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„ Prefaţă,
Dumnezeu

cunoaşte ostenelile noastre ale

ştiind cine dintre noi a căutat să
voinței divine sau al socotelilor

fie

un

omenești.

va judeca şi' strădaniile mele, dar frebue să

şi oamenii.
De 'aceea

dau publicității

vântări şi articole
1929—1932

am

sulevat

”
unele din

scrise şi

în ferma
chestiuni

rostite

convingere
şi

am

în

că am

tukiror

slujitor

al

Dumnezeu

le judece

multele

cu-

cursul anilor

pus probleme,

amintit persoane,

cari în
raport cu vecinicia sunt de o înaltă însemnăt
ate,
Ortodoxia românească lucrează şi cred
că una
din dovezi ni-o procură şi această lucrare.
Dacă numai doi sau trei dintre cei buni cu inima
vor profita
din cetirea ei, autorul va fi fericit că a munc
it pentru
ortodoxie.
|
i
Pentru zilele noastre, pline în decepții şi
goale în
nădejdi puternice, cred că lucrarea un
' ui
slujitor al
Altarului va fi ca o ploaie binecuvântat
ă. Pentru
ortodoxia, atât de urgisilă de vrăjmaşii ei,
lucrarea
“aceasta doresc să fie o indicație cum trebue
să brăzdăm
ogorul ortodoxiei: clădind în spirit optim
ist iar nu dărâmând prin atitudini de critică nejustific
ată.
Arad, 1 August 1932,
T Dr. Grigorie Gh, Comşa
Episcopul Aradului.
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Îl,

Viaţa

de veci.

Pastorala de Sf. Paşti ale anului 1929,
„lar lui “Dumnezeu

mulțumită catre

ne-a dat nouă biruința '-prin: Domnul
nostru lisus Hristos“ (î. Cor. 15 +. 57)

Iuibiţii Mei Fii Duhovnicești,
" Moartea
moarte

chiar când este

este şi pricinueşte

încununată de glorie, tot

nenumărate

lacrimi.

Dar

nu

„este . astăzi locul şi timpul să grăim prea mult despre
moarte, căci Ziua Invierii Doraniilui este înfrângerea morții.
„De această înfrângere se bucură Sfântul Apostol
Pavel când zice Corintenilor,
„lar: lui Dumnezeu. niulțumită,

ința prin Domnul nostru
i” oln adevăr şi. astăzi
ne „bucurăm că lumea
„admite învierea morţilor,

lisus
avem
crede
dar

cari nu credeau în înviere:
care ne-a dat nouă biru-

Hristos“,
i
pe de-o parte dreptul să
în Invierea Domnului şi
mulţi se poartă
ca şi cum

nu ar mai crede în nimic. Când Evreii au ieşit din robia

Egiptenilor,
un stâlp ,de nor le arăta. calea,

căci

alicum soarele orbitor al Arabiei le 'făcea calea imposi- bilă. Aceeași Evrei, faţă. cu surprizele îituner&cului cutropitor al deşertului, erau călăuziţi noaptea cu stâlp de

foc. (Exod 13 v. 20).

„Şi

noi,

Româhii,

|

|

înăâintăm spre Canaanul Ceresc.

O hiriină prea isbitoare nu ne opreşte pe loc îsi calea

noastră şi nici noaptea îniunecoasă nu ne face să rătă-

cim drumul. Curaj ne trebueşte iar zii desnădejde şi
Yom vedea licărirea unui foc sfânt, care să ie încălzească

inimileşi să ni le împreune
pe toată suprafaţa

pământului

românesc,

Căci se iimpreuneâză şi se con-

—
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topesc văile, dealurile și munţii; milioanele şi miliardele
de firicele de iarbă, precum şi lanurile de grâu în timpul creşterii lor! De ce dar să nu ne înfrăţim şi să nu
ne bucurăm

țumim lui

şi noi, mai

Dumnezeu,

ales azi, când ar trebui să mul-

care ne-a

dat biruinţa prin lisus

Hristos, cu moartea pe moarte călcând?
Glasul meu se îndreptează către tine creştine, care
poale ești un: Simeon Cirineanul! Ii zic cu Sf. Grigorie
primește

de Nazianz:

Hristos. Căci dacă
bucurie la Invierea
sau

comuna

crucea

ce ţi se dă şi urmează lui

nu faci aşa, nu poți avea adevărată
Domnului! Ii cere biserica, statul
tu

o sarcină,

să

creştine

nu

o socoleşti

prea mare, căci fără de sarcini nu există adevărată bucurie.
Dacă simţămintele ta!e' suni ca ale lui 'losif cel cu .
bun chip, care de pe lemn a luat trupul Domnului, bucură-te -că poţi împărtăşi cu acel Iosif cinstirea Domnu-

lui.

Dacă

Marie,

eşti ca Maria

să vesteşti des

sau ca

Magdalena

ceealaltă

de dimineaţă -că Domnul a înviat,

că şi azi sunt mulți zăbavnici cu inima a crede toale .
'cele în legătură cu Invierea Domnului. Dacă eşti ca
Petru şi loan, atunci aduţi aminte că inima lor ardea
când Domnul le grăia lor pe 'cale! Să ardă deci și inima
ta creștine,

căci Invierea

Domnului

Ascultă ceeace zice' Sf. Apostol

- lisus a murit

şi a înviat,

este şi învierea ta.

Pavel:

„De credem că

aşa şi Dumnezeu pe cei ador-

miţi întru lisus aduce-i-va împreună cu El“ (|. Tes. 4 v. 14).
Mă întrebi creştine este oare vre-o legătură între
învierea ta şi înire Invierea Domnului?

căci
Este: o legătură,

|

Mântuitorul prin învierea Sa

ne-a încredințat că şi noi, fiecare. dintre noi vom învia!
Mintea ne spune că prin legea înrudirii, noi am
moştenit odată cu sângele : unui model începător (lip
inițial) o. anumilă bogăţie morală şi materială sau o mizerie în această privință. Este şiiut că împărtăşim altora
bunurile moştenite sau pe. cari le creem .noi. Actele, pildele, cuvintele noastre se răspândesc în lume şi rămân
prin

negura

vremurilor.

