atot-puternicul. lisus Hristos ne-a descoperit învățătura 
sa, care rezidă în fraternitate, iubire, solidaritate. 

Şi în această învăţătură relevată, stă scăparea omeni- 
rei din criza ei de astăzi. Să ne reamintim predica de 
pe munte: 

Şi ridicând glasul îi învăţa zicând: 

1. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia 
cerurilor. 

2. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, 
3. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul, 

4. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însănătoşează pentru 
dreptate, că aceia se vor sătura. 

5. Fericiţi cei milostivi că aceia se vor milui. 
6. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe 

Dumnezeu. 

7. Fericiţi făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu 
se vor chema,
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8. Fericiţi cei Prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. 
9. Fericiţi veți fi când vă vor ocări şi vă vor urmări şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pentru mine. Bucuraţi-vă şi vă înveseliţi, că plata voastră multă este în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proo- rocii cei dinainte de voi, 
Din toată această predică a Mântuitorului reese clar. preocupaţia de mântuire. Centrul preocupațiilor omului nu trebue să fie la momentul prezent, care poate fi ori- cât de rău, ci în viitor şi de e posibil în lumea, ce va veni la sfârşitul veacurilor. 
Ceeace interesează în ultima esență în această lume este fondul moral, să ne silim cu toții ca să devenim după asemănarea lui Dumnezeu, Fiți perfecţi precum Tatăl nostru cel din ceruri perfect este. Această per- fecțiune a noastră rezidă în spiritualitate. De aci pri- matul spiritului în faţa materiei. 

Primatul spiritului înseamnă preocuparea de ordin rnoral, pentru perfecțiunea individuală a noastră a tutu- Tor, dar şi pentru perfecțiune mediului, din care facem parte (pentru perfecțiunea societăţei). Proorocii, acele mari personalități religioase ale poporului ales, ce au făcut de câţ că au ţinut trează această conştiinţă a per- fecțiunei morale ? lar Mântuitorul desăvârşeşte aceea ce era în umbră în Vechiul Testament. Pe când eri era legea talionului, ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte, ori acel utilitarism social do ut des, acum în religiunea creştină : „lar eu vă spun vouă să nu staţi înpotriva celui rău, iar cui te loveştie peste obrazul drept întoarce şi pe celălalt, Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia veşmântul lăsă-i şi cămaşa. lar de te va aSsupri cineva să mergi o mie de Pâşi, mergi cu el două mii. Celui care
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cere dela tine dă-i; şi dela cel ce voieşte să se împru- 
mute dela tine nu întoarce faţa ta. | 

Rezultă din aceste cuvinte ale Mântuitorului că nu tre- 
bue să dăm mare atenţie lucrurilor ce ne înconjoară, că în- 
definitiv ceace întăreşte este bunătatea sufletului nostru, 
E atât de adevărat aceasta, că El ne spune: au nu este 
Viaţa mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea ? 

Uitaţi-vă la pasările cerului, că nu seamănă, nici nu 
seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru cel 
ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteți voi cu mult mai 
presus de ele? Şi apoi vorbind de crinii câmpului, care 
nu ss ostenesc, nici nu torc şi totuş nici Solomon în 
toată mărireă lui nu se înveşmânta ca unul dintre ei. 

„lar- dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se 
aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu 
cu cu mult mai vârtos pe voi, o puţini credincioşilor ?2 
Aci se află distincția între învățătura Mântuitorului şi 
toate sistemele de filozofie ale celor mai înţelepţi, dis- 
tincția între spiritual şi material şi după învăţătura 
creştină noi trebue să optăm pentru spiritual. Omenirea 
suferă astăzi de o iluzie, o iluzie a puterii, mai ales în 
urma descoperirilor ştiinţifice a aviaţiei, telefoniei, ra- 
diofoniei, etc. Azi în viaţa socială vorbim de Supra- 
producţie şi supraconsumaţie, de distribuirea bunurilor, 
de legea circulației bunurilor şi ne silim să dirijem eco- 
nomia naţională către un maximum de fericire, care nu 
mai vine. Şi în pofida tuturor studiilor şi cercetărilor 
de ordin economic şi în pofida tuturor revoluțiunilor 
sociale, națiunile sufăr de mizerie ! 

Este o iluzie a fericirii, ce se doreşte. Şi această fe- 
ricire nu mai vine... 

Azi mizeria socială e mare, şomaj, falimente, diferite 
rele sociale, care macină activitatea de stat. Biserica va
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lua poziţie faţă de relele sociale, dar în spiritul lui Hris- 
tos. In locul urei şi concurenţei sălbatice şi egoismului 
păgân, creştinismul aduce iubirea, mila şi cooperarea 
tuturor forțelor. 

Azi imoralitatea socială se predică în teatre, cinema- 
tograte, în curse şi alergări, etc. Biserica va duce o luptă 
organizată contra filmelor imorale, care nenorocesc firele 
slabe... 

In contra desfrâului şi libertinajului va propovădui or- 
dinea şi disciplina morală. Lumea trebue... încreştinată. 
In deosebi în ţara noastră trebue redeşteptată conştiinţa 
religioasă, pentru respectul repaosului duminecal, respsc- 
tul acestei zile sfinte, ce ne aminteşte de învierea 
Domnului şi în respectul căreia muncitorii pot avea 
prilejul reconfortării lor sufleteşti. Spiritul vieţii tre- 
bue înțeles, trebue schimbată concepția asupra exi- 
stenţei. In locul nepreciziunii filozofice agnosticismului 
ori indiferentismului religios, Biserica trebue să afirme 
cu curaj credința ei mântuitoare de sufiete. Au nu 
se compară întotdeauna Biserica cu corabia, care plu- 
teşte pe valurile mării ? Noi credincioşii fiind în navă 
suntem siguri că vom scăpa de prăpăd. Căci în faţa 
războaelor de tot felul, naţionale şi sociale, Biserica aduce 
pacea şi liniştea sufletească, ea este propovăduitoarea 
Dumnezeului celui veşnic. Ea aduce solidaritatea naţio- 
nală, solidaritatea socială şi solidaritatea internaţională. 
Ea aduce pacea lumii. 

Prin Biserică noi învăţăm că trebue să evadăm din ceace e temporal şi material şi să ne înălțăm în spirit. Domnul cerului şi al pământului, stăpânul no- stru al tuturor şi Tatăl nostru, drept şi bun ne obligă spre moralitate şi moralitatea prin excelenţă este iubirea de aproapele. Evanghelia ne arată prin ce anume fapte
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putem dovedi iubirea noastră. Aceste fapte sunt de asis- 
tență socială, de ocrotire şi caritate publică : a da hrană 
celui flămând, a potoli setea celui însetat, a îmbrăca pe 
cel gol, a căuta pe cei bolnavi, a ospăta pe cei străini, 
a cerceta pe cei în dureri, etc. Căci la judecata viitoare, 
Când va sta în jețul slavei sale, despărţind neamurile, 
precum desparte ciobanul oile, de capre, va zice Impă- 
Tatul celor deadreapta lui: Veniţi binecuvântaţii Tatălui 
meu, moşteniți împărăţia cea pregătită vouă de la înte- 
meierea lumii. Căci flămând am fost şi mi-aţi dat să 
mănânc, însetat am fost şi mi-aţi dat să beau, strein am 
fost şi m'aţi adus cu voi, gol am fost şi m'aţi îmbrăcat, 
bolnav am fost şi m'aţi căutat, întemnițat am fost şi aţi 
venit la mine. Adevăr zic vouă, întrucât aţi făcut unuia 
dintre aceştia fraţi ai mei, prea mici, mie mi-aţi făcut 
Mt. XXV, 34 

Tradiţia întreagă a Bisericii ecumenice este în acea- 
stă direcţie. lar nevoile de astăzi ale omenirii vor fi 
satisfăcute, în măsura în care se va îndeplini învăţătura 
lui Hristos. El este acela care ae-a învăţat să nu ne 
punem inima numai pentru bunurile lumii aceştia tre- 
cătoare, ci să ne alipim de cele vecinice, căci EI a zis: 
„Căutaţi mai întâiu împărăţia şi dreptatea lui- şi toate 
celelalte se vor adăoga vouă“.



         
 

  |



  

MILA CREŞTINEASCĂ 

  V. Gh. Ispir — Biserica Activă



 



    
  

  

Ț sara este anotimpul melancoliei. Frunzele . galbene 
şi vestejite cad şi prin aceasta tristeţea cuprinde sufle- 
tul. Dintre toate sezoanele anului, toamna ne impresio- 
nează mai adânc. Primăvara prin verdele ei deschis e 
dătătoare de speranță, vara cu auriul spicurilor din la- 
nuri dă toată încrederea, pe când toamna belşugul cel 
mai deplin este alături de lipsă. In acest anotimp bogă- 
fia nelimitată stă în faţa sărăciei desnădăjduite. Poate 
de aceea Biserica a orânduit ca în dumineca aceasta să 
se citească evanghelia cu parabola bogatului nemilostiv 
şi a săracului Lazăr. E un prilej de meditațiune şi în- 
văţătură. 

„Era odată un om bogat, care se îmbrăca în porfiră 
şi în vison, veselindu-se în toate zilele, luminat. 

Și era un sărac oarecare, anume „Lazăr, care zăcea 
înaintea porţii lui plin de bube. Și ar fipottit să se sa- 
ture din sfărămiturile, ce cădeau de la masa bogatului, 
ci câinii venind lingeau bubele lui. Şi-a murit săracul 
şi s'a dus de îngeri în sânul lui Avraam; şi a murit şi 
bogatul şi I-au înmormântat. Și în iad ridicându-şi ochii 
săi, fiind în munci, a văzut pe Avraam de departe şi 
pe Lazăr în sânul lui. Şi strigând el, a zis: Părinte 
Avraame, milueşte-mă şi trimite pe Lazăr să-şi întingă 
vârful degetului lui în apă şi să-mi răcorească limba, 
că mă chinuesc în văpaia aceasta, lar Avraam a zis:
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Fiule, aduţi aminte că ai luat cele bune ale tale în viața ta şi Lazăr aşijderea pe cele rele. Iar acuma acesta se mângâie, iar tu te chinueşti, 
Şi peste toate acestea între noi şi între voi stă pră- pastie adâncă, încremenită, astfel că cei ce vor să treacă de aici la voi, ori de acâlo la noi, să nu poată să treacă, 
Şi a zis el: Rogu-te dar Părinte, ca să-l trimiţi pe dânsul în casa tatălui meu, fiindcă am cinci frați să le spună lor cum este, ca să nu vină şi ei la acest loc de muncă, 
Şi a zis Avraam lui: Au pre Moise şi pe prooroci să-i asculte pre dânşii. 
lar el a zis: Nu părinte Avraame, ci de va merge cineva din morţi la dânşii, se vor pocăi. 
Dar Avraam i-a răspuns: Dacă nu ascultă de Moise şi de Prooroci, nici de ar şi învia cineva din morți nu vor crede (Luca XVI, 19—31). 

- Este în această pildă a Mântuitorului o adâncă învă- țătură asupra rostului existenţei noastre,. în deosebi asupra rostului agonisitei noastre. 
După învăţătura creştină, noi oamenii nu Suntem pro- 'prietarii averei noastre, ci administratorii ei şi de la felul cum ştim să administrăm depinde fericirea noastră şi răsplata noastră, 
Mai mult, inima noastră nu trebue să fie lipită de bu- nurile lumii aceastea, ci ea trebue să aspire către bogă- țiile eterne strânse pentru - Dumnezeu, că nu întru a Prisosi cuiva din avuțiile sale este vieața lui“, Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina este şi mai con- cludentă în această direcțiune. 
Rodindu-i omului prea mult ţarina el se gândea: Ce voiu face, că nu am unde să adun roadele mele. 

a
p
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Aceasta voiu face : Strica-voiu jitniţele mele şi mai mari le voiu zidi şi voiu strânge acolo. toate roadele mele. 
Şi voiu zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi te veseleşte. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebune, chiar în noaptea aceasta fi se va cere înapoi sufletul, iar cele ce ai gătit cui vor rămâne ? 
Invăţătura ? O încheie Mântuitorul : Aşa este cela ce strânge lui—şi comoară, iar nu în Dumnezeu se îmbogă- țeşte. 

Viaţa e scurtă şi trecătoare. Dincolo de toate idealu- rile noastre rămân doar faptele noastre. Câte din cele- britățile epocii au mai rămas ? şi câți nebăgaţi în seamă de contemporanii lor au supraviețuit prin operele de bine- facere ? 

Nouă ni se vorbeşte în aceste parabole, în deosebi în Parabola bogatului şi a săracului, despre însemnătatea milosteniei, despre adevărata milă creştinească, 
După concepția creştină noi oamenii trăim ori trebue să trăim întro deplină solidaritate şi fiecare din noi duce responsabilitatea despre starea socială a semenului 

nostru, 

Caritatea creştină este virtirtea fundamentală a creşti- nismului, ea este iubirea realizată în domeniul vieţii so- ciale, ea este adevărata asistență socială. 
In două parabole Mântuitorul Hristos face clară în- văţătura sa în această privință. In parabola bogatului şi în parabola Samarineanului milostiv, 
Samarineanul este tipul omului ideal virtuos, pe care trebue să-] imităm, după care trebue să facem la fel, el arătându-ne că aproapele nostru nu-i numai cel de ace=
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iaşi familie, de acelaş neam, de aceiaş profesie, levit ori 

preot, ci este orice om, oricât de decăzut. ! 

Fraternitatea umană este exemplificată aici. 

Bogatul nemilostiv este tipul omului nevirtuos, egoist, 

care-şi închipue că totul este numai pe lumea aceasta, 
că aici se sfârşeşte totul, care în concepția lui materia- 

listă socoate ca suprema fericire desfătarea şi luxul. Ce 

greşită interpretare a vieţii şi ce amară înşelăciune! Ci 

viaţa ne este dată, ca să otrăim spre gloria lui Dumne- 

zeu. Şi ceva mai mult, după învăţătura parabolei, zadar- 

nică este viaţa noastră, dacă nu vom moşteni vieaţa cea 

veşnică, care este în ceruri. 

Impărăţia lui Dumnezeu, care ne-a fost propăvăduită 

de Domnul nostru lisus Hristos, este ţinta finală, pentru 
care luptă Biserica pe pământ, ea se ajunge prin reali- 

zarea idealului moral cel mai înalt, peste care nu mai 

poate trece şi acest ideal este iubirea şi jertfa de sine. 

Impărăţia lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta, ea 

înseamnă imperiul spiritualităţii, al desăvârşirii şi al 

mântuirii, dar realizarea ei se face nu numai prin ere- 
dinţă, ci şi prin fapte bune. 

Cela ce va face şi va învăţa, mare se va chema întru 
împărăţia cerurilor. 

Deaceea avem o datorie ca din clipa, în care ne nu- 
mim creştini, să punem în practică “principiile creştine. 

Intre fericirile promise de mântuitorul este şi aceea 
pentru cei milostivi: Fericiţi cei milostivi că aceia se 
vor m!lui. Ce învaţă această fericire ? Ea învaţă că sunt 
fericiţi acei oameni, cari fac faptele milosteniei şi ale 
iubirei de oameni. Şi aceste fapte sunt de ordin trupesc 
şi sufletesc. | 

A da celui flămând de mâncare, a adăpa pe cel în- 
setat, a îmbrăca pe cel gol, a cerceta pe cei din închi-
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soare, a cerceta pe cei bolnavi, a primi în casă pe cel 
străin, a îngropa pe cei morţi, desigur sunt fapte cari- 
tabile, ce privesc corpul omenesc, după cum a întoarce 
pe rătăcit la calea cea bună, a învăţa pe cel neînvățat 
şi nepriceput, a sfătui pe cel ce are trebuință, a ne 
ruga lui Dumnezeu pentru aproapele, a mângâia pe cel 
întristat, a suferi ocările cu răbdare şi a ierta greşalele 
celor ce ne greşesc, toate acestea sunt fapte ce privesc 
sufletul nostru, 

In înşirarea acestor îndatoriri, pe care le găsim siste- 
matizate în mărturisirea ortodoxă, se află întregul pro- 
Sram de asistenţă socială, de care atât de mult se vor-= 
beşte în epoca contemporană. Ce păcat că mila de 
aproapele, în loc să fie bine organizată în jurul bisericii 
parohiei, s'a lăsat în ţară la noi la dispoziţia consiliilor 
comunale ! 

Gloria bisericii este asistenţa socială din toate timpu- 
rile. Contrar acuzaţiunii ce se aduce creştinismului de 
către noul păgânism, că ar fi favorizat în lume slăbiciu- 
nea şi neputinţa, în loc de a întări forţa şi puterea, 
Biserica creştină din toate veacurile, prin real!zarea mi- 
lei a întărit forţa spirituală a omenirii şi a ridicat-o 
spre civilizațiune. ” 

Câţi dintre cei oropsiţi, necăjiţi, nevoiaşi, săraci aju- 
taţi în corpore mau căpătat putinţa afirmării valorii lor 
personale şi contribuţiei lor la binele comun?  * 

Dacă societatea omenească ar fi să fie numai o adu- 
nătură de fiare, care se sfâşie între ele, destinul vieţii 
ar fi o tragedie. Ci din potrivă, prin revoluția Mântui- 
torului Hristos, oamenii de orice neam şi orice rasă, de 
orice poziție socială şi orice profesie sunt fraţi între ei: 
şi datoresc iubire unul faţă de altul, cum frații datoresc 
iubire înaintea părintelui lor.
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Biserica românească în trecutul ei e pildă de asistenţă 

socială : Mânăstirile noastre au fost pe lângă focare 
de lumină şi căminuri de milă creştinească şi de iubire 
de aproapele. Invăţatul mitropolit Dosotei Filitis a lăsat 
averea sa pentru opere de ajutorare şi scopuri culturale. 
Testamentul mitropolitului Antim Ivireanu, mai ales în 
dispozițiunile, pe care Je-a luat cu privire la Biserica 
Antim, cuprind o grijă -mare pentru asistenţă. 

In predoslovie citim: „Nimic nu este atât de primit 
în cinstea lui Dumnezeu ca facerile de bine, ce s'ar face 
la săraci şi la sfintele biserici. Domnul nostru lisus 
Hristos ne învaţă că împărăţia cerurilor este numai a 
acelora, care au făcut faceri de bine în această lume, 
care au miluit pe cei săraci, au săturat pe cei flămânzi, 
au adăpat pe cei setoşi, au îmbrăcat pe cei goi, au 
mângâiat pe cei săraci şi au asistat pe cei bolnavi şi 
închişi. 

-Şi toţi ne aducem aminte de dărnicia, de bunătatea 
sufletească şi de ajutorul, pe care-l da săracilor blândul 
mitropolit al Moldovei, Iosif Naniescu. 

Se impune ca pildele trecutului să fie imbold pentru 
prezent, 

Nu tot cel ce-mi va zice Doamne, Doamne, va intra 
în împărăţia lui Dumnezeu, Invăţătura creştină cere fapte, 
fapte concrete. Milostenia este o mare virtute, care se 
impuhe nu numai din punct de vedere religios, dar şi 
social, ea este afirmarea solidarităţii sociale şi a armo- 
nizării claselor sociale. In loc de lupte şi ură se impu- 
ne pace şi iubire. 

Sărăcia nu totdeauna este urmarea unui defect per- 
sonal, ea poate îi şi rezultatul relelor condițiuni sociale. 

Maşina societăţii, care este o creațiune a omului, nu-i 
perfectă, ea are multe lipsuri. Şi cea mai mare lipsă a
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societăţii este că nu toţi semenii noştri pot fi în con- 

dițiuni admirabile, de confort ori de traiu bun. Căminu- 

rile mizerabile, lipsa de hrană, lipsa de lucru, sunt ra- 

cile ale civilizaţiunii contemporane. Dar mui mult sunt 

accidentele naturii, care pot provoca sărăcia şi mizeria... 