Virtutea

işi face. cale

în faţa

păcatului; şiiința,. virtutea, eroismul, operele de artă, cu- .

getările adânci nu pot avea aceeaş soartă cu păcatele
sufletelor negre.
“Omul cu inima nobilă poartă: amintirea faptelor bune
ce i-s'au făcut și le răsplăteşte după putinţă. Dar dacă
nu este înviere, atunci visitele, scrisorile de recunoșşiinţă,
invitările nu ar avea nici un rosi. Dorinţele nădejdile,
şi luptele noastre există în inimi, dar nu pentru a pieri
în“ sicriu, ci pentru altceva. Şi Domnul ne spune că toate
„sforțările şi sbuciumările vieţii le facem pentru viaţa ce
va să vie, le facem pentru invierea noastră, asigurată
prin învierea Lui.
Dar, iubite creştine, ca să te poţi bucura de această
înviere,

iată ce trebue să faci; Trebue să-ţi aduci câi mai

des aminte că ești făcut peniru vecinicie, pe care o dobândești spre bine dacă jerifeșii ceeace este vremelnic
în ființa ta. Să stingi deci torţa patimilor şi în fiecare
clipă să trăeşti pentru vecinicie, dar nu pentru o vecinicie nehotărâtă, ci pentru vecinicia sufletului tău. Să
începi

şi tu cu jertia. pe care ne-a

cruce să începi şi tu, dacă
resc al Mâniuilorului. .
mai

arălat-o

Hristos. Prin

voeșşii a fi după chipul ce-

Să iai aminte, iubite creştine,
puțin decât o floare. Floarea

că fără de jerifă eşii
veştejită” cel puţin a

răspândit plăcuta ei mireazmă până când era cu petalele deschise, dar tu, ce eşti oare creştine dacă n'ai jertfit? Sunt

dalor

a Vă

înireba pe toţi,

iubiții mei,

ce aţi

jertfit din timpul şi banul vostru, din plăcerea, sănătatea
şi odihna voastră pentruca .să fie mai mult bine şi mai
“multă fericire în. lume? Poate că nu toţi veţi da răspunsul

potrivi! la această

întrebare,

iar eu zic că fără

jerifă nici nu este adevărată fericire. Nu de mult, un armator foarte bogat din Anglia, cu numele Carol Boot,
si-a dat silința să aline viaţă
nenorociţilor locuitori din

carlierele mărginașe ale orașului

Londra. Luni întregi a

dormit alăturea de cei 'săraci în azilele nenorocijilor
spre a ajuta pe muncitori. La noi, în Bucuresti un bun creş-

tin, dl. Stănescu a dato mare parle din averea sa pentru
ajutorarea studenţilor săraci.
.
lubiţii Mei! Să jerilim deci şi noi din averea, din

— 8 —

munca

şi linipul iostru

periitru

inele

tuliitora! Să ne.

înfrățim la jertfă, iar nu la nemulțumiri. Să înlăturăm
din inimile noastre şerpii veninoşi -ai păcatelor de tot
soiul şi să jarifirm. Căti fără de jerife nu vom putea în-

lătură riiizeriă din lume şi iu vom

juiea

satisface tre-

buinţele arzătoare âle sufletelor noâstre. Avem nevoie
de ridicarea unzi. catedrale mărețe la ceiitrul Episcopiei

noastre, de câse culitirale, de biblioteci, de case parb:
hiale si câte alte trebuiaţi câri îi mai suferă amâiiare.
Aducând jertfele trebuitoatg, vom face dovadă că

avem o viaţă cu Dumnezeu. Vom dovedi că,nu atârnăiii
decât de cele natrecătoare. Să fim dâci gâta a dărâma

. zidul falș al falșei

iioastre

fericiri

coistruită

„greşită că ăm putea trăi şi fără de âljii.

„» . Fericirea noastră ca neam, ca Biserică

pe ideea

drepiniări-

toare, ca viitor strălucit, âtârnă de jertfele pe care Sun-

tem daţori ale aduce pe

Altarul Sfânt al Românisniiilui,

Necazurile şi suferințele noastre sunt o picătură de apă
a mării faţă de durerile Celui Ce pre Crice s'a răs-

tighit pentru mântuirea

nostră. Deci în ziiiă Invierii să

uităm acele necazuri şi să dăm lui Dumnezeu multuraită,
care ne-a dat nouă biruință piin Domnul nostri lisus

Hristos. Mulţumesc și Eu lui Duinezeu
tuturor:

|

|

„Hristos a Inviat“

că

vă pot zice

II.

Pastorală
pentru Sf. Rusalii ale anului 1929.
Prea iubiții mei fii sufleteşti !
„Cercetătorii

stelelor,

astronomii,

câri îşi petrec viaţa

departe de desfătările 'lumii, pe vârfuri
peziţi,

gustând

neîncetat

de

munţi înză-

frumseţile: şi minunâta întocmire

a cerului, nu Sint niciodăâtă niulțurmiţi cu ciinoştințele pe
cari le au. Fiecare dinire ei privește cu sticla măritoare
boltă cerească ani dearândul, şi poate o viaţă întreagă
cu neastâmpărată credinţă în suflet de a găsi o noiiă stea.
Şi cine ar putea arăta după ciiviință bucuria curată

a acestor oameni, când Dumnezeu

le

încununează

cu

isbândă oslenelile lor, şi ei pot vesti lumii întregi că au
descoperit o nouă miniine, o nouă taină a cerului! |
Şi noi toți, prea iubiții mei fii sufleteşti, dela cel
mai puternic la cel mai slab, dela cel mai bogat până
la cel mai sărac, necontenit căutăm o iaină mare şi o
minunată

taină pe pământ,

taina fericirii.

-

„_
Precum florile din grădină, iarba de pe: câmp şi
pomii din grădină — când răsare soarele — îşi întore

fâța spre

el, aşa şi noi fără răgaz

căutăm

o

lume

în

care să nu imai fie suferinţă, ci numai bucurie, căutăna
un tărâm în care să domnească nutnai bunătatea, numai

blândeţea și dreplaiea.
.
„_ _
n adâncul sufletului nostru este o dorință de a
descoperi o lume curată şi frumoasă ca o slea. Şi vai,
cum ne doare sufletul, când în loc de lumea yisală
peste

noapte,

ne trezim iarăș în lume cum este ea aevea.

„Prea iubiții mei fii sufleteşti! Nu trebue să ne prindă
mirarea, dacă în această lume se tângue orfanul lipsit
de ocrotirea iatălui şi de iubirea caldă a mamei. Dece:

|

—

să nu ascultăm
tângue

cu
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compătimire

că nu poate

să-şi

pe

bolnavul,

împartă

nimenea ? Să nu ne depărtăm

cu

care se

povara

durerilor

răceală

de

cu

nici un

nenorocit din această lume, care strigă ajutor.
Dar să stăm pe loc să ne gândim dece suni atâjia
nemulțumiți, atâtea suferinţi, chiar în sânul acelor oameni
cari nu se pot plânge în conira sorții că a avut mâna

vilreagă faţă de «ei, înzestrându-i cu toate

bunătăţile de

pe pământ.

Nu fără mirare am cetit despre numărul foar!e mare
al sinucigaşilor din rândurile multimilionarilor din America.
Ori este mulţumit

plugarul,

când

roadele

lui: sunt

nespus de îmbelşugate? Ori e mulţumit grădinarul, chiar
dacă grădina lui ar fi ca o bucală ruptă din rai?
Arareori se deschide spre rugăciune de mulţumită
către

Dumnezeu,

atât gura

maestrului

cât și-a

cărtura-

oamenilor

între ei.

rului. Urechile noastre nu aud decât dese plângeri conira lui Dumnezeu

contra

sorlii şi contra

Cine face viața aceasia aşa de amară
punsul

este uşor

și

tristă? Răs-

de găsit. Marele vinovat de starea plân-

gătoare a lumii este Duhul lumii acesteia.
|
Duhul lumii într'atâta s'a înstăpânit pesie oameni
încât el are putință să despartă „pe părinți de fii,
soție de -bărbat, pe frate de soră, pe prieten de. prieten,
pe om

de om...

Duhul lumii a devenit

rupe

cele mai

oameni. Nu irebue să
ascultare

primejdios

fireşti şi cele mai

acestui

ne

mirăm

duh, oamenii

când

sfinte

că

nu-şi

el

poate

legături

dintre

dacă
mai

lumea dă
fac

nici un

proces de conştiinţă când calcă jurământul făcut
Altar, de a merge în cadrui
creştine până la moarte.

sfânt şi frumos

al

ia sf.
familiei

Nu trebue să ne mirăm că pentru o bucată de pă:
mânt, fiul e în stare să-şi urască de moarte pe părinţii
săi cari lau crescui cu jertfa “vieţii lor. Duhul lumii.
adună avuţia nedreaptă.
|
/
.
Oare nu duhul lumii face ca să nu se gândească
“nici

un moment

are în fața lui

la răspunderea

Dumnezeu

aceea

cea

mare

mamă

pe

—

careo

dacă

mai

—
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merită numele de mamă — care îşi omoară singură
copilul?
Fără îndoială duhul lumii acesteia face să uităm
cu toţii că suntem

fii

aceluiaș

tată,

că

avem

aceiaş

credință — şi în loc de frățietale dulce şi de solidaritate
desăvârşită de care avem atâta lipsă, — să ne petrecem
viaţa în ură și în pismă, în certuri şi desbinări. Oh!
Ce pagube enorme, ce amărăciuni
duhul lumii acesteia, care și el nu

mari
este

ne cauzează
aliceva decât

înclinarea noastră lesnicioasă spre păcate şi slăbiciunea
noastră de a uita cele cereşii şi a ne lipsi nu numai
cu trupul ci şi cu sufletul de cele pământeşti, zadarnice,
repede irecăloare şi înşelătoare. Norocul nostru că afară
de duhul stricăcios al lumii, mai este un duh sfântişi
atotputernic care toate le împlineşte.

Prea iubiții mei fii sufleteşti !
Praznicul măreț al Pogorârii Duhului
apostolii lui Hristos a fost de cea

tate peniru viala Bisericii şi
între

a

mai

muncii

Sfânt. pesle

mare

însemnă-

ei” mântuitoare

oameni.

Fără acest praznic” când harul Dumnezeiesc, puierea cea de sus s'a revărsat asupra apostolilor, soarta
oamenilor ar fi fost foarte tristă.
Invăţaţii spun

că dacă

într'un moment

s'ar întuneca

soarele, viaţa .de pe pământ s'ar isprăvi repede, şi numai în acele clipe catastrofale şi-ar da seama de imensele bunătăţi pe cari le-a primit dela căldura şi lumina
soarelui.
Tot aşa fără Pogorârea Duhului sfânt, lumea se
prăbuşea moraliceşte, puterile omeneşti ar îi fosi prea
mici, prea slate, prea neîndestulătoare pentru a duce
mai, departe opera de mântuire
Hristos înălţat la ceruri.

Neştiinţa, răutatea

şi

a Domnului

înclinarea

spre

nostru lisus

păcate

ale

oamenilor erau cu mult mai mari decât să fi--putut fi
biruite cu puteri curat omeneșşii, cari ca orşicare putere
pământească se clătinau şi se sfârşeau zadarnic.

Cu ajutorul puterii venită de sus

dela

Dumnezeu

—

19 —

în chip de liihbi de foc, apostolii | cari pelreceău cii ușile
încuiate de irica jidovilor, ies în lumea largă şi seajiănă fără frică învăţătura nobilă â lui Hristos. Apostolii
după ce primesc harul lui Dumnezeu, din nişte mieluşei
tineri, deviri lei neiniricaţi.
ajutorul

cu

mântuesc -lumeă

şi

Apostolii biruesc

cel de sus al Tâtălui ceresc. Iată puterea Duhului Sfânt ce minuni face! Praznicul Pogorârii Duhuli Sfânt a rămas ca o fâclie uriaşă, pe pământ, care să vestească tuturor oamenilor,
că Duhul Sfânt se revârsă necontenit peste lume şi că în
față acestui Duh Siâni, este neputincios duhul lumii.
„Cei ce primesc Duhul Sfânt în sufletele lor vor birui
această lume chiar aşa cum au biruit-o apostolii. Şi ce
fericire periiru noi păriâhienii că din robiă duhului. lumii
acesteia, pulem scăpa uşor prin primirea Duhului Sfânt

„care se revarsă

pesie

sufletele

noastre.

prin

sfintele

slujbe, prin sfintele taine şi prin rugăciunile noastre fierbinţi către Dumnezeu.