Nimeni nu-i de vină... 
Un cutremur, un foc, o secetă poate aduce sărăcie, 

Este atunci şi datorie socială, de solidaritate omenească, 

ca să ne ajutăm unul pe altul, dacă vrem să ne defe- 
renţiem de animale. 

lată acum, la noi în ţară, şapte judeţe din sudul Ba- 

sarabiei şi Moldovei suferă de foamete, din cauza se- 

cetii din vară. E chestiune de solidaritate naţională ca 

să ajutăm pe fraţii noştrii de acelaş sânge, pe compa- 

trioţii noştrii, dar eu zic e o datorie morală, că aşa ne 

porunceşte Dumnezeu. Dacă din punct de vedere ome- 

nesc mai pot discuta, dacă trebue să ajut sau nu, 

din punct de vedere dumnezeesc nu mai pot discuta: 

Pentru mine e poruncă. Fraţi creştini veniţi deci în a- 

jutor fraţilor noştrii din Basarabia. 

Şi apelul meu se îndreaptă către Biserică, către cin= 

stiții părinții preoți, care să adauge silința lor pentru 

obolul pe care Crucea Roşie îl ridică. 

Aşa e frumos, aşa e bine, aşa e în tradiţie, aşa po- 

runceşte Dumnezeu. 

In călătoria, pe care am făcut-o în timpul din urmă 

în străinătate, două lucruri m'au impresionat mai mult: 

Un ospiciu de bătrâni întreţinut de o parohie în apro- 

piere da Nottingham (Anglia) şi marele azil Masaryko- 

vydomy din Krc. Praga (Cehoslovacia). Câtă operă u- . 

manitară, filantropică a desfăşurat acest preşedinte Ma- 

saryk! 

Dar să ne întoarcem la evanghelie :
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Luaţi aminte ca milostenia voastră să nu o faceţi ina- 
intea oamenilor, spre a fi văzuţi de dânşii, că astfel plată 
nu veţi avea dela Tatăl nostru, care este în ceruri. 

Deci când faci milostenie să nu trâmbiţezi înaintea 
ta, precum fac făţarnicii în adunări şi în uliţe, ca să 
se slăvească de oameni. Adevăr zic vouă, că-şi iau plata 
lor. lar tu făcând milostenie să nu ştie stânga ce face 
dreapta ta, ca să fie milostenia ta întru ascuns şi Ta- 
tăl tău, care vede într'ascuns aceasta, îți va răsplăti ţie întru arătare, | | Este un pericol mare, când vorbim de aceste virtuţi 
creştine, în deosebi de milostenie, ca să nu cădem în 
îoriseism. 

Deci fiecare după a sa conştiinţă să înțeleagă ce e 
bine şi să facă, şi mereu să ne aducem aminte că El i-a învăţat pre ei zicând: „Fericiţi cei milostivi, că a- ceia se vor mllui“, .



  

PUTEREA RUGĂCIUNEI PENTRU CEI TINERI 

  
 



 



  

  

Ț, dumineca aceasta din marele post, aş vrea să spui 
câteva cuvinte asupra însemnătăţii rugăciunii, mai ales 

pentru cei tineri. | 
„Rugăciunea este un element esenţial în viaţa religioasă, 
tot aşa cum este meditaţia contemplativă şi sacrificiul. 
Religia se defineşte în raportul liber de dependenţă a 
omului față de Dumnezeu, dar ea nu poate fi înţeleasă 
pe deplin, de cât în manifestările ei de ordin psihologic, 
care sunt rugăciunea, sacrificiul. 

Aş îndrăsni a zice că rugăciunea este specificul reli- 
giunii, căci prin ea noi oamenii ne punem în contact cu 
Divinitatea, cu Dumnezeu, prin ea noi câştigăm anumite 
emoțiuni şi stări sufleteşti deosebite, prin ea se afirmă 
credința noastră şi speranţa noastră. | 

Pentru desăvârşirea morală a omului, în toate religiu- 
nile depe suprafaţa pământului, se recomandă post şi 
Tugăciune, iar în creştinism s'a adăogat încă lepădarea 
de sine. 

„Şi iată un tânăr venind la el (la Domnul Hristos) a 
zis lui: Invăţătorule bune, ce bine voiu face, ca să am 
viaţă de veci? 
“De voieşti să intri în viaţă de veci, păzeşte poruncile. 
Care? .. 

lar lisus a zis: Să nu ucizi, să nu prea curveşti, să . 
nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, cinsteşte pe tatăl |
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tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău, ca pe 
tine însuţi. 

Şi i-a zis tânărul: 'Toate acestea le-am păzit din ti- 
nereţele mele ; ce încă îmi lipseşte ? | 

Atunci, de voieşti să fii desăvârşit, mergi, vindeţi 
averile tale şi le dă săracilor, şi vino de-mi urmează. 

Netăgăduit că desăvârşirea morală se cuprinde în acest 
sfat evanghelic al sărăciei de bună voie, care ne duce 
la deslipirea inimei „noastre, de ceace. este temporal şi 
trecător, de aceea este poftă materială şi sclavie şi la îndreptarea către ce e etern, | 

Această lepădare de sine dute obligator la ascultare, la acel respect, ce trebue să-I avem faţă de semenii 
noştri, la iubirea de oameni. Misiunea creştină este o 
chemare la serviciul public şi la serviciul lui Dumnezeu, 
şi nu poți fi în ajutorul semenilor tăi, dacă nu asculți 
cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu urmezi voia lui, 

In sacrificiul deplin, in luarea crucii, este afirmarea 
deplină a personalităţii omului. E un paradox această afirmare, dar e realitatea însăşi. 

Viaţa noastră contemporană, dusă de viteza intereselor materiale, rămâne prea mult la suprafaţă, fără a fi adân- cită. 

Prea mult credem că interesele de moment Sunt sin- gurele, care ne pot da satisțacţia acestei vieţi. A sosit timpul să recapitulăm istoria şi să înţelegem că spiritul singur este dădător de viaţă... 
Concepţia zilei de astăzi este egoismul. De aici toate durerile şi suferințele sociale, de aici turburările politice şi economice. Nu ştiu care filozof rus a făcut o intere- santă comparaţie între lumea capitalistă şi lumea feudală... Presupune că eşti în casă şi te uiţi prin geamul feres- trei afară, vezi lume multă, oameni alergând şi de Cunoşti
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pe cineva îl chemi la tine... Alături ai o oglindă. Te uiţi într'însa şi cauţi să pătrunzi prin ea afară... Nu mai vezi lume, numai vezi oameni, ci te regăseşti numai pe tine... 
De ce geamul îţi dă posibilitatea de a prelungi ve- , derea şi oglinda de opreşte numai la tine ? 
Fiindcă oglinda e argintată, e căpluşilă de argint, 
li evul mediu, zice filozoful, raportul între proprietari 

şi şerbi era dela om la om; în evul modern raportul 
între patron şi lucrător este dela om la maşină..... De 
aici grevele, de aici turburările sociale... de aici concie- derile în masă, şomajul etc. - 

In adevăr, oricât am perfecționa aparatul social, liniş- 
tea sufletească nu sa poata atinge fără desăvârşirea 
morală. Şi aceasta este sensul statului, pe care Domnul 
nostru lisus Hristos I-a dat tânărului bogat... 

Şi acum, este cu putință oare să ajungem la desă- 
vârşirea morală fără credinţa în Dumnezeu ? | 

Şi crezând în Dumnezeu personal, 'Tatăl nostru altu- 
turora, aşa cum credem noi creştinii, — e posibil să nu 
apelăm la dânsul în nevoile noastre. 

Cine se roagă crede şi nu înţeleg cum cineva crezând 
Dar simţi nevoia rugăciunii. 

Rugăciunea este reculegerea sufletului nostru, este 
înălțarea noastră spirituală către Dumnezeu. Prin chiar 
acest fapt ne ridicăm deasupra animalităţii noastre, dea- 
supra poftelor cărnii. şi meditând, în puterea cotempla- 
tivă ne identificăm cu Dumnezeu, ne ridicăm pe înălțimi 
Puternice şi mari, de pe care putem privi lumea în lar- 
gul ei, cu durerile ei, cu suferințele ei, cu plăcerile ei 
Și cu bucuriile ei, ne putem bucura de lume, înplenitu- 
dinea harului divin. Căci rugăciunea este şi un har dum- 
nezeesc. Peste voinţa noastră Dumnezeu revarsă acea
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ungere spirituală, care înobilează şi ridică mintea noastră, 
conştiinţa noastră la înălțimea chemării noastre... de-a 
ne sacrifica pe noi înşine chiar, pentru aproapele nostru... 
pentru gloria lui Dumnezeu. _ 

Istoria sfântă, a Vechiului şi Noului Testament, e plină 
de dovezi asupra întrebuinţării rugăciunii. Dela cei din- 
tâiu fii ai omului, până la marele împărat şi Prooroc 
David, ruga către Domnul a fost constant întrebuințată. 
»Milueşte-mă Dumnezeule după mare mila ta şi după 
mulţimea îndurărilor tale şterge fără-de-legea mea“. De- 
sigur la început în forma Simplă,, eră mai mult o rugă 
spirituală... mai târziu în timpul proorocilor—ca pe tim- 
Pul lui Ilie proorocul de pildă, rugăciunea era verificarea 
Dumnezeului adevărat. Dar însuş Domnul nostru lisus 
Hristos s'a rugat. El se rugă lui Dumnezeu ; prin aceasta 
el se întăria în puterea lui de rezistență în contra sa- 
tanei, prin rugăciune el a cerut pace şi bucurie, iertarea 
păcatelor oamenilor. 

Şi în ceasul din urmă, pe muntele Măslinilor, nu s'a rugat el Părintelui a tot puternic, pentru îrplinirea 
voiei lui ? 

Şi venind şi găsind pe ucenici dormind, le-a zis: N'aţi Putut priveghea un ceas împreună cu mine. Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intrați în ispită, că duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. 
Prin rugăciune omul câştigă înviorarea, renaşterea sufletească, omul fiind alcătuit din trup şi suflet, sufletul se eliberează din trup şi se uneşte cu Dumnezeu şi prin aceasta ajunge culmea menirii lui, 
Dumnezeu este puterea, decât care o alta mai mare nu există înUnivers. El este ființa supremă, Tată] nostru al tuturora..... 
Nu-i drept ca în nevoile noastre, în bucuriile noastre,
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în avânturile noastre, în aspiraţiunile noastre să ne 

adresăm lui ? 

Şi adresându-ne lui, în glorificarea lui, să-l preamărim 
pe el? | 

In toate timpurile şi la toate popoarele aşa a fost. 

Ce admirabile pilde de puterea rugăciunii găsim, în vie- 

ţile sfinților părinţi ? Vieţile marilor cuvioşi, a părin- 
ților duhovnici sunt pline de evlavie şi rugăciune. Omul 

religios are nevoie de a se ruga. Omul religios nu-i 

sceptic, nu se îndoieşte de sine şi de tot ce-l înconjoară, 

nu critică, nu judecă pe nimeni cu rost şi fără rost, el 
crede în autoritate, el crede în progresul societăţii şi 

al neamului său, el iubeşte pe aproapele său, el crede 

în Dumnezeu, €l speră..... omul religios, în realitate reli- 

gios, e bun, nobil, sfânt. | 

Rugăciunea e o meditaţie asupra infinitului, e o ideuti- 

ficare a finitului cu infinitul ; dar este şi o credință în 

atotputernicia lui Dumnezeu, ea este îndemnătoare spre 

acțiune şi muncă. 

Munca însăşi poate fi o rugăciune, când ea e făcută 

în scopul ideal al înobilării noastre şi al apropierii de 
Dumnezeu. 

Prin rugăciune se fac minuni: Slăbănogii se vindecă, 

orbii văd, surzii aud, pe mare fiind putem umbla, în 

moarte căzând vom învia. 
Mari sunt puterile rugăciunii, neînchipuit de mari, când. 

ea e făcută cu tot focul sufletului nostru. Unii s'au îm- 

piedicat de forme. Se uită că formele au variat în de- 

cursul viacurilor. In orice caz, rugăciunea să nu fie făcută 

da formă. Şi rugându-vă să nu grăiţi multe ca păgânii, 

că li se pare că întru multă vorba lor vor fi auziţi; şi 

mai ales rugăciunea să fie făcută în deplină umilință. 

V. Gh, Ispir — Biserica Activă 4 
ş
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Doi oameni s'au suit în biserică să se roage, unul fariseu 
altul vameş. Fariseul se ruga: Dumnezeule, mulțumescu-ţi 
că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepţi, prea 
Curvari sau ca şi aceşti vameşi. Postesc de două ori pe 
săptămână, dau zeciuală din toate câte câştig. 

lar vameşul departe stând: Dumnezeule, milostiv. fii 
mie păcătosului. 

Este în această parabolă a Mântuitorului o adâncă 
învățătură. Să nu ne închipuim că ne rugăm lui Dum- 
mnezeu, când bârfim pe semenii noştri ca acel fariseu, 
sau când criticăm pe alţii, căutând să ne scoatem în 

„relief meritele noastre. Noi suntem în lumea aceasta ca 
la o cursă. Alergăm şi ne facem datoria, iar cununa 
biruinței nu noi, ci Dumnezeu 6 va acorda, la timpul 
său. Ne trebueşte această disciplină morală a raporturilor 
noastre între noi, 

Filozofia timpurilor de azi, ca şi de altă dată, se uită 
prea mult la împrejurări şi pierde însemnătatea  sufle- 
tului în viaţă. E necesar să ne reamintim învăţătura 
Sfintelor Scripturi. | 

Azi dăm atențiune lucrurilor exterioare : sportului, 
cinematografului, teatrului şi trecem nepăsători pe lângă 
biserici ! 

Ce păcat însă că bisericile nu sunt deschise în per- maânenţă, spre a fi centre de reculegere şi rugăciune ! 
Am medita mai mult asupra sensului vieţii, de unde ve- nim, cine Suntem şi încotro ne ducem şi am privi viața mai serios, mai adânc. 

Tineri ai țării mele, voi care nu duceţi pe umerii 
voştri balastul preconcepţiilor trecutului, voi care în entuziasmul vostru visați o Românie Nouă şi liberă, voi care prin credința voastră ortodoxă năzuiţi către o omenire ideală, îngenunchiaţi înaintea altarului sfânt şi
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rugați-vă lui Dumnezeu „Tatăl Nostru, vie împărăţia ta, 
facă-se voia ta, precum în cer şi pre pământ. 

„Şi cuconii în bună credinţă fiind crescuţi, păgâneasca 
poruncă nebăgându-o în seamă, de groaza focului nu 
Sau spăimântat, ci în mijlocul văpăii stând au cântat: 
Prea lăudat eşti Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat“,



   



  
DESPRE TĂRIA CREDINŢII



 



    

  

  

M ă intorc dela sfinţirea bisericii sf. Paraschiva din 

Comuna Bârseşti, din Vrancea, unde mii de oameni s'au 
adunat la. sfânta sărbătoare, ca să proslăvească puterea 
lui Dumnezeu şi a sfinţilor săi şi unde Prea sfinţia Sa 

Episcopul Lucian al Romanului a avut o primire trium- 

fală. In lungul drum dela Focşani până în Vrancea, în 
toate satele depe valea Putnei, din Găgeşti, Boloteşti, 
Vităneşti, Vidra, Tichiriş, Valea-Sării, se înălțau strigăte 

de urale şi o mulţime imensă de bătrâni, bărbați, femei, 

tineri, copii, aşteptau binecuvântarea înaltului Prelat. 

Sub cerul senin al zilei de toamnă se ridica un suflu 

larg de religiozitate, de credință în Dumnezeu şi de 

speranță în împărăția lui. S'a sfințit cu acest prilej la 

Bârseşti şi monumentul eroilor căzuţi pe câmpul de jertfă, 

pentru întregirea ţării, s'a glorificat soldaţii Reg. 10 şi 

50, străjeri acelor meleaguri, pe unde nu se trece, căci 

mau devenit Măreştii şi Mărăşeştii simbolul vitejiei nea- 

mului nostru ? 

A fost Dumineca trecută o sărbătorire pentru patrie 

şi tron, dar a fost şi o recunoaştere a adâncimii sen- 
timentului religios, care subliniază toată istoria iubirii 

noastre de neam. 

Religia, înainte de a fi o teorie, este o faptă, înainte 

de a fi un sistem teologic este un simțământ adânc al 

sufletului omului. Religia este înăscută în om, căci odată 

cu crearea omului, de către Dumnezeu, i s'a însuflat lui
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şi această putere de înălţare către cer. Fiarele, animalele 
privesc numai la pământ; omul este o făptură, care face 
legătura între pământ şi cer. 

- “In pofida tuturora cercetărilor zise ştiinţifice, care 
vroiau să alunge pe Dumnezeu din Univers, puterea 
Creatorului sublim se manifestă radios nu numai în istorie, 
dar şi în experienţele popoarelor din zilele noastre. 

E admirabilă această manifestare colectivă a poporului 
şi întru cât ne priveşte pe noi Românii, sănătatea mo- 
rală din Vrancea, care acum nu mai este margine de ţară, 
ci din contră a devenit inima țării — este un bun augur 
de trăinicia însăşi a neamului nostru, care având inima 
sănătoasă va avea şi întregul corp plin de virtute. 

Se fac dispute în ceace priveşte raportul între religie 
şi morală — între credinţă şi manifestările practice ale 
unui popor. Unii ridică religia atât de sus, că ea mare 
nici o legătură cu viaţa practică, ea este un raport liber 
al omului cu Dumnezeu, pe care ni-l închipuim, cât mai 
ideal — atât de ideal, că ne simțim deodată. căzuţi în 
Deism ori în Panteism! 

Pentru aceşti intelectuali subțiri, Dumnezeu este e pu- 
tere de sigur fără de margini, dar care e atât de departe 
de lume, că w'are timp să se ocupe de ea. In conse= 
cință, omul rămâne liber pe el însuş, stăpân al lumii în- 
conjurătoare, neavând a da seamă nimănui de faptele sale, decât doar conştiinţei sale morale, care de multe ori e foarte şubredă. 

De la acest fel de a înțelege religia până la Ateism e o cale foarte scurtă...» 
„Ci este şi o altă înțelegere a religiunii. Ea este forța 
creatoare a puterilor unui neam. Prin religie, prin spi- ritualizare, un popor devine mai moral, mai bun, mai nobil, 

Religia nu-i numai un raport liber între om şi Dum-
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nezeu, dar este şi o putere socială, care angajează socie- 
tatea întreagă. Reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, 

preotul, ori omul lui Dumnezeu, nu este un om egoist, 

care luptă pentru interesele proprii, aşa cum fac vrăji- 

torii sau magicienii, ci dinpotrivă el lucrează pentru 

progresul social, pentru înălţarea patriei, a societăţii 

omeneşti, | 

Biserica, instituție de expresie a religiunii, devine 

o pârghie de existență a unui popor. 

Pentru poporul românesc aceasta este atât de evident, 

că întreaga lui istorie este o încrucişare între interesele 

de stat şi idealurile Bisericii creştine. Dar de aci ar îi 

o mare greşeală să se meargă mai departe şi să se a- 

firme că religia este numai o funcțiune socială, un produs 

spiritual e drept, dar un produs al rasei şi nimic mai 

mult. Concepţia această totalitară, care este în aer, face 

marea greşală, că subjugă intereselor de stat, intereselor 

politice comorile spirituale ale popoarelor : ştiinţa, arta, 

religia, comori spirituale, care sunt mai presus de con- 

tigențe şi care exprimă valori ideale, prin care ne jus- 

tificăm existenţa. . i 

Ceva mai mult, Biserica nu trebue, nu poate fi sub- 

jugată de stat. In stat liber ea trebue lăsată liberă în 

manifestările ei, căci ea este nava de salvare în valurile 

spumegânde ale oceanului turbat din lumea aceasta. 

Există — sar părea curioasă această afirmare — există 

o teologie politică, care ne învață multe lucruri, pe care 

noi cei de azi ori nu le ştim, ori le-am uitat. Acest 

sistem de teologie politică presupune o concepţie poli- 

tică — socială, deci cu afirmare în lumea de toate zilele. 