Prea iubiții mei fii sufleteşti 1
Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt nii mi-a părut

niciodată

mai

frumos

învestmântală decât astăzi, şi totuşi

nu ă fost niciodată ceva mai de dorit că azi.
Se spune că demult s'a întâmplat o mare miriune
- în oraşul strămoșilor noştri, în Roma.
"Şi anume s'a crepat pământul foarte adânc, despărlind oraşul în două părţi. Toată lumea vedea că prin
fapia

aceasia

„Au încercat

grozavă,

Dumnezeu

bieţii oameni

și-a

arătat

să impace pe

mânia

sa,

Dumnezeu

cu

diferite jertte, dar nu au ajuiat nimic, In sfârșit un nobil roman, cu numele Curtius, s'a hotărât să mântuiască orașul sărind el în groapa adâncă. Şi mare minune| pământul văzând dragosiea cea marea lui Curtius
pentru fraţii săi, sa împreunat iarăşi, făcându-se limpede
că mai înainte!
Duhul

lumii ne

învrăjbeşte

unul

sapă gropi adânci între noi, şi nouă
eroi

ca şi Curtius,

cari prin dragostea

învingă duhul netrebnic al

conira

ne-ar
lor

lumii. Domnul

altuia

şi

trebui mulţi
de

fraţi să

nostri

lisus

-
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Hristos a ștrăbătut cu ochii săi Dumnezeieşti
dincolo».
de vorbele noastre pompoase şi a 'văzut ce slabă şi.
ce săracă este inima noașiră omeneaşcă,
In ziua de azi ne încolțeşte o credință alât de pu.;;
ternică în suflet, încât ai crede

să muli munţii cu dânșa,.

ca apoi această credință mâine să moară
să-l ia desnădejdea. In clipa aceasla ne

şi locul ei.
hotărâm să

izgonim ura din suflet ca âpoi niâine, această ură şi:
mai tulburaiă să o primim din nou.
Deaceea Domnul nostru lisus Hristos ni-a trimis.

Duhul Sfânt ca să întărească şi să ajute inima noasiră.
slabă de puteri şi săracă. în porniri bune. Duhul lumii dă azi atacul cel mai groaznic la te=
meliile familiei şi ale societăţii omeneşti, și. el atacă
chiar pe fiecare om în parte. Duhul lumii linguşeşte azi ca diavolul în rai, toate
slăbiciunile

noastre,

nu ca să ne servească,

ci

ca

să

ne distrugă. Şi omul singuratic ca şi familia şi socieiatea nu au altă armă contra acestui duh al lumii decât:
pe Duhul Sfânt. Primirea sau neprimirea Duhului Sfânt:
decide soartea lumii acesteia. Duhul lumii ne întunecă
mintea şi ne duce pe căi bune. Duhul lumii ne întristează;
Duhul

Duhul Sfânt ne mângăie. Duhul lumii ne întinează,:
Sfânt însă ne curăţeşte de toată spurcăciunea.

Duhul lumii ne sărăceşte, dar Duhul Sfânt ne

îmbogă-

jeşte sufletul fiind visiierul bunătăţilor. Duhul lumii dupăce-

ne-a distrus ne părăseşte, pe când Duhul

Sfânt

se să-

lăşlueşte şi rămâne întru noi.
_
Duhul lumii acesteia ne desparte unul de altul, şi:
ne face ca pe nişte statui cari au ochi dar nu văd, au

“urechi dar nu aud, au mâni dar nu-ți dau
tură de pâne

Duhul Sfânt ne măreşte pulerea
încurajează toate pornirile bune
Duhul Sfânt ne învaţă şi pe
pe care noi predaţi duhului lumii
limba

dragostei

nici-o

pică-.

fiindcă sunt din piatră ori din fier, pe când.

unul față de altul,

noasiră omenească şi.
ale sufletului nostru..
noi să vorbim în limba
nu am cunoscut-o, în
în

limba - iertării şi:

în limba păcii și a bunei înțelegeri, Duhul Sfânt ne va
ajula să găsim lumea pe care o căutăm cu toții, unde:

.

domneşte

blândeţea,

„- în lumea aceasta.
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iubirea

Sa

şi mila pe

cari nu le găsim

|

„_
Deaceea rog pe Atotputernicul
Dumnezeu să vă
ajute a primi şi a păstra cu
sfin
țenie toate darurile „. Duhul Sfânt spre binele și feri
cirea voastră.
edi
A
cae

O Tr

—
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III.

Pastorală
pentru Sf. Rusaliiale
Prea

anului

1951.

lubiţii Mei fii sufleteşti,

Un muncitor din Anglia întră odată înt;'o mină de
cărbuni,

adâncă

şi cu multe

poteci

întortochiate.

La un

moment dat, lampa din mâna muncitorului se stinse şi
dânsul în întunerecul negru de sub pământ, fu cuprins
Ceasuri întregi a
de cea mai dureroasă desnădejde,
umblat încoace şi încolo prin mină şi dupăce i-s'au sleit
puterile, s'a aşezat jos plângând şi zicând: „Sunt un
om pierdut acum; moartea cea mai' grozază mă aş-

teaptă, căci nu găsesc nici o cale să pot ieşi din acest
Dar iată,.că un alt muncitor a întrat nu
întunerec“..

peste multă vreme în groapa cea adâncă spre a-l afla
şi a-l scoate afară. Muncitorul cel desnădăjduit nu voia
să creadă ochilor

când

văzu în faţa lui pe

fratele

său

cu lumina izbăvitoare. Amândoi muncitorii s'au îmbră[işat şi împreună au ieşit din groapă laviaţă şi la lumină.
Soarta noastră

a oamenilor

se asamănă foarte bine

cu întâmplarea muncitorului de cărbuni fiindcă şi pentru noi lumea în care trăim este de'cele mai multeori
ca o mină cu poteci multe și întunecoase al căror rost
nu-l cunoaştem şi de aceea umblăm în zilele noastre
cuprinşi de frică şi de desnădejde.
Mulţi ar dori să aibe :dintr'odată toate bunătăţile
pământeşti,

fără să se mai

let, Strămoșii noștri vedeau
bine

că orice avere

gândească

altcum

are cineva,

la

prea mult la suf-

fericirea. 'Ei ! ştiau
judecată

își-va da

seama de felul cum a dobândit-o. Ei cinsteau mult pe
oamenii evlavioşi, cari cercetau biserica şi creșteau bine

— 16
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pe pruncii lor. Dar azi pe satele noastre acela are vază,
care

este mai: bogat în averi pământești.
In timpurile vechi lacomii şi nesăţioşii nu erau bine
văzuţi, iar cei cari cinsteau
rânduelile creştinești erau
- mult cinstiţi.. Mai de muli creştinii nu erau îngâmfaţi
şi
pizmătăreţi, ci erau smeriţi şi buni. Ei posteau cu
irupul şi'cu sufletul. Işi înfrânau mânia, limba, nu
mințeau, '

„nu jurau strâmb şi se' fereau de îmbuibare. Penjru
mâncare aveau două .feluri de vase, unele pentru dulce
şi
altele peniru' post. Când venea postul ei 'aşezau.
la o
parte vasele de dulce și în timpul poștului nu
mâncau
"din ele. La cei bătrâni vedeai pe masă . Ceaslov
ul şi

Psallirea şi alte cărţi sfinte. .... .
La

viaţa strămoșilor
să

. PI

ne întoarcem.

a

noi.

cei de
azi şi să înțelegem, că ei aveau. darurile
Duhului Sfânt,
Sărbăioarea Sf. „Cincizecimi - ne aduce
lumină şi viaţă,
susținân
„Acest

d viaţa sufletului. prin

Duh

ne

dă înţelepciune,

darurile

Duhului

înțelegere, sfaturi

Sfânt.

bune,
pulere, cunoşiințe, bunâcredință şi temerea
de
Dumnezeu (Isaia 14).,
...

o

e

o
|
Minţea. omenească neintrerupt cauiă
adevărul, dar
cade la pământ ca o pasere obosită
:şi numai luminaţă
de Duhul Sfânt ajunge la adevăr.
Apostolul -Matei care
şedea la vamă, era departe de
adevăr, dar luminat cu
lumina

Duhului Sfânt ajunge să fie luminat
şi fericit.
“Fără darul Duhului Sfânt
esie slabă inima omenească„şi este. pornită spre .ură.
inainte prigonea pe creștini, dar. Apostolul Pavel maj
dupăce : Duhul Sfânt
i-a încălzit inima, ea s'a aprins
pentru
|
|
Cât esie de neputincioașă. voința Hristos.
noastră.
Câte
ho- tărâri bune și folositoare nu

noi, dar ele cad ca
niște îlori ofilite. Duhul Sfânt. luăm
întăreşte
: voința noastră.
Două adevăruri mari trebue deci
să cunoaştem azi:
Î. Noi oamenii suntem
şi neputincioşi, “ supuşi. ispilelor şi păcatelor; 2, slabi
Duhul Șfânt

toate le plineşte,
fiind vistierul bunătăţilor şi
dătătorul de viaţă. In aceasț
ă

575

—
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Unii credincioşi vor întreba: dar noi cei de azi nu
avem pe Duhul Cel Sfânt? Răspunsul este că noi

avem pe Duhul cel Sfânt în măsura în care ni-am luminat minţile şi inima cu focul credinţei. Credinţa mul-

„tor oameni

este azi ca ţinuturile dela marginile pămân-

tului, fără iarbă, fără flori

şi

pomi

roditori.

Credinţa

trebue să fie plină de căldură, rodnică şi binefăcătoare,
Credinţă caldă a avut un 'preot. ca preotul Măcinic din
Sibiel sau un țăran ca Oprea Miclăuş din Sălişte, care

|

timp de 30 de ani a stat în temnița din Kufstein, fiindcă
n'a voit să se lapede :de biserica oriodoxă.- Această credinţă ne trebue nouă celor de azi. Căci
azi dela palatele frumoase până la colibele sărace se vorbeşte de renaşterea ortodoxiei. Această ortodoxie este
strâns legată de focul credinţei noastre.
i

Cu ajutorul Duhului Sfânt ne vom lumina deci min-

țile şi vom aprinde focul credinţei în inimişi atunci ne
vom înfrăţi toate: puterile ca să biruim piedicile ce ne

siau în câle. Duhul “Sfânt va aduce între noi darul în-

jelegerii şi iubirii frățeşii. Inimi

deschise să avem ' deci

azi,— iubiții mei fii sufleteşti, — şi darurile Duhului
Sfânt ne vor înirăți, răutatea celor vicleni va Îi ni„micită şi toţi Românii se vor bucura cu bucurie mare.

De încheiere țin'să 'vă amintesc despre un mare adevăr: sufletul a fost dat omului nu pentru trup, ci tru-

pul a fost dat pentru suflet. De aceea, noi cari ne. mi-

râăm de înălțimea corpurilor cereştişi de adâncimea mă-

rilor “să ne mirăm 'de înţelepciunâa lui Dumnezeu,

dă-

ruindu-ne pe Duhul său Cel Sfânt'ca' prin aceasta, viață
să avem âcum şi pururea şi în vecii vecilor.!

”

IV.

Pastorală
„la Anul. nou 1929.
Iubiţii mei fii sufleteşti!