După această concepţie există Dumnezeu —Cerutile 

spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mâinilor lui o vesteşte 

tăria (ps. 18. 1). Credinţa în Dumnezeu este universală:
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„Priviţi pe fața pământului, Veţi vedea poate cetăţi 
fără ziduri, făra legi, veți întâlni neamuri, care nu cunosc 
scrierea şi întrebuinţarea banilor, dar un popor fără 
Dumnezeu ma văzut nimeni“ zice Plutarch, Şi aceasta 
este perfect adevărat, că Etnografia şi Antropologia so- 
cială, care s'au ocupat cu sufletele popoarelor, mai ales 
ale popoarelor primitive, ne asigură că nu există astăzi 
pe fața pământului popor, care să maibă credință în 
Dumnezeu. 

In pofida Ateismului practic de la răsărit, pe care 
vrea să-l înpământească Bolşevismul, istoria stă martoră 
de tăria stâncii de granit al sentimentului religios. Dum- 
nezeu este puterea, de cât care o alta mai mare nu se 
poate concepe, a zis Anselm de Canterbury. „Am între- 
bat pământul, Eşti tu Dumnezeul meu ? şi mi-a răspuns: 
Nu sunt. Şi tot ce e în el a mărturisit la fel. Am în- 
trebat marea şi adâncul şi tot ce trăeşte şi se târeşte 
în ele şi mi-au răspuns: Nu suntem Dumnezeul tău. 
Caută mai sus. Am întrebat vântul şi mi-a răspuns în- 
treg văzduhul, cu tot ce este înel. Nu sunt Dumnezeu. 
Am întrebat cerul, luna, stelele şi mi-au răspuns: Nici noi nu suntem Dumnezeul, pe care îl cauţi tu, Şi am zis către toate cele dinprejurul meu: Mi-aţi spus de Dum- nezeul meu, că voi nu sunteţi el, vorbiţi-mi acum de el. Şi mi-au răspuns toate cu glas tare: E] ne-a făcut, Toate lucrurile proclamă existenţa lui Dumnezeu. E] este făuritorul a toate. Aşa se exprimă fericitul Augustin, ma- rele geniu religios, în confesiunele sale. Aşa dar există Dumnezeu și Dumnezeu nu-i soare, nu-i vânt, nu-i foc, nu-i pământ, nu-i apă, ci-i puterea spirituală a între- gillui univers, acea putere, care nu poate fi văzută de muritori, dar care se vădeşte din lucrurile sale. 
EI, Tatăl nostru, carele este în ceruri, a făcut pe om.
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Şi a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul şi ase- 

mănarea noastră, ca să stăpânească peştii mării, pasările 

cerului, animalele, tot pământul şi tot ce se târeşte pe 

pământ. Şi-a făcut Dumnezeu pe om, după chipul lui 

Dumnezeu, bărbat şi femeie i-a făcut şi i-a binecuvântat 

zicând : Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l 

stăpâniţi. (Gen. 1.26). Omul ieşit din mâinile creatorului 

a fost perfect, a fost bun foarte, el trăia în Eden, în 

Paradis şi în acea grădină a îlorilor ar fi putut trăi în 

vecinicie, dacă mar fi păcătuit. Prin păcat omul a de- 

căzut din har, natura omenească s'a pervertit şi a tre- 

buit să vină lisus Hristos Mântuitorul lumii, fiul lui 

Dumnezeu, carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră 

mântuire s'a pogorît din ceruri şi s'a întrupat din duhul 

sfânt şi din Maria fecioară sa făcut om, pentru ca 

firea omenească să se poată reface şi să reintre în graţia 

divină. lisus Hristos ne-a revelat învăţătura sfântă, el 

ne-a arătat calea, care duce la viaţă şi ne-a adus mân- 

tuirea, care se împărtăşeşte credincioşilor prin sfintele 

mistere. Prin el omul îşi recapătă acel grad de sfințenie, 

ce este scopul existenţei sale. 

Rezultatul practic al învățăturii creştine este acea etică 

specială, specifică, care e numai în creştinism. Din toate 

religiunile pământului nici una nu s'a ridicat la concep- 

ţia sublimă a iubirii de oameni. Revelaţiunea cteştină 

în aceasta consistă: că este un tată al tuturor, carele 

este în ceruri, care ne-a făcut pe noi oamenii. Ca atare 

noi toţi suntem fraţi între noi. Să ne iubim unii pe alţii. 

Dumiaezeu este iubire. Bunătatea, fraternitatea şi soli- 

daritatea, acestea sunt virtuțile cardinale, ce se desprind 

din învăţătura mântuitorului. Aci este esenţa morală a 

creştinismului. Recunosc că se poate discuta valoarea 

acestor virtuţi. Unii, acum în excesul lor — ca expresie
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a noului păgânism—susţin că nu iubirea şi fraternitatea 

trebue să ne călăuzească în relaţiunile sociale şi naţio- 

nale, ci sângele şi onoarea — Blut und Ehre. Dar acesta 
este un mit al secolului XX, care oricât de violent se 

va exprima, va avea aceiaş soartă ca şi îndrăsneala îm- 

păratului apostat Iulian. Galileanul a învins atunci, va 
învinge şi acum, căci istoria stă mărturie că omenirea 
în mersul ei spre ideal — ori cât de multe ar fi cărările— 
nu poate merge spre progresul adevărat, decât pe calea 
iubirii de oameni şi a respectului personalităţii omeneşti. 

La judecata de apoi, în cele din urmă fiecare va da 
seama după faptele sale şi biserica nu poate să înveţe 
altceva, decât ne-a învăţat Mântuitorul. 

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu 
se vot chema. Vedeţi ce fel de dragoste ne-a dat nouă 
Tatăl, ca fii ai lui Dumnezeu să ne numim. Pentru a- 
ceasta, lumea nu ne cunoaşte pre noi, căci nu l-a cunos= 
cut pre dânsul. lubiţilor, acum fii ai lui Dumnezeu sun- 
tem şi încă nu s'a arătat ce vom fi, ci ştim că atunci 
când se va arăta asemenea lui vom fi, că-l vom vedea 
pre el pre cum este (loan III. 1—2). | 

Trăim timpuri apocaliptice. Poporul în preajma îm- 
Plinirii a două mii de ani brodează o eshatologie proprie. 
Dar un lucru pare sigur, că semnele timpului pregătesc 
împărăţia lui Dumnezeu, ce va să vină. 

Pentru moştenirea împărăției lui suntem datori la cre- 
dință dreaptă şi fapte bune. Vedeţi că din fapte se în- 
dreaptă omul şi numai nu numai din credinţă, căci după 
cum trupul fără suflet este mort, aşa şi credința fără 
fapte moartă este (lac 2. 36.) 

Dar credința este mare lucru. Ea este, după expresia 
Si. Apostol Pavel, adeverire a celor nădăjduite, dovedire
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a lucrurilor celor nevăzute... că întru aceasta sunt măr- 
turisiți cei de demult. Evr. XI. 1. 

Impărăţia cerurilor este asemsnea celor zece fecioare, 
care luându-şi candzlele lor, au ieşit întru întâmpinarea 

mirelui şi cinci dintre ele erau înțelepte, iar cinci erau 

nebune. Cele nebune luându-şi candelele lor 'au luat cu 

sine untdelemn, iar cele înțelepte au luat untdelemn. în 

vase cu candelele lor. Şi zăbăvind mirele au dormitat 

toate şi au adormit. lar la miezul nopţii s'a făcut stri- 

gare : lată mirele vine. Eşiţi întru întâmpinarea lui. Atunci 

se deşteptară toate acele fecioare şi împodobiră can- 

delele lor. Şi cele nebune au zis celor înțelepte: Daţi-ne 

din unt-de-lemnul vostru, că se sting candelele noastre. 

Dar cele înțelepte au răspuns: Nu aşa, ca nu cumvasă 

nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine mergeţi 

la cei ce vând şi vă cumpăraţi. Şi mergând ele ca să 
cumpere, venit-a mirele şi cele ce erau gata au intrat 

“cu el la nuntă şi s'a închis ușa. In urmă au venit şi 

celelalte fecioare zicând: Doamne, Doamne deschide-ne 

nouă. lar el răspunzând a zis: Adevăr grăesc vouă, nu 

vă cunosc pre voi. 

Acesta este cazul..... In aşteptarea mirelui, care este 

lisus Hristos, noi oamenii trebue să căutăm să fim creş- 

tini adevăraţi, drept-credincioşi, iar nu creştini închipuiţi, 
ori numai cu numele. Viaţa noastră, care este candela 

din parabolă, trebue să o umplem cu fapte bune şi cre- 
dință curată, ca nu cumva la urmă să ni să închidă uşa 

şi să ni se zică: Nu vă cunosc pre voi. 
"Şi în această străduire de viaţă curat creştinească să 

fim totdeauna gata la pocăință şi cu inima spre Dum= 

nezeu. Drept aceea privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici cea- 

sul, întru care Fiul omului va veni.
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Va noastră este vremea tranziţiei şi a violenței. 
Imediat după războiul mondial. am visat o pace de mai 
lungă durată, o epocă, în care neînțelegerile dintre oameni 
şi persecuţiunile externe vor fi. însetat, în cate securi- 

tatea colectivă şi fraternitatea umană vor fi domnit, însă 
a urmat pregătirea actuală de războiu, pe care o vedem 

pretutindeni, 
Şi dincolo de conflictele de ordin economic şi social, 

de ordin politic şi naţional, este conflictul permanent 

între temporal şi spiritual. 
Omenirea, după 2000 de ani de la venirea Mântuito- 

rului în lume, ma învăţat nimic, ori a învăţat prea puţin! 

Nici azi nu se preţueşte la justa valoare îndemnul: 

„Căutaţi mai întâiu împărăţia lui Dumnezeu şi drep- 

tatea lui şi toate celelalte se vor da vouă“. | 

Autoritatea bisericii este încă insuficientă în faţa multor 

neînţelegeri şi multor abuzuri din viaţă. 

Totuş lumea aceasta, care se desfăşoară î în complectă 

în mersul « ci către progres are a decide în ultima ins- 

tanţă ultimul adevăr: 

Pentru ce  fiinfăm, pentru ce lucrăm, pentru ce 

luptăm ?. 

Azi mergem la război pentru interesele materiale, eri 

se mergea pentru interese ideale. 

V. Gh. Ispir — Biserica Activă | 5.
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Am fost la „Cruciadele“ admirabila înscenare cine- 
matografică din regia lui Cecil B. de Mille şi am admirat 
entusiasmul Cruciaţilor pentru cucerirea locurilor sfinte, 
pentru Ierusalim, pentru sfântul mormânt. 

Ce figură uriaşă trebue să fi fost acel călugăr din 
Amiens, Petre Ermitul, care a deslănțuit acea formidabilă mişcare de riiase, pentru desrobirea mormântului Mân- 
tuitorului ? 

Subiectul filmului este luat din Cruciada III-a şi e im- presionant, când Richard Inimă de lau, regele Angliei se prezintă în faţa lui Saladin, sultanul Saracinilor. Doi regi, 
două puteri, care reprezintă două credințe deosebite, 

Pacea s'a încheiat, mai bine zis Saladin a acceptat armistițiul, consimţind Ia libertatea creştinilor de a intra în Ierusalim... 

Un vis al pelerinilor, al acelor închinători la locurile sfinte s'a realizat—câtă bucurie, câtă fericire ? Nu era doar acesta singurul lor ideal în viață! Doar suntem în epoca dela 1200. 
Azi e drept avem perspectiva istoriei şi puterm judeca lucrurile. Multe exagerări de gesturi sunt fără sens pentru noi cei de azi. Multe lucruri inutile se puteau evita fără „ a pierde vremea şi mai ales mai multă prevedere ar fi înlăturat enormele sacrificii de oameni. 

Dar poate cineva contesta cât datoreşte Civilizaţia evului-mediu Cruciadelor ? 
Nesfârşit este şirul avantajelor ce au rezultaț din ele. Din orient a trecut în occident o serie întreagă de bunuri, Oamenii aceia, în pofida tuturor greşelilor lor de tactică şi strategie militară, au fost conduşi de un Suflet, de un ideal, de o credinţă... Br credeau. 

„Şi această situaţie ne pune din nou întrebarea : Pentru
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ce luptăm în viață ? Pentru animalul ori pentru spiritul 
din noi? Ce rămâne în ultima instanţă ? 

Ori cât de mare ar fi forța desvăluită, dacă nu-i sub- 
liniată de drept, ea se năruie. Şi oricât de întăţişitoare 
ar fi manifestările lumii acesteia, dacă ele nu se reazimă 
pe o credinţă, dispar! 

Intre spirit şi materie, spiritul decide. 
Şi dacă acesta este adevărul în manifestările sociale, 

istorice, este adevărat mai ales pentru persoana omului. 
Sfântul apostol Pavel ne vorbeşte în [Epistola către 

Efeseni cap. VI v. 10-19, epistolă, care se citeşte în 
această duminecă, despre armătura spiritului. Admirabilă 
expresiune, care ne dă toată cheia învăţăturii creştine. 

După cum se ştie, Efesul era unul din marele oraşe 
ale Asiei mici; oraş comercial, în care artele şi ştiinţele 
au înflorit. Avea un templu renumit. al Dianei, privit ca 
una din cel şapte minuni ale lumii de atunci. 

Acestuia i-a pus foc Erostrat în noaptea naşterii lui 
Alexandru cel Mare, spre a deveni nemuritor. In acest 
Oraş a predicat sfântul Apostol în a doua a sa călătorie 
misionară, în drum spre lerusalim şi a lăsat pe Aquila 
şi Priscilla (Fapte 18, 18-19) aci a venit apoi şi a stat 
mai mult timp, aproape trei ani. | 

Isbânda predicii pauline se vede din revolta păgânilor 
în frunte cu Demetrius argintarul, care desigur perdea 
materialmente după convertirea Efesenilor. Intru cât în 
sânul Bisericii din Efes începură să se strecoare învă- 
fături falşe contrare învățăturii marelui apostol, el le-a 
scris o epistolă, în care după doxologie le explică marele 
mister al chemării neamurilor la credința adevărată şi 

le arată principiile morale comune tuturor creştinilor, 
In cele din urmă, în cap. 6.arată datoriile copiilor 

către părinţi, ale slugilor către stăpâni şi în sfârşit vor-
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beşte despre armele spiritului, despre oştirea lui Hristos, 
S'ascultăm : 
„In sfârşit fraţilor, fiți puternici în Domnul şi întru 

tăria învăţăturii lui. 
, Imbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți 

să ţineţi piept împotriva uneltirii Diavolului ; căci lupta 
noastră nu este împotriva sângelui şi a trupului, ci înt- 
potriva domniilor, împotriva stăpânilor, împotriva câ- 
peteniilor acestui întuneric, împotriva duhurilor răutăți- 
lor răspândite în văzduhuri. 

_ Pentru aceea Iuaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea şi toate biruindu-le să rămâneţi în picioare, 
Ţineţi-vă bine deci, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptății. 
Şi încălțaţi picioarele voastre, gata fiind pentru evan- ghelia păcii. 
Peste toate luaţi pavăza credinții, cu care veţi putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cu- vântul lui Dumnezeu. 
Faceţi în toată vremea, între Duhul, tot felul de ru- găciuni şi de cereri şi întru aceasta priveghiaţi cu toată stăruința, rugându-vă pentru toţi sfinţii“, Reţinem din acest pasaj înainte de toate lupta ce trebue să o dăm împotriva uneltirilor Diavolului. 

puterile luminii şi puterile întunericului, între puterile îui Satana ŞI puterile lui Dumnezeu. Ai Cui ostaşi suntem ? La această întrebare vom răspunde, dacă ne vom rea- minti că lupta noastră â creştinilor nuj lupta în contra raselor, împotriva sângelui şi trupului. cj e . ii , ci împot or domniilor răutăţitor, * p potriva tutur
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Prin creştinism omenirea are posibilitatea să cunoască 
învăţătura fiului lui Dumnezeu, carele pentru noi oamenii 

şi pentru a noastră mântuire s'a pogorât din cer. 

Creştinismul în prim rând este iubirea de oameni, el 
ne revelează fraternitatea generală. 

Este un nou concept de viaţă, pe care, ca să-l valoriticăm 
trebue să angajăm toată onoarea noastră. Oamenii trăiesc 
din sânge şi din trup, dar trăiesc mai ales din suflet şi 

din :onoare. | 

Religia onoarei este religia iubirii... Numai prin ea vom 
contribui la civilizarea omenirii, la îndreptarea ei mai 

departe. Excelsior. 
Dar orice ideie ca să se realizeze îi trebue forţă. Şi 

care e forţa, care e armătura, de care ne vorbeşte sfântul 

apostol Pavel, ca să fim încununaţi cu succes ? 

Sunt armele spiritului: mijlocul încins cu adevărul, 

platoşa dreptăţii, cuvântul lui Dumnezeu, care este coiful 

mântuirii, apoi privegherea împăcăciunei. 
Câtă înţelepciune în aceste cuvinte, cât adevăr în a- 

ceste îndemnuri. Aici avem adevărul revelat — descope- 
rit nouă în sfânta scriptură însuflată de Dumnezeu, nu 

păreri emise de oameni, pe care le citim în cărţi de ordin 

secundar, efemer. 
" Indemnul meu ar fi de data aceasta ca fiecare Român 

să aibă pe masa sa Sf. scriptură, aşa precum. este în 

Anglia, în Suedia, în ţările nordice. 
Din cartea sfântă învăţăm a crede, a crede în Dum- 

nezeu, a crede în destinul nostru, învăţăm a fi oameni 

de bună purtare, de bunătate, de voie bună, de frăţie 
şi solidaritate între noi, de omenie. 

„Viaţa ni-i dată de Dumnezeu, spre a o trăi. Putem 
trăi în lumină ori în întuneric. Puterile întunericului sunt 

mari, ele cuprind toate uneltirile Diavolului. Crimele,
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furturile, prădăciunile, infracțiunile de ori ce fel, bandi- 
tismele, toate.la un loc vin dela Satana. Ci putem trăi 
în raze de lumină, urmând calea dreptăţii, a bunelor mo- 
ravuri, a moralei adevărate, care este cea descoperită 
nouă de lisus Hristos. 

Urmând această cale devenim omul cel nou, de care 
mereu ni se vorbeşte în sf. scriptură a Noului Testa- 
ment, devenim omul, care alege lumina înaintea întu- 
nericului, care ascultă pe Dumnezeu înaintea Diavolului. 
Acest om nou este omul spiritului şi al adevărului, nu 
al minciunii şi al formalismului material. Armătura spi- 
ritului ne-a indicat-o sf. Apostol. In acest sens noi 
creştinii avem o mare chemare în lume. Intre cele două 
miliarde de locuitori câte sunt pe faţa pământului; abia 
800 milioane sunt creştini, restul lumii încă nu se bucură 
de lumina evangheliei. Chemarea noastră este pentru 
expansiune spirituală civilizatorie, creştinismul fiind o 
religie universală şi misionară. 

Misionarismul creştin este lupta, ce se deschide pentru 
înlăturarea concepției materialiste a vieţii, pentru înlă- 
turarea vieţii egoiste şi întronarea sufletului creştin prin 
cuvântul lui Dumnezeu, pentru evanghelia păcii. Creş- 
tinismul are ca simbol crucea, semnul suferinţii şi al 
credinţii, al suferinții în fața duhului veacului acestuia 
din ură şi violență şi al credinţii în sufletul candid, ce : 
caută să se realizeze în împărăția lui Dumnezeu, ce va 
să vie. 

In acest semn al crucii, vom învinge.



SFÂNTUL VASILE CEL MARE 

 



 



  

  

  

    

P ersonalitatea sfântului Vasile cel Mare este pe de- 

plin recunoscută în istoria Bisericii Universale. EI a atras 

atențiunea nu numai a teologilor şi a literaţilor, dar şi a 

creştinilor în genere, mai ales prin misiunea lui prac- 

tică — pastorală, pe care a îndeplinit-o ca Arhiepiscop 

al Cesareei Capodociei. | 

El a fost aşa de mult amestecat în viața socială a a- 

cestei metropole din Asia minoră şi atât de mult idea- 

lul tui de bine şi adevăr a folosit semenilor săi, încât 

însuşi Valens, împăratul de atunci, adversar al ortodo- 

xiei, a trebuit să se plece înaintea lui. 

După fericita expresie a sfântului Grigore de Nazianz : 

„el totdeauna nu urmărea decât un singur lucru : legea 

binelui“, lar în panegiricul, pe care acelaş sfânt părinte 

i l-a tăcut, găsim: „Când iau tratatele sale morale şi 

practice, sufletul meu şi corpul meu se purifică. Devin 

templul ales al lui Dumnezeu şi instrumentul docil al 

sfântului spirit, pentru a adăposti gloria şi puterea sa. 

Sufletul său pune în mine un ritm de armonie, mă simt 

devenind altul şi transformat în asemănare cu Dumne- 

zeu“, 
Dacă prietenul său a vorbit astfel despre dânsul, 

posteritatea a menţinut acelaş simțământ. |, 

Patrologul Tixeront se exprimă astfel: „Biserica a 

posedat puţini vameni atât de compleţi şi atât de echi-
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libraţi. S'a zis despre el că era »un roman printre greci“, cuvântul e just. 

a exercitat asupra contemporanilor săi o influenţă de- Cisivă, Greutățile nu l-au împiedicat niciodată, insucce- sul nu l-a abătut: el a luptat până Ia capăt pentru a- devăr şi Pentru pace“, 

Tâşul natal sub direcția tatălui său, urmând Clasele de 
gramatică, retorică şi filosofie, Atmosfera creştină a a- 

corespondență nu-i socotită de toţi ca autentică, De 
aici s'a dus la Atena, centrul universitar renumit, unde
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în acest timp erau doi profesori cu faimă, unul păgân, 
Himeriu, originar din Bitinia şi altul creştin, Prohae- 

resius, care a ajuns profesor numai datorită talentului 

său și căruia i s'a ridicat o statue cu inscripţia: Roma 

regina lumii regelui elocvenţei“. 
Aici a urmat studii de limba greacă, regule practice,. 

istoria, retorica, filosofia şi metafisica. A fost coleg cu 
sfântul Grigorie de Nazianz şi cu lulian, împăratul a- 

postat de mai târziu. Tot timpul cât a urmat studiile, 

în interval de 4—5 ani, ma cunoscut decât şcoala şi 

biserica, 

Botezul său s'a făcut în 356, după care a în- 

treprins o călătorie de studii în viaţa monahică, asce- 

tică din Siria, Palestina şi Egipt, pentru ca întors în 

patrie, el însuș să se retragă în viaţa monahicească, 

ducând viaţa în rugăciune, lectură şi lucru manual. 

Se ştie că sora sa cea mai mare, Macrina, împreună 

cu mama sa Emilia, se dedicaseră vieţii monastice. La 

Annesi pe malul Irisului s'a întemeiat o colonie, unde 

şi-au dat întâlnire femei din cele mai bune familii din 

Pont, pentru a duce o viaţă de singurătate şi de sără- 

cie de bună voie. Se citează chiar cazul unei văduve, 

Vestiana, fiica unui senator. | 

Sf. Vasile a studiat regulele monahale şi el este acela 

care a dat regulele de viaţă monahală, care sunt mo- 

delul de urmat până astăzi, pentru monahii bisericii or- 

todoxe şi care au influenţat Şi asupra occidentului prin 

iii a gorea sa, el a studiat sf. scriptură şi a adân- 

cit sensul învăţăturii adevărate şi ar îi rămas poate 

mult timp retras, dacă voinţa lui Dumnezeu nu l-ar fi 

chemat prin glasul lui Eusebiu, episcopul Cesareei, pen= 

tru a se hirotoni preat în anul 364, la 35 ani.



76 - V.-GH. ISPIR : 

Timp de cinci ani, el a fost mâna dreaptă a Episco- 
Pului, se amesteca în toate lucrurile şi devenise arbitru 
în chestiunile cele mai grele. 

Spirit pios, de adâncă piositate, el nu neglijea lucru- 
rile practice, ocupându-se de asistenţa socială a enori- 
aşilor. Sub patronajul său se înființează o mulţime de 
opere de caritate pentru orfani, infirmi, văduve, bătrâni, 
străini, care îşifgăsesc aleanul suferinţii lor prin ajutotul 
dat de sf. Vasile. Se citează teribilul flagel al foamei din 
anii 367—68, din Capodocia. Prin poziția ei geografică, 
această provincie este departe de mare şi-i separată de 
toate porturile din Pontul Euxin prin munţi, care în- 
greuiază transportul şi comunicația. Din cauza secetei 
grozave, a lipsei de ploaie din primăvară şi a duhoarei 
seci din timpul verei, lanurile toate s'au dogorit şi un 
pustiu s'a întins pe întregul întins al țării. Oamenii mu- 
reau literalmente de foame. Serviciul public insuficient, 
o administraţie, neprevăzătoare de astfel de situaţiuni, 
au făcut ca greutatea momentului să fie şi mai grozavă. 
Nimeni nu ştia ce să facă. Un singur om era pretutin- - deni, Sf. Vasile. EI mai păstra din averea sa “şi prin 
moartea mamei sale, Emilia, patrimoniul său se mărise. 
Ce făcu el? Vându tot şi din fondurile adunate, ajută pe cei în lipsă. In acelaş timp mustra pe cei bogaţi, care din prisosul lor nu dădeau celor în lipsă, dar pă- strau grâul în hambare, cu scop de a-l specula cu un preț mai mare. S'au deschis liste de subscripții şi astfel 

s'a făcut faţă greutăților, prin daruri în bani, ori prin daruri în natură. 
In pieţele Cesareei se adunau mii de oameni cu faţa palidă de. foame, femei slăbite de nemâncare, copii ce 

abia se mai susțineau, chiar evreii Erau adunaţi, care cu talgerile lor primeau ofranda minunat Organizată de
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preotul Vasile. Ce pildă minunată şi pentru zilele noa- 
stre de suferință. Cât lucru bun nu Sar putea face în 

asistenţa celor înfometați din Basarabia, prin mijlocirea 

preoţilor ! In tinda Bisericii îşi are locaşul ei adevărat 

mila creştinească. 
La moartea lui Eusebiu, în 370, Vasile este ales E- 

piscop, cu toată opoziţia arienilor, desigur foarte mult 
susținut de bătrânul episcop Grigore de Nazianz, tatăl 
prietenului său. A păstorit în scaunul arhiepiscopal 9 ani, 
murind la 1 Ianuarie 379, în vârstă de 50 de ani. În 
această zi creştinii sărbătoresc: cu mare cinste amintirea 

- marelui Vasile, care trăise aproape fără hrană şi fusese 

fără corp... | | 

Rolul său ca arhiepiscop a fost mare. El avea sarcina 
de a păstra turma credincioasă în faţa amenințărilor 

arienilor, cu atât mai mult, cu cât aceştia erau susținuți 

de împărat. 

Purtarea lui demnă a făcut să se arate că pe scaunul 

arhiepiscopal este un adevărat om. 

El a luptat pentru pacea bisericii din Răsărit. Pentru 

acest scop a avut o serie de conferinţe cu colegii săi 

şi a susținut o corespondenţă cu Atanasie cel Mare, 

_venerabilul luptător al ortodoxiei. Om de guvern, om 

de acţiune, apostolatul său s'a îndreptat . către cei săr- 

mani, nevoiaşi, săraci, către cei bolnavi. şi infirmi. 

S'au înţiințat o serie întreagă de fundaţiuni pentru asi- 

stență publică. Nu numai aşezăminte izolate, ci un în- 

treg ansamblu de instituțiuni au dus faima: -acelor 

Basiliade, în secolul al IV-lea şi al V-lea.. 

Spiritul său creator a. înfiinţat asiluri locale, în fiecare 

circumscripție administrată de un horepiscop, un fel 

de case de săraci, mici ospicii. 

In Cesarea a ridicat un mare aşezământ, în care fie-
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care bolnav, fiecare suferind, îşi găsea aleanul. Acest 
aşezământ sanitar, un spital mare, avea o serie de de- 
pendinţe pentru asistenţa tuturor celor nenorociţi. Paul 
Allard, biogratul său de astăzi, ne arată cum era aşe- 
zarea acestor fundaţiuni. Biserica ocupa locul principal, 
era în centru, la vedere. In jurul bisericii se grupau 
casa episcopului, care voia să rămână aproape de bol- 
navi şi de săraci, diferite clădiri destinate clerului şi 
amenajate astfel de a oferi ospitalitatea — erau apoi 
Chiar pavilioane rezervate guvernatorului provinciei. 
Veneau după aceea arhondaricurile pentru călători şi 
pelerini, ospiciul de bătrâni (bolniţa mânăstirilor noastre), 
spitalul pentru bolnavi, leprozeria avea un cartier spe- 
cial, căreia Valeus, când a vizitat Cesareea i-a dăruit 
un venit special din anumite imobile. Erau locuinţele 
medicilor, infirmierilor, personalul de serviciu — clădiri 
accesorii, etc. Un întreg oraş pus în ajutorul binelui 
public. Unde şi când a mai făcut cineva aşa ceva? 
Era ceva cu desăvârşire nou... Această asistenţă socială 
pentru cei sărmani, n'a fost cunoscută în societatea 
păgână, ea este creaţia spiritului creştin, iubitor de oa- 
meni şi asigurător de fraternitate umană. Cu acest spi- 
rit, Vasile a devenit mare şi venerat de toţi, de cei 
ortodoxi, ca şi de cei nectedincioşi, ori eretici. 

Am voit dinadins să vorbesc de această latură a vieţii 
marelui sfânt. Dar el a fost un mare cărturar, un spi- 
rit director al epocii sale. Dela dânsul ne-a rămas pe- ste 300 de scrisori, din care cele trimese lui Libanius 
ŞI Apolinarie, reprezintă un interes deosebit. Din ele se vede măestria vieţii sf. Vasile. Avem dela el diferite omilii, în care verbul său măestrit se desfăşoară mi- nunat. Omilia către tineri e un manual clasic de edu- caţiune. Un tratat de morală, cuprinde texte din Noul
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Testament, grupate pe cicluri, EI ne-a lăsat Regulele 
mari şi mici, cele dintâiu în 55 capitole, cele de al doi- 
lea în 313 capitole, în care se arată obligațiunile mo- 
nahilor. De interes capital sunt lucrările sale dog- 
matice, polemice, una contra lui Eunomie, arian Tigu- 
Tos şi cealaltă despre sfântul Duh, în care expune doc- 
trina despre sfânta Treime, o singură fiinţă în trei 
ipostase, pregătind oarecum hotărârile sinodului ecume- 
nic din 381. 

Apoi opera sa Exaimeron, despre cele şase zile ale 
creațiunii, în care şi astăzi am putea găsi sugestiuni de 
împăcare a ipotezelor ştiinţifice cu dogmele religioase, 
Este opera sa celebră. 

Dela el ne-a mai rămas o liturghie. Liturghia sf. Va- 
sile, care se serbează de 10 ori pe an, în deosebi as- 
tăzi, în amintirea lui. 

Sf. Vasile rămâne o columnă a istoriei creştinismului, 
el este o figură reprezentativă a întregii ortodoxii. 

In această epocă de criză şi de paradoxe, înaintea 
tuturor mărturisilor de credinţă şi a catechismelor de 
tot felul, opera sf. Vasile se impune mai ales prin 
ecumenicitatea ei. Având sfânta Scriptură ca isvor de 
inspiraţie, el nu-i străin de alegorismul alexandrin şi 

nici de filosofia platonică şi peripatetică şi a clădit o 
teologie solidă şi o morală creştină activă. Ascet, feo- 

log, episcop, el este permanent predicatorul către ideal. 

In el elenismul şi creştinismul se împacă, precum în e- 
poca sa Biserica s'a unit cu Imperiul. | 

EI este propovăduitorul moralei adevărate creştine— 
atât individuale cât şi sociale, căci s'a zis cu drept cu- 
Vânt că „în el viaţa e după doctrină şi doctrina e re- 
flexul vieţii sale“.  - “
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O credinţă puternică în Dumnezeu a produs cununa 
*minunatelor sale fapte, pentru care pe deplin merit Bi- 
serica îl numeşte: Marele sfânt ierarh“, 

Să ne rugăm deci lui, să mijlocească la Dumnezeu 
pentru lipsurile noastre.
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Zu trecute sa ţinut [în Bucureşti fo fconferinţă 
pregătitoare, pentru primul congres de feologie orto- 
doxă, ce va avea loc la Atena în 22 Noembrie a.c. 

Au participat la această conferinţă dascăli ai lumii or- 
todoxe, de la toate facultăţile de Teologie, din Atena, 
Belgrad, Sofia, Varşovia, Paris, Cernăuţi, Chişinău şi 
Bucureşti. Scopul congresului este promovarea ştiinții 

Teologiei creştine ortodoxe, cum şi promovarea ințe- 

Teselor religioase creştine comune tuturor Bisericilor 

ortodoxe. Sa alcătuit următorul program, pe care îl 

redăm în întregime, convinşi fiind de însemnătatea mo- 

mentului : | 

|. — Poziţia ştiinţei teologice în biserica orlodoxă. 

a) Fixarea principiilor fundamentale ale ortodoxiei ; 

b) libertatea cercetării ştiinţifice în teologie şi auto- 

ritatea bisericească ; (probleme eclesiologice) 

c) expunerea influențelor externe asupra teologiei or- 

todoxe, în deosebi după căderea Constantinopului (in- 

fluenţe romano-catolice, protestante şi filozofice) 

d) orientarea nouii teologii ortodoxe către teologia 

patristică, în legătură cu adoptarea nouilor metode. Tra- 

diţia în genere. 

e) misiunea ştiinții teologice pentru clarificarea con- 

ştiinţei bisericeşti. 
N. — Expunerile teologice asupra problemelor bi- 

sericeşii ;
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a) problema convocării unui sinod ecumenic 
b) diferite hotăriri ale bisericilor ortodoxe asupra 

problemelor generale şi actuale d. ex.: calendarul, recă- 
sătoria preoţilor, posturile, etc... “ 

c) serviciul pozitiv al ştiinții teologice pentru biserică: 
1. pregătirea codificării sfintelor canoane şi impor- 

tanța actuală a canoanelor . 
2. revizuirea critică şi editarea textelor liturgice vechi 
3. misiunea (internă şi externă) a Bisericiii ortodoxe... 
d) ortodoxia şi problemele prezente ale vieții: 
1. Biserica şi cultura " 
2. Biserica şi statul 
3. Biserica şi chestiunile sociale. 
III. — Faculfățile de Teologie în cadrul activității 

generale ştiinfifice. 
IV. — Diferite deziderate: O revistă teologică orto- 

doxă şi strângerea legăturilor între diferitele facultăţi de 
Teologie ale Bisericii ortodoxe de Răsărit. 

Importanţa acestei adunări teologice nu poate scăpa 
nimănui, Se cuvine ca fiecare creştin ortodox să cunoască 
valoarea spirituală şi culturală, ce stă la baza ortodoxiei 
noastre. In cadrul creştinismului general avem trei mari 
confesiuni : catolicismul, evanghelismul-protestant, refor- 
mat şi ortodoxismul. Ortodoxia înseamnă dreaptă cre- 
dință. Fără credinţă este cu neputinţă a plăcea lui Dum- 
nezeu (Evrei 11). Cel ce nu va crede se va osândi 
(Marcu 16.16). Dar nu orice fel de credință duce la 
mântuire, ci numai credinţa în lisus Hristos şi această 
credinţă păstrată în Biserica ortodoxă, care este una, 
sfântă, ecumenică şi apostolică. 

Biserica ortodoxă a Răsăritului este tezaurul Tevela- 
țiunii divine ale acelei descoperiri dumnezeești, care ni 
s'a dat nouă prin patriarhii şi profeţii Vechiului Testa-
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ment, şi prin lisus Hristos şi Apostoli în Noul Testa- 
ment, precum şi prin scrierile sfinţilor părinţi şi prin 

hotărârile sinoadelor ecumenice. 

Descoperirea dumnezeească aşa dar se găseşte în sfânta 

Scriptură şi sfânta Tradiţiune. 
Scrierile sfinte nu cuprind toate adevărurile revelate, 

multe din ele au fost predate prin viu graiu şi păstrate 

de biserică, Astfel sf. apostol Pavel zice: „Cele ce ai 

auzit dela mine prin multe mărturii le încredinţează la 

oameni credincioşi, care vor fi îndestulaţi a învăţa şi 

pre alţii. Il Tim. 2. 2. 

lar sf. evanghelist loan scrie: „Sunt încă şi altele 

multe câte a făcut lisus, care de s'ar fi scris câte una, 

nici în lumea aceasta, mi se pate, că mar încăpea cărţile, . 

ce s'ar fi scris. loan XXI, 25. Aşa dar creştinismul ade- 

vărat nu-i numai religia cărţii, ci şi al viului graiu. Pro- 

testantismul refuză sf. tradiţie ca isvor al revelaţiunii 

divine şi înţelege să interpreteze liber sf. Scriptură. De 

aici seria nestârşită a sectelor, care s'a ivit după reformă. 

După aceste lămuriri este interesant să remarcăm că 

noua teologie în spiritul congresului dela Atena, căutând 

să fixeze poziţia ştiinţii-teologice în biserica ortodoxă, 

atrage atenţiunea asupra orientării căfre teologia pa- 

fristică, prin această atrage atenţiunea asupra valorii 

studiului sfinților părinți. | 

In adevăr nicăeri nu se defineşte mai bine sfânta tra- 

diţiune de cât în sfinţii părinţi. 

Epoca celor opt veacuri primare rămâne încă norma- 

tivă pentru credința noastră. Libertatea de gândire a 

sfinților părinți şi adânca lor pietate se impune şi în 

veacul nostru, în pofida tuturor descoperirilor ştiinţifice 

şi speculaţiunilor filosofice. 

Mărturiile unui sfântul Vasile, sf. Grigore Teologul,
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ori siântul loan Gură de Aur, ne arată valoarea învă- 
țăturilor primite prin tradiţiunea apostolică, învățături 
care au aceiaş putere pentru credinţă ca şi cele primite 
din Sf. Scriptură. 

Studiind pe sfinții părinţi ne vom regăsi pe noi înşine, 
în afară de orice influenţe străine şi vom afirma spe- 
cificul credinţii noastre. 

lată eri 25 Ianuarie, a. c. am sărbătorit pe sfântul Grigore 
Teologul, marele capodocian, autorul cel mai admirat al 
epocii bizantine. La el găsim formulele clasice în ches- 
tiunile trinitare şi christologice. Luptând în contra Arie- 
nilor, deci pentru ortodoxie, el ne-a dat şi în omiliile 
“sale—în cele cinci discursuri dogmatice — şi în poemele 
sale teologice învățătura despre "Teologia ortodoxă — 
tes 0 l6gos — Dumnezeu cuvântul, aceiaş învățătură, pe 
care o desvoltă sfântul loan Evanghelistul în evanghelia sa. 

El a rămas neîntrecut până în zilele noastre. 
Cât mam învăţa noi deci dela marele părinte arhie- 

piscop de Constantinopol, care a şi prezidat sinodul Il 
ecumenic. 

Şi cât mavem de învăţat dela marele loan Gură. de 
Aur, autorul fără pereche a cărţii despre Preoţi. 

Intoarcerea teologilor către epoca ecumenică de cultură 
clasică însemnează o reculegere pentru adâncirea învă- 
țăturii creştine, dar mai însemnează şi un nou avânt de 
întărire a virtuţii morale în viața socială. 

La noi 1. P.S. Sa Patriarhul Dr. Miron Christea a fost 
un îndemnător permanent pentru tălmăcirea în româneşte 
a sfinților părinţi. 

in al doilea rând congresul dela Atena, după ce ne 
va fi precizat pozițiile, pe care stăm, va atrage atențiunea 
asupra serviciului pozitiv al ştiinții teologice pentru biserică. 

In deosebi ortodoxia are a face față problemelor pre-
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zente ale vieţii — problemelor de cultură, puterii statului 
modern, chestiunilor sociale. Este nevoie tot mai mult, 
de o solidaritate reală, de un spirit pan-ortodox, care 
să domine spiritul materialist şi neopăgânesc al lumii 

contemporane. 