Călători suntem pe âcest pământ şi multe ni-se pot
întâmpla pe cărările vieţii. Deaceea am găsit cu cale
ca şi de Anul Nou să vă adresez câteva cuvinie “mai
„
ales pentrucă trăim zile mari.
Călătorul pe care l-a prins noaptea în mijlocul
pădurii este stăpânit de o mare teamă, fiindcă nu ştie
din ce parte poate veni asupra lui vre-o primejdie.
Frica şi neliniştea acestui călător nu se sfârşesc de
cât în clipa când soarele se ivește pe bolia cerească
revărsându-şi lumina peste întreaga lume, Călătorul plin
de nădejde acum, pleacă voios înainte fiindcă soarele
strălucitor îi arată calea cea nouă şi sigură.
Pentru mulți dintre „voi anul trecut a fost ca o
noapte lungă şi întunecoasă. La câţi nu le-a stins moartea
A
. lumina vieţii în anul trecut!
avut sufleiul
fi
vor
nu.
voi
dintre
Câţi credincioşi
într'un
strânge
putea
ar
împovărat de dureri grele? Cine
se
cari
mănunchi toate greutăţile şi toate nenorocirile
abat într'un an de zile asupra unei vieţi omeneşti ?
Dar să facem ca şi călătorul amintit mai înainte,
să pornim voioşi la drumul care ni şe deschide şi să |

privim la Anul Nou ca la un prea frumos şi mântuitor
|

răsărit de soare.

Iubiţii mei fii sufleteşti!
Viaţa omenească

cu toate greutăţile ei, nu ar-avea

nici un înţeles dacă n'am învăţa din an

în an

tot mai:

.
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mult să întrebuințăm timpul pentru a cunoaşte mărirea,
înțelepciunea

şi puterea

lui Dumnezeu.

Se spune că Leon, puternicul împărat al Bizanțului,
-ascultând de lingușşitorii săi, a condamnat la moarte pe
-o rudă a sa, pe principele Mihail chiar în preajma sfintei sărbători a Nașterii Domnului nostru Isus Hristos.
Soţia lui, împărăteasa care era o femeie foarte credin-:
cioasă, l-a rugat pe augustul ei soț să amâne executarea
rudei. sale până după sfintele sărbători.
Impăratul s'a înduplecat la rugămintea ' împărătesei.
Condamnalul la moarte şi-a folosit timpul iertării, rugân:
du'se fierbinte lui Dumnezeu. Şi ce s'a întâmplat! In
ziua în care era să fie spânzurat, poporul l-a proclamat
de împărat ducându-l din temniţă drept în palatul împărătesc. lată un exemplu din cele multe, ce poate face
omul înirebuințând bine timpul.
!
Azi

e ziua

când

părinţii, fraţii,. surorile, prietenii şi

cunoscuţii ne întimpină cu dorința de a fi fericiţi în
Anul Nou. Fericirea dorită de atâtea inimi nu vom gusta-o
însă dacă nu ne vom ruga şi noi fierbinte lui Dumnezeu

-aşa cum

ne învaţă

sfânta noastră

biserică.

Mari și însemnate sunt - roadele rugăciunilor.! Rugăiunile ne feresc'de rele, rugăciunile ne aduc balsam
pe toate rănile noastre, rugăciunile ne întăresc în fața
tuturor primejdiilor, rugăciunile ne dau linişte şi mângăiere sufletelor noastre.

„Numai

rugăciunea dă 'cea mai

-a sufletului nostru:

Stăpânirea

frumoasă

de sine,

'

podoabă

„Lumea a uitat să se roage lui Dumnezeu şi
-roadele
se văd. Lumea de azi este aşa de nemulțumită
şi aşa
-de nefericită, fiindcă nu mai cunoaște virtutea virtuţilor:
stăpânirea de sine.
_
. Gândurile rele, sentimentele urâte, 'voinţele slabe

- sunt

slobode,

nu

mai

au nici un frâu şi ele înveninează

raporturile între oameni.
Omul este făcut după

Dumnezeu carele - este

chipul

atot-bun,

şi

asemănarea

lui

atot-ştiutor şi iertător,

«dar în ziua de azi noi vedem din partea oamenilor așa
.

i

2*

.-

—

puline fapte
facă vrednici
“* La Anul
apropia prin

20 —

de bunătate, de milă şi de iertare care să-i
'cu Creatorul lor. .
de asemănarea
Nou să luăm ferma hotărâre de a ne:
faptele noastre tot mai mult de Părintele

nostru cel ceresc. Drumul 'care duce
n
rugăciunea.
ilor
părinţ
voi
şi.
i
Tineri şi bătrân

sfintele rugăciuni, fiindcă
cu
cirea pe- care o doriţi”
de
duş
s'a
mamă
O
sțiclă cu otravă. Când a

la Domnul ' este

grijiți şi nu

uitaţi

numai dânsele 'vă pot da feritoţii.
acasă şi a lăsat pe masă o
venit acasă şi-a găsit copilaşii

ță
morţi. Ce se întâmplase? Copiii de bună credin
gustat
au
bun,
este
toi ce pun părinţii lor pe mașă

că
cu

|
ioţii din otravă şi au murit.
Nu este nimic mai fireșc decât ca copiii să facă
ei..
ce fac părinţii lor şi să aibă o încredere oarbă în
La Anul Nou e timpul cel mai potrivit când ne:
vroim unul altuia sănătate şi fericire. Să ne întrebăm

cum vor fi fericiţiîn viață acei copii ai căror părinlii.
au uitât sfântul Altar al bisericii şi nu au primit taina

Sf. Cununii! Oare nu vor. urma şi. ei la timpul lor:
exemplul dat de. părinţi? La poporul nostru există îrumosul Obicei ca atunci, când le pleacă copiii. la sita.

cununie, ăi binecuvinteze părinţii. Cum să binecuyin-au.
teze pe copiii lor acei părinți cari la rândul lor nu
primit. binecuvântarea sfintei biserici prin 'sfânța cununie?!.

La Anul. Nou vă rog iubiții mei fii sufleteşti să daţi .
exemplu bun copiilor voştri, împărtăşindu-vă cu țoţii cu

aa
Dc
taina sfintei cununii.
“ Lăsaţi amintiri plăcuteşi exemple frumoase peniru
ca ei să-şi aducă "aminte de voi întotdeauna cu "drag.
Iubiţii mei fii sufleteşti !