Avem diferite biserisi ortodoxe, trebue să avem şi o 

ortodoxie. 
Cei 170 milioane de creştini ortodoxi, cam 1/3 din 

numărul total al creştinilor din lume, trebue să formeze 

un bloc de conştiinţă ortodoxă, care are de adus ceva 
specific în înțelegerea idealului comun al realizării iubirii 

de oameni, pentru care Mântuitorul lisus Hristos a venit 

în lume. 
Ortodoxia dă acel fond comun de apropiere între po- 

poare, care devine sprijin puternic în momentele de grea 

cumpănă, şi acest fond trebue conservat. 
In faţa spiritului nou al popoarelor, în conflictul de 

ideologii contemporane, ca şi altă dată în epoca primară, 

teologia trebue să precizeze ţelurile şi să clarifice dru- 

murile, ” | 
Filosofia creştină este filosofia pentru mântuire, este 

filosofia mântuirii prin lisus Hristos—Dumnezeu adevărat 

şi om adevărat, în care dumnezeescul şi ominescul s'au 
împreunat pentru expierea noastră, iar prin sacrificiul 

său pe cruce El a desăvârşit opera sa, ca să ne scoată 

din robia păcatului. Căci precum prin Adam noi am gre- 

şit şi am fost supuşi blestemului morţii, aşa prin lisus 

Hristos ne-am mântuit de păcat. Netăgăduit ne mântuim 

prin moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, 

dacă avem credinţă vie, dacă primim sfântul botez şi 

celelalte sfinte taine şi dacă urmăm în totul voia lui, 

care este a face fapte bune, Credinţa fără fapte este 

moartă,
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Creştinismul este 0 religiune universală, este o con- 

cepție unitară asupra lumii şi asupra destinului omului, 

Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut. 

Şi intrând trecea prin lerihon. Şi iată un om, anume 

Zacheu şi acesta era mai mare vameşilor şi era bogat 

şi căuta să vadă pre lisus cine este; şi nu putea de 
popor, că era mic de stat. Şi alergând înainte s'a suit 
într'un dud, ca să-l vadă pre el, că pe acolo vrea să 

treacă. 

Şi dacă a venit la locul acela, căutând lisus l-a zărit 

pre dânsul şi a zis către el: Zachee, grăbeşte de te co- 

boară, că astăzi în casa ta mi se cade să fiu. Şi gră- 

bindu-se s'a pogorit şi l-a primit pre dânsul bucurându-se. 

Şi văzând toți cârteau zicând: că la un om păcătos 
a intrat să găzduiască. 

lar Zacheu stând a zis către Domnul: Iață jumătate 

din avuția mea Doamne o dau săracilor şi de am năpăs- 
tuit pre cineva cu ceva, întorc împătrit. 

Şi a zis către el lisus: Astăzi s'a făcut mântuire casei 
acesteia, pentrucă şi acesta fiu al lui Avraam este. 

Teologia contemporană, prin toate exigezele sale, nu 
poate de alt sens acestui text, decât sensul pocăinții 
celui păcătos şi al iertării din partea Domnului. lar în 
privința problemei sociale, ce pildă mai clasică de ne- 
identificare a biserici creştine cu o anumită clasă socială. 

Creştinismul este pentru toate neamurile şi pentru 
toate clasele, în el se produce armonia desăvâşită a 
tuturor aspiraţiunilor. Să ne grăbim cu toţii să venim 

la Hristos, precum altă dată Zacheu. Şi va fi mântuire în 
în casa noastră. 

“ Am fost la lerihon şi am ascultat depe malurile Ior- 

danuluă tradiția duhului şi am înţeles sublimul acestei 
tradițiuni.
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In sfârşit din programul alcătuit de teologi mai reiesă 

rolul misiunii bisericii ortodoxe. Biserica ortodoxă a 

Răsăritului, renăscută sub unghiul spiritualităţii desăvâr- 

şite, va trebui să reverse peste marginile ei în largul 

lumii cuvântul Evangheliei. 

O expansiune cu forțe noui din partea Bisericii creş- 

tine va aduce la o întărire a Evangheliei lă toată zidirea, 

spre gloria lui Dumnezeu, a Domnului a Mântuitorului 

nostru lisus Hristos. 

Şi va fi lumea aceasta mai bună şi mai nobilă şi se 

Vor vedea roadele în viaţa socială, în toate chestiunile 

sociale, în societate şi în stat şi în toate problemele 

"prezente ale vieţii, căci în faţa diterirelor ideologii se 

va opune concepţia creştină a omului, a omului nou, a 

omului renăscut, a omului evanghelic. 

Opera misionară a bisericii ortodoxe trebue să pri- 

vească viaţa în plenitudinea ei şi faţă de toate nevoile 

de ordin economic, social, politic, cultural trebue să 

aducă deslegarea indicată de învăţătura creştină, bazată 

pe sacrificiul martirilor şi pe înţelepciunea părinţilor. 

Este ceva firă seamăn în ecumenicitatea ortodoxă, 

căci prin ea se afirmă spiritul de solidaritate religioasă 

şi socială a celor care aul fost, a acelor care sunt şi a 

celor care vor veni, căci în biserica lui Hristos nu se 

moare, ci cel mult se adoarme. lată dece trebue să ne 

amintim odată mai mult de cuvintele Domnului: Datu- 

mi-sa toată puterea în cer şi pe pământ, drept aceea 

mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele 

Tatălui şi al Fiului şi al sf. Duh — Mt. 28, 19-19. 

Sau mergeţi, în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia 

la toată zidirea. Cela ce va crede şi se va boteza se va 

mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi Mre 16, 15. 

Deci motivarea misiunii, fie interne, acasă, fie externe la
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străini, o bazăm pe însuşi porunca Domnului, care este 
un imperativ pentru noi: 

Mergeţi, iată eu vă trimit pe voi ca mieii în mijlocul 
lupilor, Luca 10, 3. — În chipul acesta se face o nouă 
expunere a învățăturii creştine, pe un plan mai larg, 
mai comprehensiv. Biserica îşi va da aportul ei pentru 
înlăturarea relelor sociale, pentru organizarea idealului 
social, tocmai pentru realizarea mântuirii omului, căci nu 
se poate vorbi de o mântuire individuală fără o mânt uire 
socială. Biserica va fi activă. Dincolo de meditaţiunile 
mstatizice a vremurilor de demult, ea va avea o atitudine 
clară în faţa culturii contemporane, în educaţia tinere- 
tului şi relaţiunile internaţionale pentru organizarea păcii 
şi securităţii colective, etc, Aceasta va atrage după sine 
o renaştere spirituală mondială, o nouă mişcare reli- 
gioasă morală. Să ne rugăm Domnului, Dumnezeului a 
tot puternic: Doamne, Doamne caută din cer şi vezi şi 
cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta îa, şi 
o desăvârşeşte pre ea.



DUMINICA ORTODOXIEI



 



  

4 A stăzi sărbătorim Duminica ortodoxiei, această du- 

minică, cea dintâi a postului Paştelor, care a fost insti- 
tuită de Biserică, încă de aproape 1100 de ani, ca a- 

mintire a izbânzii, pe care ea a purtat-o contra icono- 

clasmului. 

In adevăr în anul 842, sub împărăteasa Teodora şi 

cu sprijinul patriarhului ecumenic, Metodie mărturisitorul, 

în prima duminică a postului mare, sau aşezat în mod 

triumfător, din nou, icoanele în sfintele Biserici şi s'a 

luat hotărârea ca deacum, în mod permanent, în fiecare 

an să se sărbătorească acest eveniment. 

Este de interes, să insistăm puţin asupra istoricului 

acestei lupte contra icoanelor. 

Evenimentul este interpretat deosebit de istorici, fie 

ca o reacțiune a ivirii mohamedanismului, ori a întinde- 

rei paulicianismului, o sectă gnostică cu tendinţe mani- 

heice — fie ca un rezultat al terorismului despotic, pe 

care împărații Isauri l-au exercitat în timpul lor. 

Fapt este că împăratul Leon Ii Isaurul (717—741), 

a dat poruncă în auul 730, ca să se scoată icoanele 

din biserică. 
. 

Zadarnic a protestat Patriarhul Constantinopolei, 

Gherman |, împreună cu Papa Gregorie al II-lea al Ro- 

mei, împăratul răspundea: — „ Eu sunt împărat şi preot 
a
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totodată“ — ca atare avea dreptul să facă ceeace voia, 

Chiar în materie ds credinţă. 

De la sine înţeles poporul drept credincios a protes- 

tat, dar când se găseau mulți conducători, care aduceau 

argumente pentru susţinerea hotărârii împăratului, se în- 

țelege că protestul popular ma putut aduce urmări. Şi 

mai ales că împăratul se sprijinea pe armată. 

Lupta a fost mai înverşunată sub fiul acestui împărat, 
sub Constantin V. Copronim (743-775). 

Acesta ura de moarte pe toţi cei care se închinau la 

icoane şi a jurat răzbunare lor şi şi-a propus să dis- 

trugă cultul icoanelor. 

A adunat un sinod la 754, pe care-l declară ca ecu- 

menic şi în acest sinod sute de episcopi, fie din motive 

de convingere—dacă presupunem că iconomahia era în 

atmosferă—, fie din motive de constrângere a forţii, au 

luat hotărârea, că cinstirea sfintelor icoane este idolatrie 

şi deci contra dreptei credințe şi au dat anatemei pe 

toți cei care apărau cinstirea icoanelor. 

O unealtă a împăratului, călugărul Constantin, a fost 
numit patriarh, care după 12 ani a fost ucis, şi ordine 

severe s'au dat în tot imperiul, ca să se respecte hotă- 
Târile sinodului acestuia, ca lumea să nu cadă în idolatrie. 

Mulțimea însă a păstrat credinţa cea dreaptă mai de- 
parte. Spre onoarea lor, cei care au susținut cu mai 
multă căldură lupta în contra acestui pseudo-sinod, au 
fost călugării, care au bine meritat dela istorie numele 
de apărători ai ortodoxiei. In contra tuturor persecuțiu- 

- nilor, ei nu au cedat, au susținut cu entuziasm şi căldură 
credinţa lor şi chiar martiriul n'a lipsit, cum e cazul 
avei Ştefan cel Tânăr. 

Această vrăjmăşie nu s'a terminat aci — ea a conti=
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nuat în timpul împărătesei Irina, care deveni .regenta 
fiului ei Constantin VI Porfirogenitul (780—797). 

Impărăteasa era favorabilă icoanelor şi când pe tro- 

nul patriarhal se ridică laicul Tarasie, acesta puse con-= 

diție în a primi demnitatea — să se convoace un sinod 
spre a curma desbinarea, ce exista în Biserică din pri- 

cina înlăturării icoanelor. Şi astfel în anul 787, a avut 
loc la Niceea al şaptele sinod ecumenic, la care au par- 
ticipat 300 de episcopi. In acest sinod s'a discutat che- 

stiunea pe baza sfintei scripturi şi sfintei tradiţiuni şi 

Sa luat hotărârea că cinstirea sfintelor icoane nu numai 

că este permisă, dar este şi folositoare şi bineplăcută 

lui Dumnezeu. 
Iconomahia a fost învinsă. Dar neînțelegerile au du- 

rat mai departe, mai ales că situația vieţii politice în 

occident le înlesnea. 

Au urmat persecuţiuni, în care au suferit personalităţi 

de talia lui Nichifor mărturisitorul şi Teodor Studitul şi 

datorită lipsei de cultură “teologică şi lipsei de caracter 

a multor clerici partida ar fi fost pierdută, dacă pe tro- 
nul imperial mar îi venit împărăteasa Teodora şi dacă 

ar îi lipsit sfântul de mare valoare Metodie, care şi-a 

câştigat numele de mărturisitorul. o | 

Deacum tirania împăraţilor a fost sfărâmată şi sfintele 

icoane au fost reintroduse cu triumt în Biserică. Impor- 

tanța acestei sărbători nu este numai din punct de vedere 

istoric, ci mai ales doctrinar. Se precizează un gând, se 
hotăreşte nu numai O confesiune, ci un sistem întreg de 

credinţă. Se hotăreşte ortodoxia. In adevăr ce zice orto- 

doxia ? Chestiunea a fost studiată pe baza sfintei scrip= 
turi şi a sfintei tradiţiuni. S'au adus contribuţia sfinţilor 
părinţi, a teologilor, învăţătorilor şi scriitorilor bisericeşti. 
In această luptă pentru dreapta credință se distinsese
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doar loan Damaschin, cel mai mare teolog al secolului VIII, 

care în apologiile sale ne-a dat argumentele pentru cultul 

icoanelor şi care ne dăduse marea lucrare dogmatică 

„accurata expozitio orthodoxae fidel=cel dintâi sistem de 

teologie dogmatică în Biserica întreagă. Cultul sfintelor 

icoane nu este o închinare— adorare, care se cuvine 

numai lui Dumnezeu, ci este o cinstire, care se dă chi- 

pului persoanelor sau actelor vrednice de venerare. Era 

nevoie de această precizare, cu cât mai mult se aducea 

ca argument contrar porunca a Il-a a Decalogului: Să 
nu-ți faci ţie chip cioplit, nici asemănare a câte sunt în 

cer, sus şi pre pământ jos şi în apă sub pământ; să nu 

te închini lor, nici să slujeşti lor. 

Dar această poruncă este contra zeilor mincinoşi şi 
contra idolatriei, de care ludeii erau ameninţaţi. A a- 

duce jertfă şi a pune toată încrederea şi nădejdea în 
idoli este un păcat, despre care Psalmistul zice „Idolii 

neamurilor, argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti, 

gură au şi nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea, ure- 

chi au şi nu vor auzi, căci nu este duh în gura lor. A- 

semenea lor să fie cei ce fac aceasta şi toţi cei ce nă- 
dăjduesc spre dânşii“ Ps. 134. 15. Este vorba aici de 
acea idolatrie, care este expresia vieţei religioase Ia po- 
poarele necreştine în Africa, Asia, Oceania. etc. Sau 
este vorba şi de acea idolatrie, de care ne vorbeşte 
mărturisirea de credință ortodoxă—de păcatele, ce sunt 
printre noi: iubirea de argint, lăcomia de mâncări şi 
băuturi, trufia, credinţa în ursită, în descântece, şi far- 
mece, în vrăji, etc. „Cei ce poartă baere şi le pun îm- 
prejurul lor, cei ce poartă țidule şi cred întru ele, sau 
în cuvinte de vrajă, sau în chipuri scrise pe ele şi când 
le văd se roagă la ele, sau se împrejură cu ele, crezând 

că cu ele n'ar putea să ardă, sau să innece, sau să se
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zănească...“. Evident acest fel de purtare religioasă este 

magie şi vrajă. Dar sfânta Biserică ne învaţă că este 

0 mare deosebire între icoane şi idoli, căci idolii nimic 

nu sunt în lume, ei sunt plăsmuiri şi născociri omeneşti, 

iar în icoană este o înfăţişare, arătând un iucru adevă- 

rat, ce are ființa sa în lume, cum: este icoana Mântui- 

torului nostru lisus Hristos şi a sfintei Fecioare Maria 

şi a tuturor sfinţilor. Noi nu ne închinăm lemnului, sau 

argintului, sau aurului, ci sfinţilor, care sunt înfățişaţi 

în acele chipuri. Icoanele sunt prilej de a ne înălța cu 

spiritul nostru către Dumnezeu, în contact cu sfinţii, ne 

Tidicăm personalitatea noastră tot mai sus în scara vieţii 

- religioase, sfinţii fiind pentru noi modele vii de imitat. 

Icoanele au mare însemnătate educativă — icoanele din 

Biserică au fost numite biblia celor neştiutori de carte, căci 

în adevăr pe păreții bisericii avem toate scenele vieţii Mân- 

tuitorului, care ne învaţă şi ne îndeamnă spre fapte bune. 

Icoanele au fost în toată istoria bisericii creştine, ele 

au fost şi în legea veche — deasupra sicriului erau 

Heruvimii şi pe toţi pereții erau neruvimii şi finici şi 

flori (Imp. 6. 28). 

In timpurile noastre Protestantismul în genere şi sec- 

tanţii de toate nuanțele, în deosebi, atacă cultul sfinte- 

lor icoane. Ei nu vor să audă de cultul sfintelor icoane. 

“Toate textele, pe care ei le întrebuinţează şi toată in- 

terpretarea, pe Cate o dau, nudovedesc însă altceva de- 

cât ignoranță sau cumplită rătăcire. Acest cult este vic- - 

toria evlaviei creştine. Drept aceea fraţilor staţi şi ţineţi 

predaniile, pe care Je-aţi învăţat ori prin cuvântul ori 

prin epistola noastră zice St. apostol Pavel, acele pre- 

danii, care sunt depozitul cel bun, lucrul cel bun încre- 

dinţat nouă să-l păzim prin duhul cel sfânt, care locus- 

şte întru noi li Tim. 14. 

y. Gh. Ispir — Biserica Activă 1
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Venerarea icoanelor se arată, fie prin rugăciune, fie 
prin o deosebită evlavie. — Impăratul David se spală, îşi pieptănă capul, îşi schimbă haina şi la intrarea în casa lui Dumnezeu, făcea metanie până la pământ, — Se face prin aprinderea candelelor ori lumânărilor, ptin tămâiere ori metanii, prin purtarea lor în călătorii ori 
în bătălii. 

Icoanele se ţin în Biserică ori în case, spre a neri- 
dica cu mintea noastră tot mai sus pe calea luminii şi 
a sfințeniei desăvârşite. Ele sunt o chemare perpetuă în calea Domnului. | | 

Evanghelia de azi este evanghelia chemării apostolilor 
a lui Andrei şi Petre, a lui Filip şi Natanail... 

Icoana lor trebue să „ne fie pururea înaintea noastră, 
„lar a doua zi a vrut lisus să meargă în Galilea şi a aflat pre Filip şi i-a zis lui *» Vino dupe mine“, Şi era Filip din Vitsaida, din oraşul lui Andrei şi Petru. Şi a aflat Filip şi Natanail şi i-a zis lui: Pentru care a scris Moisi în lege şi Proorocii, am aflat pe lisus fiul lui losif 

care este din Nazaret. Şi a zis Natanail lui... Din Na- zaret poate fi ceva bun ? Şi zis-a Filip lui: Vino şi Vezi. 
Acest vino şi vezi, trebue să-l auzim permanent. Mai ales în aceste vremuri de tulburare, de ură şi violenţă şi ucidere de Oameni, în aceste vremuri nehotărâte şi când noile orientări sociale nu sunt încă depline, exem- Plul virtuților creştine trebue să ne edifice. Duminica ortodoxiei ne învață cum Biserica creştină urmând cu hotărâre şi putere pe drumul înaintaşilor luptători pentru adevăr şi credință, va întrona în lume credința în Dumnezeul a tot puternic, mărturisit nouă de Domnul lisus Hristos şi va răspândi: iubirea de oa- meni, virtutea, decât care o alta mai mare nu există. 1 Cor. XIII. 13,
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N, care ne petrecem viaţa fără a ne turbura de 

destinele ei, nu ne dăm seama de marea tragedie, ce sa 

consumat acum aproape 2000 de ani în cetatea sfântă 

a lerusalimului. Noi uităm prea mult învăţătura Celuia, 

care ma venit ca să judece lumea, ci ca să o mântuiască 

pre ea! 

Şi nu-i de mirare că atunci ne sbatem în sbuciumul 

crizei, care, înainte de orice, este o criză morală provo- 

cată de o criză de o ideologie, ori chiar de credinţă. 

„Cela ce crede întru mine, nu crede întru mine, ci întru 

acela, care ma trimes pre mine şi cela ce mă vede pre 

mine vede pre cela ce ma trimes pe mine. Eu lumină 

în lume am venit, ca tot cel ce crede întru mine în 

întuneric să nu rămână“. 

Lumea se împarte în cei ce cred şi în cei ce nu cred. 

lar efectele credinţii sunt extraordinare, ele sunt adu- 

cătoare de linişte sufletească, de bucurie, de fericire. Prin 

credință cu adevăr zici munţilor să se mut: şi se mută. 

Când acum câţiva ani am mers la locurile sfinte, m'am 

oprit la grota din Vitania, satul Mariei şi al Martei 

şi-am văzut mormântul lui Lazăr cel înviat, 

Un fior al nimicniciei mele ma pătruns, o rază de 

lumină a& străbătut fruntea mea. 

Am fost la biserica ortodoxă de alături şi chiar în 

Sâmbăta lui Lazăr am asistat la oficierea slujbei sfinte. :
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Aici în Vitania era bolnav Lazăr şi surorile lui au tri- 

mes la el zicând: Doamne iată acela, pe care îl iubeşti, 
este bolnav şi lisus a răspuns: Această boală nu este 
spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca să se slă- 
vească Fiul lui Dumnezeu printr'însa. Şi-a mai zăbovit 
Domnul unde era încă două zile şi apoi a zis: Lazăr 
prietenul noștru a dormit, ci merg ca să-l deştept pre el. 
lar ucenicii neînţelegând sensul vorbirii Domnului i-au 
zis: Doamne de a adormit se va mântui „Şi-atunci le-a 
vorbit răspicat: Lazăr a murit“ şi mă bucur pentru voi 
că mam fost acolo, ca să credeți. — Să mergem deci la el. 

Şi-a venit lisus cu ucenicii lui şi era acum Lazăr în- 
mormântat de patru zile şi multă lume din apropiere şi 
din Ierusalim veniseră, ca să mângâie pe surori de moar- 
tea fratelui lor. | 

Şi la venirea Domnului i-a eşit înainte Maria zicân- 
du-i: Doamne de ai fi fost aici fratele meu mar fi murit, 
ci şi acum ştiu că ori câte vei cere dela Dumnezeu îţi 
va da ţie Dumnezeu. 

lar el a zis: Fratele tău va învia, „la care Marta i-a 
răspuns : Ştiu că va învia la înviere în ziua cea de apoi“. 

lisus însă i-a precizat : Eu sunt învierea şi viaţa, cel 
ce crede întru mine de va şi muri viu va fi. Şi tot cela 
ce este viu şi crede întru mine nu va muri în veac. 
Crezi aceasta ? Zis-a lui: Aşa Doamne: Eu am crezut 
că tu eşti Hristosul Fiul lui Dumnezeu, cel ce a venit 
în lume. . 

Şi a mers apoi lisus la mormânt şi era peşteră şi piatră era pe dânsa. Şi a zis: Ridicaţi piatra. Iar Marta sora mortului îi zice: Doamne, miroase, că este aici de 
patru zile. 

lisus continuă: Au nu fi-am spus că de vei crede vei "vedea slava lui Dumnezeu ? Şi-au ridicat piatra. Iar lisus
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ridicându-şi ochii săi la cer zice: Părinte, mulţumescu-ţi - 

ție că m'ai ascultat şi eu ştiam că pururea mă asculți, 

ci pentru poporul care stă împrejur am zis, ca să creadă 
că tu m'ai trimes. Şi aceasta zicând a strigat: Lazăre 

vino afară. Şi a eşit cel mort, legate fiindu-i mâinile şi 

picioarele cu faşe şi acoperită fiindu-i faţa lui cu mahramă, 

Şi-a zis lor lisus: Deslegaţi-l pre el şi lăsaţi-l să 

meargă. 

lată minunea. Acela care a înviat pe fiica lui air şi 
pe fiul văduvei din Nain, acum învie pe Lazăr în Vitania...... 

Ce prevestire minunată a puterii lui deasupra firii, pentru 

învierea lui însuş ? 

Nici o mirare de uimirea lor. ludeii, care veniseră aci, 

ca să mângâe pe surori, pelerinii din îndepărtata Galilee, 

mulțimea, care de obiceiu îl urma, Elinii, din cei ce ve- 

niseră la praznic, toţi au început să creadă in lisus, nu 

numai ca profet, ci ca fiul lui Dumnezeu. Un entuziasm 

de nedescris se întinde nu numai printre cei prezenţi, 

ci şi prin cei din depărtare, care desigur imediat au 

auzit de marea minune. Numai arhiereii şi fariseii nu se 

bucurau, ci se întristau. Şi au adunat sobor şi au zis:. 

Vedeţi că nimic nu folosiţi, iată lumea merge după dânsul, 

Ce vom face că omul acesta face multe minuni? De-l 

vom lăsa aşa, toți vor crede întrîusul şi vor veni Ro- 

manii şi vor lua şi locul şi neamul nostru. Deci se sfă- 

tuiau să-l omoare. 

Şi când sa apropia: către muntele, ce se chiamă al 

Maslinilor, a trimes lisus doi ucenici zicându-le : Mergeţi 

în satul care este înaintea „voastră şi numai decât veţi 

găsi o asină legată şi mânz cu dânsa, pe care nici odată 

nimeni ma şezut. Deslegaţi-i şi-i aduceţi la mine. Şi de 

vă va zice cineva pentru ce faceţi aceasta, să-i spune-ți 

că Domnului trebuesc. Şi ucenicii au îndeplinit porunca
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Domnului şi au adus asina şi mânzul şi au pus deasupra 
lor veşmintele lor şi L-au pus deasupra acestora. Şi ast- 
fel a pornit spre Ierusalim. 

Şi cei mai mulţi din popor aşterneau veşimintele lor 
pre cale şi alții tăiau stâlpări din copaci şi ramuri de 
finici şi le aşterneau pe cale. Şi a început toată mulţi- 
mea ucenicilor, bucurându-se a lăuda pre Dumnezeu cu 
glas tare pentru toate minunile, pe care le văzuseră. lar 
noroadele cele ce mergeau înainte şi cele ce veneau pre 
urmă strigau zicând: Osana Fiului lui Dumnezeu. Bine- 
cuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. Osana 
întru cei de sus. 

Şi intrând în Ierusalim sa cutremurat toată cetatea 
zicând; Cine este acesta ? lar noroadele răspundeau : 
Acesta este lisus, proorocul cel din Nazaretul Galileii. 
Şi-a intrat lisus în biserica lui Dumnezeu şi a scos pe 
toţi cei ce vindeau şi cumpărau în biserică şi a răstur- 
nat mesele schimbătorilor de bani şi Scaunele celor ce 
vindeau porumbi. Şi-a zis lor: Scris este: Casa mea 
casă de rugăciune se va chema... Şi-au venit Ja dânsul 
în biserică orbi şi şchiopi şi i-a vindicat pre ei. 

Aceasta este intrarea triumfală a lui lisus Hristos, pe 
care o sărbătorim astăzi în Duminica Floriilor, sărbă- 
toarea Floriilor şi a Primăverii. 

Dar acum începe tragedia. Săptămâna, care vine este 
săptămâna patimilor Domnului. Fariseii nu puteau suferi 
această glorie a Domnului. Ei cârteau: lumea merge 
dupe dânsul... Arhiereul Caiafa va zice: de folos este 
să moară un om pentru popor şi nu tot neamul să piară. 

Necesitatea ordinei sociale, rațiunea de stat va inter- 
veni şi peste câteva zile cei care strigau : Osana Fiului 
Dumnezeu, vor striga la fel. Să se răstignească, vor 
alege pe Varava, iar pe lisus vor cere să-l prindă,
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Intrarea triumfală este exprimarea culminantă a admira- 

țiunii mulţimii, a acelei mulţimi, care a văzut orbi şi şchiopi 

vindecați, a văzut altădată hrănirea celor cinci mii de băr- 

baţi, afară de femei şi copii, care a văzut minunea de 

la Cana Galileii, care a văzut mai ales ultima minune, 

învierea lui Lazăr. | 

Şi totuş a fost deajuns intervenția Arhiereului, a au- 

torităţilor, a fariseilor, ca mai târziu lisus Hristos să fie 

dus la Golgota ! - 

Câtă nestatornicie în lumea aceasta! Câtă vanitate în 

această existenţă ! De la glorie la răstignire, cu câtă 

uşurină se poate trece! Trec oamenii cum trec trunzele, 

se duc generaţiunile cum se duc valurile. Ce rămâne 

din ceace facem în această lume ? Câţi dintre noi în- 

țelegem, vrem să înţelegem rostul adânc al jertfei de 

pe Golgota ? 

Omul prin natura lui e supus păcatului şi trebue gra- 

ţia divină, harul lui Dumnezeu, care să-l ducă?ia mân- 

tuire. Deaceea însemnătatea religiunii. Noi suntem pro- 

povăduitorii învăţăturii Domnului nostru lisus Hristos, 

noi afirmăm credinţa în Dumnezeu Tatăl, noi amintim 

"umilinţa, la care s'a Supus el însuş, fiul lui Dumnezeu. 

Acum glorificat — Osana fiul lui Dumnezeu, acum 

răstignit între tâlhari... 
o 

EI ne-a dat noua pildă cum trebue să privim viaţa şi 

ce trebue să luăm dz ta dânsa. Preţuirea vieţii e atât 

cât valorează faptele noastre bune, pentru folosinţa se- 

menilor noştrii... Nu în mândrie însă şi în afirmarea de 

sine, ci în umilinţă şi resignaţiune. EI, lisus Hristos, fiul 

lui Dumnezeu, â spălat picioarele ucenicilor şi le-a şters 

cu îota, cu care eră încins. ca pildă să ne dea nouă. ca 

precum a făcut, aşa şi noi să facem. Căci spre împără- 

ţia lui Dumnezeu ce va să vie, trebue să lucreze sin-
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ceritatea, bunătatea şi iubirea de oameni. Dar mai ales 
sacrificiul pentru semenii noştrii este bine prețuit, căci 
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât şi pre Fiul 
său unul născut, l-a trimis pre el pentru a noastră mân- 
tuire. Acela care avea să învie din morți, cu moartea 
pre moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dă- 
Tuindu-le, S'a supus 'batjocurii lumii acesteia, tuturor 
patimilor, pentru ca puterea lui Dumnezeu să fie deplină, 
pentruca pacea lumii, liniştea sufletească a oamenilor să 
se asigure. 

Este o lecţie de disciplină morală, de forță spirituală, 
ce ni se oferă în toată viaţa mântuitorului Hristos. 

Viaţa-i cum este, aşa își merge drumul şi în conflicte 
de idei şi de interese, în mizerie şi suferință, 

Ne scăpăm de toată suferința, nu încrezându-ne în 
boerii neamului, în sfaturile şi puterile oameniior, care 
acum striză Osana, acum cer pe Varava. Ci ne mântuim 
prin credfuta în lisus Hristos... 

Amin, amin, grăesc vouă: Grăuntele de grâu căzând 
pe pământ, de nu va muri, el singur va rămâne, iar de 
va muri, multă roadă aduce, Cel ce îşi iubeşte sufletul 
său perde-l-va pre el şi cela ce îşi urăşte sufletul său 
în lumea aceasta, în viața cea veşnică îl va păzi pre el. 

De slujeşte cineva mie, mie să-mi urmeze şi unde voiu 
fi eu, acolo şi Sluga mea va fi şi de va sluji cineva mie, 
îl va cinsti pre el Tatăl meu. 

Crezi aceasta ? Crezi aceasta, iubite ascultător, tu om din secolul XX, cu mintea şi capul plin de toate desco- 
peririle şi invenţiunile, de toate demonstraţiunile mate- matice, cu aspiraţiunile de semi-zeu, în cuprinsului în- 
fregului gldb ? Dacă crezi, atunci în rolul, pe care îl ai 
de învăţător, om politic, om de afaceri, ţăran ori lucră- 
tor, vei căuta să aplici învățătura Domnului. Şi atunci
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omenirea va fi cuprinsă până în cele din urmă, de în- 

vățătura creștină a iubirii şi oamenii nu se vor mânca 

între ei ca lupii, nu se vor mai bate între ei ca tigrii, 

oamenii nu se vor mai baza pe forţa lor materială, ci 

înviaţi cu Hristos şi înălţaţi în spirit vor restabili o 

armonie omenească, aşa cum EI, prin învierea lui, are- 

stabilit armonie cosmică. 

Căci EI este cel proslăvit prin glas din cer şi E! este 

împăratul nostru al tuturor.
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Zu de astăzi prezintă un prilej nimerit, de a vorbi 
despre însemnătatea religiunii în opera de consolidare 

a neamului nostru. Se întâmplă că Duminica de azi are 

însemnătate din două puncte de vedere: naţional şi re- 

ligios. Azi este 10 Mai şi Duminica Samarinencii. 10 Mai 

reprezintă pentru noi Românii sinteza tuturor străduin- 

țelor de milenii, pentru înfăptuirea României Mari. 

Veacuri întregi, generaţii de eroi au luptat cu credinţă 

fermă în destinul neamului nostru. Ştefan cel Mare, 

loan Corvin, Mihai Viteazul, Horia, Domnul "Tudor, 

Cuza Vodă, sunt atâtea luciri ale virtuţii eroice române. 

Azi Ardealul, Moldova, Valachia sunt unite pentru veş- 

nicie şi alcătuesc împreună România, care-şi afirmă cu 

fermitate voinţa în concertul popoarelor europene. 

Căci doar după cum în cartea sfântă se vorbeşte de 

un Domn, o credinţă şi un botez, aşa avem norocul noi 

Românii să fim de acelaş sânge, cu aceiaş credinţă şi 

cu aceiaş limbă. 

Acelaş ideal călăuzilor suflă pretutindeni în România 

întregită. 10 Mai reprezintă în istoria noastră naţională 

independenţa ţării, întemeierea dinastiei române, înte- 

meierea regatului şi a suveranității depline. 

Prin marii regi Carol |, ziditorul şi Ferdinand |, între- 

gitorul de ţară, România pentru întâia dată în istorie devine 

una şi nedespărţită, iar acum prin regele nostru, con- 

solidatorul României, este desemnată de a desăvârşi, în
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pace şi prin cultură, ceeace veacurile au împiedicat de 
a se face pentru unitatea noastră sufletească. 

La ora aceasta pe câmpia Cotrocenilor M. S. Regele 
primeşte defilarea trupelor şi ofițerilor, gata ca oricând 
la sacrificiu, cu prețul vieţii, pentru apărarea Patriei. 

Sub soare nu-i nici un cuvânt atât de înălţător ca Patria, 

In această zi de 10 Mai, toţii Românii jură credință 

M. S. Regelui şi jură că sunt gata să moară până la 
unul, în apărarea frontierilor ţării. 

Căci Dumnezeu ne-a lăsat pe acest pământ şi ne-a 
dat un rol de îndeplinit în această parte a Europei 
Centrale. 

Suntem un neam bine închegat pe suprafaţa unui te- 

ritoriu unitar, mărginit de fruntarii naturale dela Tisa 

la Nistru şi de la Dunăre la Mare. Avem aceleaşi cre- 
dințe şi datine, care au închegat sufletul nostru. O sin- 

gură limbă dă expresia gândului românesc. Ne trebue 

o organizare administrativă bună şi cinstită şi o con- 

ştiinţă naţională clară asupra destinului nostru şi atunci 

firul istoriei noastre se va putea toarce în deplină 

siguranţă. 

Naţia este un organism natural, de domeniul evoluției 
naturale, în care popoarele îşi urmăresc calea progre- 
Sului. Să ne conservăm deci naționalitatea. 

Dar aţi văzut câmpul înviorat şi împrospătat în ver- 
deaţa lui deschisă, după o ploaie de Mai? Ştiţi nădej- 
dea, pe care o dă viticultorului primul mugur al viţii, 
promițător de rod ? 

Aşa este credinţa religioasă pentru o națiune. Ea este 
binefacerea ploii, care dă viţa peste răsaduri, este nă- 
dejdea secerişului pentru tot ce se seamănă. Unii cerce- 
tători în domeniul sociologiei şi antropologiei sociale au
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căutat să facă o desbinare între nație şi religie. Dar în 

realitate nu-i de loc. 

Naţia nu poate fi definită fără afirmarea conştientă a 

religiunii. Ambele sunt două feţe ale aceleiaş monede. 

Ele alcătuese un tot organice 

Religia este înălțătoare de ideal, ea deschide calea 

progresului unei naţiuni, ea arată direcţia încotro trebue 

să meargă popoarele spre desăvârşire, ea este apa vie 

promițătoare a fericirii vecinice. “ 

Vom înțelege mai bine aceasta, urmărind convorbirea 

Mântuitorului lisus cu femeia Samarineancă, acea misi- 

onară fără pereche, care răspândind cuvântul Domnului, 

a adus la EL mulțimea de Samarineni, rugându-l să ră- 

mână la dânşii. 

Din această convorbire reese clar spiritualismul evan- 

ghelic şi superioritatea moralei evanghelice. 

Şi dorind Domnul să se ducă în Galilea, a trebuit să 

treacă prim Samaria şi a venit la cetatea, ce se chiamă 

Sihar, aproape de locul, pe care l-a dat Iacob lui losif, 

fiului său, la o fântână numită a lui lacob. 

Şi lisus era ostenit de călătorie şi şedea la fântână, 

cam la al şaselea ceas. | 

Şi iată vine O femeie din Samaria, să bea apă. Şi 

lisus i-a zis ei: Dă-mi să beau. lar Samarineanea i-a 

răspuns: Cum tu ludeu fiind, ceri dela mine să pei, 

dela mine femeie Samarineancă, că nu se amestecă Iudeii 

cu Samarinenii. 

Trebue să ştim că, între ludei şi Samarineni, era o 

ură de moarte. Samarinenii erau considerați de ludei 

ca evrei corciţi. Când ludeii au fost luaţi captivi în ro- - 

bia babilonică, în locul liber cotropitorii Asirieni au adus 

colonişti, ca să le schimbe caracterul şi în adevăr, din 

v. Gh. Ispir — Biserica Activă 
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amestecul ludeilor cu păgânii colonizați, s'a născut un 
NOU Popor, poporul samarinean, la care adevărații iudei 
se uitau cu dispreţ! Ba cei mai religioşi, dacă vroiau să 
se ducă în Galilea, nici nu treceau prin Samaria, ci 
şi-au făcut un drum aparte, de-stânga Iordanului, pe 
unde se duceau. 

Ci Mântuitorul a venit în lume, ca să mântue toate 
“neamurile şi caractărul învățăturii sale este universal şi 
etern. De aceea i-a Tăspuns femeii: De-ai fi ştiut darul 
lui Dumnezeu şi cine este cel ce zice ție: Dă-mi să 
beau, tu ai fi cerut dela dânsul şi ți-ar fi dat ţie apă 
vie. Femeia mirată i-a zis: Doamne, nici nu ai cu ce 
scoate apă şi fântâna este adâncă, de unde dar ai apa 
cea vie ? Au doar eşti mai mare decât Iacob, părintele 
nostru, care ne-a dat această fântână şi a băut el în- 
Suşi din ea şi fiii lui şi turmele lui ? 

Dar lisus nu-i vorbea de apa cea din fântână ci de 
învățătura sa. Şi astfel i-a răspuns: Tot cel ce va bea 
din apa aceasta va înseta iarăş, iar cel ce va bea din 
apa, care Eu îi voiu da-o lui, nu va înseta în veac. 
Căci apa, care Eu îi voiu da-o lui, se va preface în el întrun izvor de apă curgătoare, în viaţa cea veşnică. 
Femeia desigur nu înţelegea ceeace vorbea Domnul, dar totuş gândindu-se Ja greutăţile, pe care le întâmpina în fiecare zi, să vină la fântănă să ia apă, zice lui lisus: » Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot“, 
Văzând Mântuitorul că ea nu-L înțelege, i-a zis: Femee, dute şi chiamă pe bărbatul tău şi vino cu el aici. Răspuns'a femeia : N'am bărbat. Mântuitorul, care ştia toate, i-a zis atunci : Bine ai zis ca n'ai bărbat, că cinci bărbaţi ai avut şi acurm cel pe care îl ai nu-ţi este băr- 

bat. Adevărat ai grăit. Femeia s'a înspăimântat, rămase
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uimită că este cineva, care îi cunoaşte perfect viaţa, fără 

să o fi văzut mai înainte. Şi bănuind că este un profet 

zise: Doamne văd că eşti prooroc. Rogu-te explică-mi : 

Părinţii noştri sau închinat pe acest munte. Este vorba 

de muntele Garizim din Samaria. Şi voi ziceţi că în 

Jerusalim este locul, unde se cuvine să ne închinăm, ex- 

plică-mi care este, adevărul ? Şi lisus i-a răspuns : Femee, 

crede-mi Mie, va veni vremea, când nici în muntele 

acesta, nici în Ierusalim, vă veți închina tatălui ; va veni 

vremea şi acum este când închinătorii adevăraţi se vor 

închina Tatălui, cu duhul şi adevărul. Duh este Dumne- 

zeu şi cei ce se închină lui, se cade să se închine în 

spirit şi adevăr. 