Istoria lumii ne întăreşte că îie la neamuri întregi,

fie la oămeni, atunci când a slăbit credința în “Dumiiese.
zeu,

a secat şi

izvorul

vielii.

iveşte împrejurul necredinţei,

Moartea

Deaceea

întotdeauna

dacă doriţi să vă

lungiţi viaţa, întăriți-vă credința în Dumnezeu

pe pământ.
unica putere neperitoare-

care este:

—
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Iubiţii mei fii sufleteşti !
Nu este o legătură mai puternică şi mai adevărată
pe pământ decât aceia care leagă pe părinţi de fii.
Atâta e de scumpă această legătură înire părinţi şi fii
incât ea nu se poate răscumpăra cu nici o greutate de

aur

şi

Eu,

argint.

A

a

-că legălură părintească

Harul

am

|

smeritul episcop ăl Arâdului, mărturisesc lumii,

Domnului, nostru

cercetat până

acum

este

între

mine

lisus Hristos ma
205

comune

şi

înire

voi,

învrednicit de

bisericeşti.

„„Nu”m'a copleșit niciodată oboseala când

am venit

în mijlocul, vostru că iin părinte, şi voi ca nişte fii ade-

văraţi aţi. răspuns glasului .meu de chemare, încunjurând
cu suiele și miile sfintele Altare.
|
Impreună cu voi m'am, rugat „lui Dumnezeu, îm-

preună; m am „bucurat cu voi când âm avut mărluria fap-

telor voastre, frumoaseşi îmipreună, âm

<a.

ma

plâns

cu voi

.
i
...
.
e
-j
sa
4
i cat
când toate fapiele voast
re nu s'au potrivit
cu. poruncile

Domnului.

:

-

|

a

a

„„ Ca un părinte adăvărai vin azi la voi. şi vă bine.

cuvintez, familiile voastre, casele și ogoarele voastre.
„Tatăl cel ceresc, a cărui milă este nemăsurată, să
vă samene drumul Anului nou ci sănătate, pace, bună
înțelegere, fapte craştineşti şi fericire deplină.

V.

Pastorală
de

Anul

nou.

-

1930.

„Socotiţi fraţilor, ca să nu fie cândva:
în vreunul din voi inima vicleană a ne--

credinței, depărtându-vă

dela

Dumne-

zeul cel viu“. (Evrei, 3 v. 12).

Prea. iubiții mei fii sufleteşti!
“ Este nespus de frumoasă şi plăcută lui Dumnezeu
ziua de Anul nou, fiindcă în această zi toţi oamenii de:
pe înireg roiogolul pământului se întâmpină unii pe alții,
ca nişte fraţi adevăraţi, cu creştineştile. cuvinte: An nou
fericit!

Oamenii,

cari cu voia şi fără voie își strică unul

altuia fericirea, în această zi parecă primesc în suflei
o rază de lumină şi un val de simiire curată din ceruri
şi sunt: mai .buni la inimă ca altădată.
Schinteia

dumnezeească,

care

zace

în

adâncurile:

sufletelor noastre, în această zi, ori câte gânduri și sim-

jiri pământeşti ar apăsa-o, se arată „ca şi soarele, care:
_oricâţi nori grei l-ar acoperi, în fine totuşi îşi taie o

făşie de drum ca să se arate nouă, veselindu-ne sufle-.
tele în razele lui calde.
De. aceea auzim azi prin case şi pe străzi cum
prietenii :şi cunoscuţii: se salută creşiineşte, dorindu-şi
unul altuia aceea ce este mai preţios în viaţă, fericirea,
adecă

acea stare sufletească

când

'ne

simţim împăcaţi.

cu Dumnezeu, împăcaţi cu noi şi împăcaţi cu lumea..
Această stare a sufletului nostru poate singură să
poarte numele de fericire.
Căruia dintre voi nu vă este cunoscută povesiea
-cu foarte adânc înțeles despre împăratul bolstrăvech2

-
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nâv, care cercase toate leacurile din lume, fără să se
poată vindeca de boala lui grea.
Şi când sfetnicii lui înţelepţi i-au spus că numai
atunci îşi va găsi tămăduirea, dacă va îmbrăca cămaşa
unui om fericit, împăratul a trimis crainici în toată țara,

prin celăți şi sate, ca să găsească pe omul cu leac, Şi.
au bătut acești crainici la toate uşile şi când erau gata

să se întoarcă fără nici o ispravă la palatul slăpânului
lor, iată -că la o margine de sat au găsit un biet om,
care

a culezat

Că e fericit.

să

mărlurisească,

cu

toată

îndrăzneala,

,
Dar, vai, omul fericit era atât de sărmân
avea nici măcar câmașe pe el.

Se
încât nu

lată, prea iubiții mei fii sufleteşti, inima împăraiului,
; care avea vistierii pline cu aur şi argint şi slugi multe,
era bolnavă şi nefericită dar inima săracului, care nu
avea nici măcar o cămașă, era foarte fericită!
|
Comorile, bunătăţile, rangurile, măririle acestei lumi
fac gâlcevi, sfezi, neînţelegeri uri şi duşmănii între noi
întregul an de zile, — aşa: că gândurile noastre îrumoase şi simiirile alese şi paşnice, cu cari începem
“Anul nou, se sting ca nişte luminiţe slabe în sufletele
noasire,

dupăce

am

pornit fericiţi pe drumul unui an nou.

Ne amărâm zilele unul altuia zadarnic, căutând fericirea noastră în lume pe când fericirea nu poate veni
dela lume,

ci numai

dela

Dumnezeu.