Acestea au fost cuvintele, pe care Hristos — Mesia | 

cel propovăduit de prooroci, le-a spus femeii samati- 

nence şi acestea au fost cuvintele, care s'au răspândit 

în toate colțurile lumii. In deosebire de religiunile et- 

nice, isvorâte din interese regionale, creştinismul este 

religie universală, care ne-a învăţat că ne putem în- 

china lui Dumnezeu, ori unde — pretutindeni, dar cu o 

condiţie, ca să ne închinăm în spirit şi adevăr. Creşti- 

nismul este religia spiritului, el promovează 0 cultură 

spirituală, care înalță până la Dumnezeu. Supranatural 

în esenţa lui, el se adaptează suiletelor popoarelor, în- 

tocmai ca ploaia dătătoare de rod, care dă speranţe 

secerişului, ce va să vie. Când ucenicii l-au rugat să 

mănânce, El le-a zis lor: Mâncarea mea este să fac 

voia celui ce ma țrimes pe mine şi să săvârşesc lu- 

-crul lui. 

Ce admirabilă concepţie despre existența lumii şi a 

omului. Omul este compus din suflet şi trup. Sufletul 

este scânteie din Dumnezeu, trupul însă din pământ. 

Creştinismul dă prioritate sufletului, pe care-l vrea să
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comande trupului. Ce foloseşte omului, de ar dobândi 
lumea toată, iar sufletul său şi-l va pierde Mt, 16. 26. 
Au nu sufletul este mai mare decât hrana ? Creştinismul 
răstoarnă complect ideologia morală a vremurilor tre- 
cute şi aduce noui valori morale şi sociale. Sf. Apostol 
Pavel ne spune clar: Să lepădați omul cel vechi şi să 
vă îmbrăcaţi în omul cel nou, care după Dumnezeu s'a 
zidit. 

Cultele păgâne vechi, cu templele lor, cu preoții lor 
şi cu credinţa lor, sunt înlăturate, spre a se întrona în- 
vățătura cea nouă a evangheliei. Invăţătura creştină nu 
este evdemonistă, adecă să caute plăcerea lumii acestea 
sub orice formă, nu-i şceptică — adecă să se îndoiască 
de orice învăţătură şi orice adevăr moral, ea nu-i ma- 
terialistă şi nu este atee. 

Sistemul materialismului economic, după care forțele 
materiale ale lumii sunt fundamentale, după care se 
consideră orice fenomen social ca un reflex al ordinei 
economice şi în care mijlocul de lupă este greva şi vio- 
lenţa, acest sistem este repudiat de creştinism. Nu prin 
ură, prin lupte de clase, se va îndrepta înfăţişarea so- 
cietăţei, ci prin afirmarea factorilor spirituali. Mântui- 
torul a zis: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot 
Cuvântul lui Dumnezeu. Luca IV 4, 

Iată învățătura Mântuitorului : Spirit este Dumnezeu 
Şi cel ce se închină Lui se cade să se închine în spirit 
şi adevăr. Şi aceasta este de cea mai mare însemnătate pentru consolidarea țării noastre. După ce ne-am rea- lizat visul de veacuri al întregirii ţării, ne trebue acum frână morală, care să ne conducă. Această frână morală 
O găsim în învăţătura evangheliei. Religia prin definiția ei este socială, ea contribue la progresul popoarelor şi la înălţarea lor către Dumnezeu, ea aduce mântuirea  ga-
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menilor şi acea fericire şi linişte sufletească, care se de- 

săvârşeşte în vremea de apoi. Excelsior. 

Invăţătura Mântuitorului fiind revelaţia absolută, ea 

ne dă pâinea vieţii şi ne asigură viaţa vecinică. 

In poveştile noastre, ni se vorbeşte de Făt-Frumos, 

care este trimes să aducă apă vie. El are de luptat cu 

balaurii şi fiarele pământului — dar în cele din urmă, 

le învinge pe toate. Este un optimism robust în psiho- 

logia basmelor noastre. Să reținem acest optimism de 

încredere în victoria finală şi pe el să clădim învăţătura 

creştină a Evangheliei. 

In faţa necesităţilor sociale de tot felul, să reținem 

șpiritul de pace şi solidaritate socială, ce transpiră din 

Evanghelie şi atunci Neamul românesc va merge spre 

glorie, căci în acest sens, creştinismul înalţă naţiunile 

la culmile gloriei eterne. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu.





  
  

  
PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV 

  

 



    

 



  
  

  

Vu contemporană, în conflictul dintre ideologii şi în 

svârcolirile tendinţelor sociale, nu-i mai liniştită ca cea 

de demult şi. nedumeririle sufietelor de elită sunt ace- 

leaşi ca şi ale multor cugetători din antichitate. 

E un destin al suferinței şi mai ales «n destin al ne- 

credinţii. 

lisus Hristos, Mântuitorul lumii, a venit în lume, ca 

ea viaţă să aibă şi mai multă. Revelația divină a pă- 

truns în omenire şi totuş, după aproape două mii de ani, 

el va fiispitit la fel de legiuitorul, care zice: Invăţătorule, 

ce voiu face ca să moştenesc viaia vecinică ? 

Scepticism,. neîncredere, turburare şi nesocotire a 

Evangheliei ! 

Şi doar au fost trimişi nu numai cei 12 apostoli, - ci 

şi cei şaptezeci, ca să meargă întru tot oraşul şi locul... 

Mergeţi, iată eu vă trimet pre voi, ca mieii în mij- 

locul lupilor... Să nu purtaţi pungă, nici trajstă, nici în- 

călțăminte ; şi pre nimeni să nu întrebaţi de sănătate în 

cale. Şi în orice casă veţi intra, întâi ziceți: Pace casei 

acesteia. Şi de va fi acolo fiul păcei, se va odihni peste 

dânsul pacea voastră, iar de nu, la voi se va întoarce. 

Cetățile nau primit pe fiul omului. Şi Horazin şi 

Vitsaida au făcut la fel cu Tirul şi Sidonul. 

Şi mii de aniau trebuit luminii revelate, ca să fie pă- 

trunsă în lume!
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Azi este o filozofie a destinului, care nu se desparte 
mult de concepția antică a fatalităfei şi dacă totuş 
admite deferminismul social, omul e ca un fir de praf, 
ce se răspândeşte în suflarea vântului ; 

Concepţia liberalismului economic, care trebuia să a- 
ducă în viaţa socială libertatea persoanei omului şi drep- 
tul sfânt al muncii corecte, în urma desvolțării fără 
margini a industrialismului şi a “ridicării la putere a 
maşinei, a făcut din om un sclav, un sclav în funcţie 
socială, întru nimic deosebit de sclavii galerelor romane. 
lar în domeniul spiritualităţii violența personală a afir- 
mărilor ori cărei concepțiuni noui, fără a ține seamă 
de continuitate şi tradiție, în credința hotărâtă a unui | 
ev nou, care începe, face din epoca noastră o revoltă 
şi un sbucium... 

Nimeni nu mai aleargă după liniştea eternă ! 
Este o criză morală, este o criză de concept asupra 

lumii. 

Şi totuş, Mântuitorul Hristos a zis apostolilor, care 
nu vor fi primiţi în cetăţi — să ştiţi că sa apropiat 

“spre voi împărăţia lui Dumnezeu. 
Cela ce ascultă de voi, pre mine mă ascultă şi acela 

ce se leapădă de voi, de mine se leapădă. lar cela ce 
se leapădă de mine, se leapădă de cela, ce ma trimis 
pre mine. 

Preoţi ai lui Hristos, soldaţi ai Bisericii universale 
creştine, nu simţiți în inimele voastre isbucnirile cre- 
dinții zeloase spre chemarea la predică ? Preoţi ai lui 
Hristos, nu Simțiți răspunderea cea mare a voastră, 
deținători ai revelaţiunii şi predicatori ai Evangheliei, faţă 
de necredinţa lumii şi sbuciumul vieții sociale contem- 
porane ?
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Doar cei şaptezeci sau întors cu bucurie zicând: 

Doamne şi dracii se pleacă nouă întru numele tău, 

Şi a zis lor: Văzut-am pre Satana ca un fulger din 

cer căzând. lată dau vouă stăpânire peste şerpi şi peste 

scorpii, peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic pre voi 

-nu vă va vătăma. 

Credincioşi ai credinţii străbune, rămâneţi pe pace că aşa 

voieşte Dumnezeu. Inţelegeți neamuri şi vă apropiaţi de 

învăţătura creştină, că singură ea este dătătoare de viaţă 

şi singură ea înalţă sufletele spre îericirea eternă, a îm- 

părăției lui Dumnezeu, ce va să vie... 

Dar ce este: învățătura creştină ? În ce se rezumă toată 

filozotia creştină ? Legiuitorul de azi, ca şi cel de eri, 

va întreba ; Invăţătorule, ce voiu face ca să moştenesc 

viaţa vecinică ? 

lată ce-a a răspuns Mântuitorul lumii. Să dăm cetire, 

fără nici un comentar, fără nici o ermeneutică, fără nici 

un sistem de filosofie preconcepută, fără nici o atitudine 

de mai înainte hotărâtă, fără nici o ambiţie personală, 

de a înţelege cel mai bine lucrurle. 

lar el a zis: In lege ce este scris ? cum ceteşti ? Şi-a 

răspuns legiuitorul — In lege zice: Să iubeşti pre 

Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot 

sufletul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. 

lar lisus i-a Zis: Drept ai răspuns. Fă şi tu aceasta 

şi vei îi viu. | 

In aceste cuvinte se cuprinde esenţa învăţăturii cre- 

ştine, care este iubirea. Invăţătura şi faptele Mântuito- 

rului se sintetizează în iubire. Creştinismul este religia 

iubirii, precum Mozaismul ori Budismul ar fi religia 

dreptăţei. 

Dar tocmai această iubire a fost şi interpretată în 

mii de feluri şi oamenii nu ştiu încă cum să O realizeze.
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Nu sunt manifestări în viaţa socială şi politică a vre- 
mii noastre, când tocmai ura şi violența cată să se ma- 
nifesteze în numele ideii creştine ? Sau nu s'a mers 
până acolo în istorie, când din uciderea de oameni s'a 
făcut postament al afirmării ideologiei creştine ? 

Oh comentariile şi exigezele ermineutice ! 
Mereu se va întreba omenirea: Şi cine este aproapele 

meu ? Se va întreba mareu, dacă va fi pătrunsă de un 
spirit străin Bisericii creştine, dacă ideologia conducă- 
toare nu va fi în spiritul liturghiei sfinte, a sfintelor 
biserici, dacă atmosfera morală va fi alta, decât aceea 
ce se degajează de la cântecul de seară al luminii line. 

Căci fără şovăire, nu pot fi decât două atitudini, de 
iubire şi de ură, de iubire de oameni şi de ură de 
oameni. 

O atitudine păgână de revoltă şi de blestăm, ca ble- 
stămul din rugăciunea Dacului din poesia lui Eminescu 
şi o atitudine creştină, de pace şi îngăduință ca liniştea 
senină a imnului iubirii, pe care sf. apostol Pavel îl 
cântă în capitolul XIII al epistolei către corinteni. 

Să blesteme pe-oricine de mine-o avea milă 
Să binecuvînteze pe cel ce mă împilă 

Şi-acela între oameni devină cel dintâiu 
Ce mi-ar răpi chiar piatra, ce-oiu pune-o căpătâiu 

Gonit de toată lumea prin anii mei să trec... 
In acest mod se ruga dacul să intre în vecinicul 

repaos. 
Pe când fericitul apostol Pavel ne arată : 
Şi de-aş împărți toată avuţia mea şi de aş da trupul 

meu să-l arză şi dragoste m'am, nici un folos nu-mi 
este. Dragostea îndelung rabdă, se milostiveşte, drago- 
stea nu pismueşte, dragostea nu se semețeşte, nu se
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trufeşte; nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, 
nu se întărâtă, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedrep- 
tate, ci se bucură de adevăr. 

Dragostea toate le sufere, toate le crede, toate le nă- 
dăjdueşte, toate le rabdă. Dragostea niciodată nu cade. 

Deci ce este această iubire ? Cine este aproapele meu? 
La această întrebare a răspuns clar însuş Mântuitorul 
în pilda Samarineanului milostiv. 

„Un om oarecare se pogoră din Ierusalim în Ierihon. 
şi-a căzut în tâlhari, care desbrăcându-l pre el şi rănindu-l 
s-au dus, lăsându-l abia viu. 

Şi după întâmplare un preot se pogoră pre calea aceea, 
Şi văzându-l pre dânsul a trecut pe aiături. - 

Aşişderea şi un levit fiind la acel loc, venind şi vă- 
zându-l pre el, a trecut pe alăturea. 

lar un Samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi 

văzându-l i s'a făcut milă. Şi apropiindu-se a legat ra- 

nele, lui turnând untdelemn şi vin şi punându-l pe do-: 

bitocul lui l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă 

de el. Şi a doua zi ieşind şi scoțând doi dinari a dat 
gazdei Şi i-a zis ei; Poartă grijă de dânsul şi ori ce 

vei mai cheltui, când mă voiu întoarce îţi voiu da ție“, 

Deci, carele din cei trei ţi se pare a fi aproapele celui 

căzut în tâlhari ? Şi legiuitorul a răspuns: Cela cea 
făcut milă cu dânsul. 

La acestea lisus Hristos a zis lui: Mergi de fă și tu 
asemenea. Oare aceste cuvinte nu ni se repetă şi nouă 

astăzi ? Oare aceste cuvinte nu ţi se cuvin şi ție, iubite 

ascultător. Oare creştinismul de azi trebue să fie numai 
nominal nu şi fapte, trebue să ne ducem la Biserică, 
fără însă de a pune în faptă aceea ce ne învaţă anvonul ? 

Cel ce ştie a face binele şi nu-l face păcat este lui, 

Credinţa fără fapte este moartă, întocmai ca pomul fără



155 E Y. GB. ISPIR az 

rod. Această pildă: ni s'a dat nouă, ca să fim şi noi ca 

Samarineanul. Vom arăta că iubim pe aproapele nostru, 

când vom fi ca samarineanul milostiv, având milă de su- 

ferinţele, durerile şi lacrimile celui din apropierea noastră. 

In contra egoismului altruismul, în contra satisfacției 

personale serviciul: social, în contra dominației vanitoase 

sacrificiul, — iar mai presus de toate fraternitatea umană. 

Căci doar suntem cu toţii fiii ai aceluiaş părinte, ai 

Tatălui nostru, care este în ceruri, 

lisus aceasta ne învaţă în această parabolă: că ori ce 

om ni-i frate. Să ne iubim unii pe alţii. 

Şi pentru a ne dovedi aceasta, a luat anume pe un 
locuitor din Samaria, acea Samarie, ai cărei locuitori erau 

deosebiți în sânge de Evrei, întrucât prin desele cuceriri 

au fost aduşi aci mulți colonişti păgâni şi erau deosebiți 

şi prin religie de Evrei, având alte datine și credinţe. 

Evreii nici nu treceau prin Samaria şi evitau să mănânce 

ori să bea ceva de la un Samarinean. 

A luat Mântuitorul anume pilda Samarineanului, spre 

a ne arăta că aproape "ni-i orice om şi noi trebue să 

fim cu omenie faţă de ori cine. Nici preotul, nici levitul 

Pau avut milă da cel căzut, ci Samarineanul. El nu s'a 

uitat la prejudiciile sociale, a uitat că cel rănit e străin, 

s'a dat jos de pe dobitoc şi i-a venit într'ajutor. 

Ce înseamnă aceasta? Duceţi-vă în India şi vedeți 
milioanele de Paria, de care nu se ating cei din clasele 

de sus, întru cât sunt spurcaţi! Duceţi-vă în marele oraşe, 

metropole ale civilizației contemporane, unde zac stârvuri 

paupere, de care nimeni nu se atinge, fiind-că nu cores- 

punde interesului său ! 

Aduceţi-vă aminte de ceea ce era lumea antică, chiar la 

Romani, când marele pontifex, aducând jertfă sub cerul
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liber, trebuia să se acopere cu văl, spre a nu fi zărit de privirile spurcate ale străinului ! 
Amintiţi-vă de stadiul lumii în timpul vechiului testamenț, 

când un singur popor era ales, iar celelalte erau nevred- 
nice înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. . 

Netăgăduit o altă concepţie asupra lumii şi asupra 
destinului omului. 

Dincolo de sânge, de credinţă şi de datine sunt aspi- 
rațiunile comune, care îndreaptă omenirea spre o solida- 
ritate complectă. Această solidaritate duce la o frăție 
universală a Crucii, în care, fie de-am fi europeni, ame- 
ricani ori asiatici, trebue să trăim în pace şi iubire, în nu- 
mele Domnului nostru lisus Hristos. 

O lume nouă, cu un cer nou searată la orizont, Intre 
violenţa atee a tehnicei mecanice, care subjugă pe om 
şi-i fură sufletul şi între avântul păgân al unei spiritua- 
lităţi crude, care nu ţine seamă de de nimic, decât de 
supra-om, stă coloana iubirii creştine a naţiunilor con- 
tructive în realitatea plină de viaţă. 

Sus inimile... 
lisus ne-a. spus: iubiți-vă unii pe alții, întru aceasta 

va cunoaşte lumea că sunteţi discipoli ai mei, de veţi 
avea dragoste între voi. Aşa dar faptele noastre vor 
arăta credința noastră. 

Deci mergi de fă şi tu asemenea cu Samatrineanul, 
Şi în acel ceas s'a bucurat cu spiritul lisus şi a zis: 
Mărturisescu-mă ţie Părinte, Doamne al credinţii şi 

al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi 
pricepuţi, şi le-ai descoperit pre ele pruncilor. Adevărat 
Părinte, că aşa a fost buna voinţa înaintea ta.
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Pe ştiinții au adus schimbări de concepțiuni, . 
dar trebuz ca aceste concepțiuni noui să meargă până - 
acolo, încât să distrugă însăşi credinţa ? Netăgăduil, vari- 

ațiunea concepțiunilor despre lume şi viaţă trebue în- 
găduită, până unde revelaţia absolută a Mântuitorului 

lisus Hristos nu este atinsă. 
De o bucată de vreme şi la noi se încearcă unele 

inovaţiuni în credinţă şi în cultul divin. Sub influența 

ideologiilor străine, din apus, se merge până la laxitatea 

morală ! Se uită conştient ori inconştient că, între noi cre- 

ştinii din orient şi cei din occident, sunt trăsături di- 

stincte, că unii şi alţii se deosebesc, nu numai prin tem= 

perament, ci şi prin felul credinţii lor. 

Noi ne numim ortodoxi, adecă drept-credincioşi şi ca 

atare suntem păstrătorii credinţii ecumenice, a acelei 

credii:ţe, care este în tezaurul sfânt al sfintei tradiţiuni 
recunoscute de sinoadele. ecumenice. - 

Criteriul distingerii dreptei credințe este deci nu în 

inovațiunile occidentale provenite dintr'o filosofie spe- 

cifică, ci în conservarea acelei înţelepciuni, la care suri- 

tem chemaţi să luăm aminte în sfânta liturghie, ca într'un 
gând să mărturisim. 

Ori este un lucru prea ştiut că sfânta liturghie este 

specificul ortodoxiei noastre.
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Constituirea ei, conţinutul general al liturghiei, scopul 

ei, sunt parte caracteristică a serviciului religios, la noi 

în Răsărit, - 
Sf. liturghie se împarte în trei părţi: 1) proscomidia, 

2) liturghia catehumenilor, 3) liturghia credincioşilor. 
Centrul săvârşirii acestui serviciu divin este sf.. taină a 
euharistiei, adecă săvârşirea acelei jertfe plină de mister 
a corpului şi sângelui Domnului nostru lisus Hristos. 

Dacă la proscomidie prin aduceri se pregăteşte ma- 
terialul pentru sf. taină a euharistiei, dacă la liturghia 
catehumenilor se urmăreşte instruirea catehitică a ascul- 
tătorilor, prin cântări duhovniceşti, citirea sf. scripturi şi 
predică, în liturghia credincioşilor se participă la săvâr- 
şirea sf. eubaristii cu vrednicie şi. dreptate, lăudând pe 
Dumnezeu, cântare de biruință cântând, strigând, glas 
înălţând şi grăind. 

„Cel puţin la această parte a liturghiei nu poate par- 
ticipa oricine, ci numai cel credincios, căci numai cei 
credincioşi pot îi pregătiţi pentru sf. împărtăşanie, pen- 
tru comuniunea sfântă. Deaceea din timpurile cele mai 
vechi s'au luat măsuri pentru solemnitatea actului şi ni- 
meni nu mai putea pătrunde înăuntrul bisericii după 
Cuvintele: uşile, uşile, cu înţelepciune să luăm aminte. 

De acum înainte trebue să rămână numai cei credin- 
Cioşi, cei aleşi, care printr'o disciplină arcană vor fi ze- 
loşi de a nu lăsa ca mărgăritarele să cadă înaintea por- 
cilor. 

Mai este necesar să spunem că siânta liturghie presu- 
pune o comunitate de simţire, un suflet unitar şi o ade- 
ziune comună lui lisus Hristos euharistic ? 

Dar cei care militează pentru radiodifuziunea liturghiei 
aduc argumentul misionar al răspândirii învăţăturii Dom- 
nului la toată zidirea.
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Răspunsul meu este că sf. liturghie nu-i -o metodă 

misionară, ci un mister, în care credem şi pe care sun- 

tem zeloşi să-l păstrăm. 

Protestanţii toţi pot da la radio tot serviciul divin, 

fiindcă ei m'au liturghie. - 

Noi, în baza tradiţiunii sfinte, nu putem. 

Pentru scopul misionar, catehetic, putem intrebuință 

şi noi ca şi biserica primară, diferite imne sfinte, dife- 

rite cântări duhovniceşti, la care să se adauge sf. scrip- 

tură, apostolul şi evanghelia, după care se pot rosti pre- 

dici, în deosebi omilii lămuritoare ale textelor biblice, 

sfârşind cu rugăciuni tradiţionale ori extemporare, să- 

vârşind astf=l acel cult divin, la care pot participa şi ca- 

tehumenii şi iudeii şi ereticii şi păgânii şi necredincioşii. 

Dar în orice caz nu putem radiodifuziona liturghia 

drepteredincioşilor, fără a săvârşi o profanare ! 

Cultul publi> presupune adeziune, care lipseşte într'o 

țară, în care repaosul duminical nu există şi a-l săvârşi 

la radio ar însemna să avem deodată sfânta taină ală- 

turi de jocurile mondene. 

E prea masonic, e prea păgânesc ! 

Pentru cei cari nu pot participa la slujbă, pentru bol- 

navi, invalizi, sărmani, ar trebui să le amintim obiceiul 

de demult. | 

Mi-aduc aminte şi acum, când trăgea clopotul de polileu, 

ori de axion şi când unii din noi din familie, nu ne 

puteam duce la biserică, îngenunchiam înaintea sfintei 

icoane a Maicii Domnului şi Domnului lisus Hristos şi 

spunând „Tatăl nostru“ ne rugam în taină, să ne ierte 

Dumnezeu păcatele noastre: 

„Milue-şte-ne pre noi Dumnezeule“. 

De ce să ne abatem dela această cale a tradiţiunii ? 
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P aştele de anul acesta, la sfârşitul lunii Aprilie, a 

căzut în acel moment unic al primăverii, când natura e 

renăscută, câmpul înverzit şi cerul plin de un albastru 

senin, 

Din dealul presărat cu vii, se aud clopotele din sat 

pline de o armonie triumfală, anunțând domnia vieţii 

asupra morţii, căci Hristos a înviat. 

Şi totuş trebue să mărturisesc că dincolo de înflori- 

şi cireşilor şi de cântecul cucului şi scatiilor 

şi de permanenţa tradiţională a unor stări suileteşti în 

legătură cu marea sărbătoare a Creştinătăţii, de- data 

aceasta m'a pătruns ceva mai adânc, ceva, care nu poate. 

fi definit şi se strecoară în mister. 

E drept că. la Biserică, pe iconostasul, pe care îl să- 

rută toţi credincioşii, chipul Domnului în înfăţişarea sa 

de fulger şi cu îmbrăcăminea lui albă ca zăpada, înălțat 

deasupra pietrei, ce fusese prăvălită şi înconjurat de în- 

gerul în veşmânt alb şi sutaşul înspăimântat, stă măr- 

turie peste. veacuri de adeveritatea faptului învierii. 

tul caişilor
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Nimeni din cei aproape două sute de credincioşi din 
sat, bătrâni, bărbaţi, femei, tineri, copii, nu pune o clipă 
la îndoială ceeace s'a consumat în noaptea învierii. 
Hristos a înviat; Adevărat că a înviat. | 

Ce puternică este credinţa creatoare şi întăritoare de 
suflete ! Ce magnifică este tradiţia inspiratoare de ela- 
nurile cele mai avântate ! 

* 

Netăgăduit că secolul nostru este superior sec. XIX, 
acelui secol a scepticismului lui Anatole France, sau al 
negativismului lui Renan ori Strauss. 

Dar suntem încă departe de acea concepție creştină 
asupra lumii, care singură poate aduce linişte sufletească. 

Omenirea încă se sbate între o concepţie mecanistă — 
materialistă, bazată pe tehnică şi întru totul atee şi între 
o concepţie dinamică, spiritualistă, dar în afară de tra- 
diţia creştină, ci mai mult în cadrul rasial şi al idealis- 
mului interesat. 

Teismul popoarelor nu e încă modelat după învăță- 
tura Mântuitorului ! 

De aceea e încă nevoie de apologia Creştinismului ! 
Adevărul etern al doctrinei creştine stă în învierea 

lui Hristos. 
Prin aceasta lisus Hristos a dovedit dumnezeirea sa. 
Articolul V al simbolului de credinţă zice: „Şi a în- 

viat a treia zi după Scripturi“. 
Această minune a fost proorocită de prooroci, iar 

evanghelistul Matei o descrie astfel: „La sfârşitul zilei 
Sabatului, când începea să se lumineze în spre ziua din- 
tâi a săptămânii, Maria Magdalina şi cealaltă Maria, au 
venit să vadă mormântul, Şi iată cutremur mare s'a 
făcut, că îngerul Domnului pogorându-se din cer şi viind 
a prăvălind piatra de pe uşa mormântului şi a şezut pe
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ea. Şi era vederea lui ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui 

albă ca zăpada. Strejerii au tremurat de frica lui şi au 

rămas ca nişte morţi. | 

lar îngerul răspunzând a zis femeilor: Nu vă temeţi, 

căci ştiu că pre lisus cel răstignit îl căutaţi. Nu este 

aici, că s'a sculat precum a zis. Veniţi de vedeţi locui, 

unde a zăcut Domnul. - 

Şi duceţi-va repede de. spuneţi ucenicilor că a înviat 

dintre cei morți. (Mat. XXVII, 1—7). | 

Pentru mine acest fapt este esenţialul credinţii. | 

El este mărturisit constant de sfânta Evanghelie şi 

de Faptele Apostolilor, este dovedit de convertirea su- 

bită a sfântului apostol Pavel, este întărit de întreaga 

istorie a Creştinismului. 
% Ă 

Dr. William Sanday în cartea sa Outlines of the Life 

of Christ, Edinburgh 1911, analizează în mod critic a- 

cest fapt al Invierii şi dovedeşte cum începând dela 

presbiterul Ariston până la Eusebiu, întreaga tradiţie 

apostolică confirmă narațiunea sumară din Evanghelistul 

Marcu XVI, 9—20. Această credinţă a isbucnit deodată 

în urma faptului şi s'a întins iresistibil peste întregul 

corp al Bisericii. 

Diferitele explicaţiuni raționaliste, ce s'au încercat să 

se dea acestei credinți universale, dovedesc tocmai te- 

meinicia ei. 

Nici Strauss în „Das Leben Jesus“ 1863, nici Renan 

în „Les Apotres“, nici Pileiderer în „Giffod Lectures“, 

nu ne-au dat ipoteze admisibile. 

Cea mai persistentă teorie a fost acea a viziunilor, 

care a fost prezentată în diferite forme. 

Dar faptele sunt ațât de evidente şi tradiţia sănătoasă 

atât de puternică, încât este mult mai cuminte să pă- 

$
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străm adevărul aşa cum ni Sa transmis, „chiar dacă 

cuprinsul lui în oarecare măsură depăşeşte înțelegerea 

noastră *), 
Mai departe învățatul englez se ocupă de însemnăta- 

tea doctrinală a învierii : 

„Natura intrinsecă a învierii ne este tăinuită nouă“: 

Şi dacă ne întrebăm de ce suprema probă, că Dumne- 

zeu a vizitat pe poporul său, a luat această formă par- 

ticulară, noi nu putem da. decât un răspuns parţial. 

Câteva lucruri totuş par să fie clare: 
1. Ideea învierii era prezentă în minţile tuturora în 

Palestina, în acel timp reaparațiunile păreau naturale ; 

2) Dela început ideea învierii corpului a mers împre- 

ună cu învierea spiritului ; 

3) „A muri pentru a trăi“ este unul din principiile 

fundamentale ale Creştinismului ; 

4) Invierea lui Hristos este temelia vieţii dincolo de 
mormânt ; 

5) Este un îndemn la sfinţenia vieţii. Invierea este 

piatra din capul unghiului a misticismului creştin. 

Dacă moartea pe cruce a fost pentru păcatul ome- 

nesc, învierea din mormânt a fost un sigiliu al iertării 
şi al justificării (Rom. IV, 25; cf. VI, 7). 

Toată această masă de învățătură biblică atârnă îm- 
preună. Economia, care începe cu întruparea fizică în 
mod natural şi în legătură, termină cu Invierea fizică. 

Atât putem noi vedea, deşi putem simţi că aceasta 
nu este totul“ 2), 

% 

Orice argumentare este zadarnică. Mintea omenească 

  

1) William Sanday op. cit. p. 184. 
2) W. Sanday op. cit. 184 seq,
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nu poate pricepe acest fapt minunat. Este de ajuns să 

spunem că e o minune şi să credem. 

Dacă Hristos ma înviat, toată credința noasttă za- 

darnică este, zice Sf. Apostol Pavel (1 Cor. XV, 14). 

Pe această credinţă îşi întemeiază el speranța nemuririi 

omului. „Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va 

învia şi pre noi cu puterea sa“. 1 Cor. VI. 14 şi ll Cor. 

IV. 14. 

Invierea este în legătură cu doctrina eshatologică, cu 

starea morţilor dincolo de mormânt. | 

Articolul de credință că a înviat a treia zi după 

Scripturi şi s'a suit la ceruri... e concludent. 

Doctrina eshatologică se concentrează aci, în judecata 

de apoi şi în răsplata vecinică. Ă 

Această idee este constantă în istoria omenirii, de la 

religiunile popoarelor primitive până la religiunile cele 

mai idealiste 3). Poeţii Homer şi Hesiod amintesc de 

Titani şi de Tartar, iar Pindar şi Piato menţionează 

metempsihoza. 

La ludei sufletul trece în Şeol şi judecata şi răsplata 

interesau mai mult viața aceasta. Abia mai târziu, Pro- 

feţii Amos, Mica menţionează împărăţia mesianică, iar 

alţii vorbesc de ziua lui Iahve, cum ar fi leremia Eze- 

chiel, care menţionează acest îapt. 

Sfântul apostol Pavel însă, desăvârşeşte această în- 

vățătură, când în deosebi, în epistolele sale către Te- 

saloniceni, vorbeşte de revelaţia apocaliptică a lui Hri- 

stos cu îngerii săi. El ne vorbeşte de Parusie, de In- 

vierea morților, de judecata de apoi, de venirea Dom- 

nului, care va îi într'o zi, pe care nimeni nu o ştie. 

Este o speranţă regească aceasta, — cum se exprimă 

  

3) Vezi Hastings: The Encyclopedia of Religion and Ethics. 

Art, Esbatology.
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„un autor — în care supranaturalul se face cunoscut şi 
în care iluminarea noastră va fi deplină. 

In chestia sufletului omului, Maeterlinck în lucrarea 
sa „La Mort“, crede că omul a avut diferite concep- 
țiuni asupra vieţii viitoare !), 

Odată s'a crezut că sufletul omenesc se transformă 
în diferite forme, altă dată că el se poate identifica cu 
Dumnezeirea, iar prin creştinism, omul a ajuns la învă- 
țătura că personalitatea sa continuă identică şi dincolo 
de moarte. Omul nu moare, ci adoarme întru Domnul, 
supravieţuieşte. 

Urmând tot pe sf. apostol Pavel, precum sămânţa de 
grâu se aruncă în pământ, ca deacolo să răsară spicul, 
aşa şi sufletul moare pentru a. se renaşte. 

A muri pentru a trăi, Die to live, este principiul fun- 
damental al Creştinismului. 

lisus Hristos cu moartea pe moarte călcând, celor din 
mormânturi le-a dat viaţă. 

Cetiţi minunata istorie a vieţii Domnului de către 
Giovani Papini şi vă veţi cutremura de sublimul fru- 
museţii vieţii lui. 

Când la mormântul Domnului, din Ierusalim, acum opt 
ani, am stat şi am meditat, am simţit cu adevărat mă- 
reţia cuvintelor : Veniţi de luați lumină. 

* 

Niciodată mai mult ca acum, în timpul răsboiului tota- 
litar şi universal, ma fost mai mare nevoe de afirmarea 
valorii eterne a Creştinismului, care rezidă în Invierea 
lui Hristos. 

Mărturisirea de credinjă ortodoxă la întrebarea LIII: 
Ce ne învaţă articolul 5 al simbolului de credință, răs- 

  

1) Maurice Maeterlinck: La Mort, Paris 1913.
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punde precis după atestaţia Invierii Domnului, că în acest 
articol învăţăm că Hristos a înviat cu acelaş trup, cu care 

s'a născut şi a murit. 

Trebue să păstrăm aceiaş credinţă despre destinul | 

neamului omenesc. Prin înviere se afirmă eternitatea 
vieţii în pofida efemerităţii ei, se afirmă triumful vieţii 

asupra morţii — cu moartea pre moarte călcând — se 

afirmă victoria deplină a existenţii deasupra neexistenții. 

Crezând cu adevărat învăţăturii creştine, noi afirmăm 

nemurirea sufletului, nemurirea sufletului popoarelor, care 

domină peste milenii, ca entitate de sine stătătoare şi 

prin aceasta ne depărtăm de concepția materialistă, care 

neagă spiritul, ori de concepția asiatică a negaţiunii 

existenții — aneantizarea. 

Europa cel puţin este chemată să aleagă între idealul 

budhic şi idealul creştin, între negaţiune şi afirmare. 

Azi omenirea, în ceeace are mai de elită, în popoa- 

rele Europei, e stăpânită de domnia morții. Englezii con- 

tra Germanilor, Germanii contra Norvegienilor, Francezii 

contra Germanilor, Italienii contra Francezilor — apu- 

sul întreg e în conflict infernal... 

Este domnia lui Antichrist? „Am văzut ridicându-se 

din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale 

unui miel şi vorbia ca un balaur... Şi săvârşia semne 

mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din 

cer pe pământ“... (Apoc. XII, 11—13). 

Capeţi impresia — după cele ce se întâmplă — că 

lumea nu mai crede în viitorul ei, în destinul ei ! 

Şi dacă Hristos n'a înviat, toată credinţa noastră e 
zadarnică. 

Suferințele toate îşi găsesc sfârşitul în viaţă, nu în 

moarte... Aceasta poate fi un paradox, dar este esen- 

țialul.
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Pentru păcatele noastre EI s'a jertfit, a suferit, sa 

răstignit, a murit... dar a înviat, 

Salvarea omenirii nu se poate găsi în ceva trecător, 

efemer, ci în ceea ce e etern, în Dumnezeu. 

* a 

Şi Dumnezeu este iubire. Fiinţa creştinismului e în 

iubire. Cine nu iubeşte, ma cunoscut pe Dumnezeu, 

pentrucă Dumnezeu este iubire. (loan IV, 8). 

Când tânărul bogat s'a apropiat de lisus şi l-a în- 

trebat: 

„Invăţătorule, ce bine să fac ca să obțin viaţă veşnică ? 

lisus i-a răspuns: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 

tine însuţi“, 

Toată predica de pe munte a Mântuitorului e inspi- 

rată de spiritul dragostei absolute... Fericiţi cei ce 

plâng, că se vor mângâia.. Fericiţi cei împăciuitori, că 

fii ai lui Dumnezeu se vor chema... 

In rugăciunea domnească suntem învăţaţi să ne ru- 

găm: „Şi ne iartă Doamne greşalele noastre, precum şi 

noi iertăm greşiților noştri“. 

Cu adevărat învăţătura sa a uimit lumea, căci El a 

învăţat nu ca fariseii şi cărturarii, ci ca unul care avea 

putere. 

EI a propovăduit o învăţătură sfântă, în El avem re- 

velaţia divină, de aceea edificiul ridicat de EI a fost 

casă zidită pe stâncă şi nici valurile mării, nici furtu- 

nile vremurilor nu o vor sdruncina... 

- Căci, ceva mai mult, împărăţia întemeiată de EI nu-i 

din lumea aceasta (loan XVIII, 36), El a venit în lume 

ca să mărturisească despre adevăr (loan XVIII 37) iar 

noi urmaşii lui, tari în unirea credinţei, să ne desăvârşim 

în sfințenie, îmbrăcându-ne în omul cel nou, făcut după
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chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie, pe 

care o dă adevărul (Efeseni IV, 24). 

Lumea şi azi ca şi în vremea lui Pilat se întreabă: 

Care este adevărul? 

Adevărul se cuprinde în miracolul Învierii Domnului. 

Sf. loan evanghelistul, care ajunsese cel dintâi ia” 

mormânt, a intrat şi a văzut şi a crezut şi a mărturisit 

şi adevărată este mărturisirea lui. o 

„Invierea lui Hristos a pecetluit adevărul revelaţiunii 

divine, care ne chiamă să alegem între ce-i trecător şi 

ce-i permanent, între rău şi bine, între minciună şi 

adevăr, între Antichrist şi Christ, între moarte şi viaţă. 

Invierea lui este învierea sufletelor noastre şi îndem- 

nul către o lume mai bună, mai nobilă, mai plină de ideal. 

Invierea lui Hristos a restabilit în Univers acea sim- 

fonie divină plină de armonie şi bucurie, care umple 

toate făpturile de ordine şi pace şi linişte eternă. 

Invierea lui Hristos a mărturisit puterea lui  Dumne- 

zeu şi ne aduce aminte de viaţa viitoare, când vom fi 

faţă în faţă cu Dumnezeu- Tatăl. Ea stabileşte un prin- 

cipiu etic în viaţă şi îndeamnă la o lume mai bună, 

trăită în slâvirea lui. Dumnezeu. ! 

La mormântul Domnului, |. p. S. S. Patriarhul din 

lerusalim, în fiecare an, ia din lumina aprinsă şi împăr- 

tăşeşte din lumina lui pe toţi credincioşii pelerini veniţi 

din toate colţurile pământului, Arabi şi Sirieni, Etiopieni 

şi Egipteni, Englezi, Francezi şi Italieni, Germani şi Ruşi 

etc., când pe toţi îi chiamă : Veniţi de primiţi lumină. 

Fie ca această lumină să lumineze dealungul veacuri- 

jor şi să aducă iubirea între oameni şi pacea pe pământ. 

Căci ceeace noi avem nevoe este un cer nou şi un 

pământ nou, pentrucă cerul dintâi şi pământul dintâi 

au pierit... (Ap. XXI, 1). Hristos a înviat ! .
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