In ziua de Anul nou pornesc mii şi mii de corăbii

dela mal spre largul mării, încărcate cu

oameni veseli

şi cu mulie şi nepreţuite bogăiii, şi eu păriniele vostru
sufletesc şi de tot binele voilor am citit că dintre aceste
corăbii multe se prăbuşesc în adâncul mărilor cu oameni

şi cu bogăjii. De ce oare aceasta? Conducătorii acestor
corăbii sunt prea încrezuţi în ştiinţa lor, în puterile lor,
"şi uilă că liniştea mării şi călătoria fericită vine dela

Dumnezeu.
|
.
Şi viaţa fiecăruia dintre noi este ca o corabie, care
în ziua de Anul nou pleacă pe întinsul mării şi cârmaciul acestei corăbii suntem noi. Cârmaciul cuminte şi

cu credință

înainie de ce pleacă

la drum îşi încredințează

_ aa —
tot avulul său şi întreagă sa familie lui Dumnezeu:şi el

"călătoreşte în pace. Dar cârmaciul nesocotit se sume-

țeşie şi la toate se gândeşie, numai pe Dumnezeu îl
uită să-l roage pentru ajutor şi ocrotire şi sfârșitul irist
ește, că şi cârmaci şi avere se cufundă fără urmă în
iubiții mei

„Prea

i

|

valurile vieţii.

fii

eu, părintele

lată,

sufleteşti!

vostru sufletesc, căruia mi-a, dat în seamă Bunul şi Atot-

puternicul Dumnezeu sufletele voastre, vă sfătuesc şi vă
nou

cel

rog să pornii la drum în anul

gândul la

cu

Dumnezeu., Așa să tie toate faptele voastre

zi ca să dobândiţi ajutorul şi iubirea

fiecare

de

Copiii

Domnului.

să cinstească pe. părinţi, părinţii la rândul lor să le dea |

pilde bune în vorbe şi în fapte fiilor lor. Tinerii să se.

plece înaintea bătrânilorşi bătrânii să grijească ca cu- !.
vintele lor" şi purtarea lor să .fie demne de cinstea |
N
o
|
|
bătrânilor.

„Să

nostru

urmaţicu toţii porunca Domnului

lisus

Hristos, cea mai mare, dea vă iubi unii pe alţii, dea
vă ierta unii altora greșelele, de â vă rugă unul pentru
âltul şi de a vă ajuta unul pe altul..

Iubiţii mei fii sufleteşti !
„Atunci vă âjutaţi unul pe altul
Dumnezeu

depărtându-vă

(Evrei 3 v. 12).
„___

de

şi aveţi încredere în Ell. „Socotiţi fraţilor, ca

să nu fie cândva în vreunul din voi
necredinței,

ascultăţi

când

dela

vicleană a

inima

Dumnezeul

|

Atunci vă ajutaţi, când vă cutremuraţi şi

biți de cei ce înjură pe Dumnezeu! Când

cel

viu“

vă

scâr-

isbucnili în

lâcrimi şi suspine văzând pe cei destrăbălaţi, pe cei ce
beau şi fac fapte de ruşine, atunci sunteți aproape de

Dumnezeu; când simţiţi că iubirea faţă de lisus va cerut

jertfe şi le-aţi dat, când rostirea numelui lisus
să vă aprindeţi

—

de dragoste

pentru

vă face

atunci să şiili, -

El, —

că zilele vieţii voastre sunt închinate lui Dumnezeu.

Acum,
mei, că

la începutul unui an nou, să nu uitaţi, iubiții

Dumnezeu

ne cere

toată inima

şi

noastră. Nu ajunge să irăim un ceas, o zi

toată

viața

sau o săp-

tămână pentru Dumnezeu,
în slujba lui Dumnezeu,

ci toată viața

noasiră :să fie
|

Cu dorinţa aceasta rog pe Dumnezeu
să vă ajute
a căula împărăţia Lui şi a. vă sfinți viaja
pământească.

Vă doresc din inimă ca să. simţiți mai
decât

spinii vieţii ; Nă. doresc, ca ochii

mult

voştri

trandafirii
să

vadă
numai lumină cereâscă; vă dorese fericire
pentru familiile şi safele voastre, iar pentru biserica
noastră ortodoxă
românească doresc strălucire şi mărir

ca să putem
Siriga, cu toţii în această zi de Anul ncu:e, Slavă
, Atotputernicului

Dumnezeu, Care a ocrotit până acum sfânta

Maică Biserică Ortodoxă

a Tuiuror Românilor,

“Cu aceasia Vă doresc

tuluior:

An

Nou

|

Fericit!

VI.

Pastorală
la Anul

Prea

nou

1931.

iubiții mei fii sufleteşti!

„Fiii mei, să nu iubim. cu cuvântul,
nici cu limba; ci cu fapia şi cu ade:
vărul“, ([. loan c. 3, v. 18).

Persia era odinioară una dintre cele mai mari, mai
bogate şi mai temute împărăţii, aşa că tronul împără
pulere
cinste,
iesc al acestei ţări însemna cea mai mare

„şi mărire. S'a întâmplat că domnitorul strălucit şi puternic al acestei ţări, Dariu,

El avea

să moară.

doi copii:

Xer-

unul cu numele Arfabazanes, şi altul cu numele
xes.

Când

mare

a murit iatăl lor, fiul cel mai

era

de-

cel
parte de casă, aşa că ironul văduvit îl ocupă fiul
cel
mai mic, Xerxes. La o vreme s'a întors acasă şi fiul
fraţi
mai mare şi lumea acum aştepta ca între cei doi
ile
lucrur
Dar
.
moarte
să înceapă o luptă pe viaţă şi pe
mai
e
Fratel
s'au petrecut chiar contra aşteptării lumii.
mic s'a învoit numai decât ca fratele cel mai mare să
ocupe

tronul,

dar fratele mai mare

un preţ acest tron. Şi fraţii aceşiia,

Sau iubit aşa de

toate pietrile scumpe

mult şi aşa

nu a primit

copii de

de cu

cu

nici

împărați,

adevărat,

încât .

ale coroanei tatălui lor nu au fost

în stare să le tulbure iubirea lor frăfească. Ba,ce este
piz-

mai mult, fratele mai mare în loc să urascăşi să
- nemămuiască pe fratele său mai mic pentru bogăliile
, a
persan
ui
surabile ale ţării şi pentru strălucirea tronul
de
mers pe câmpul de luptă şi a murit acolo moarte
fraviteaz apărând cu sângele său tronul şi împărăţia

telui său mai mic.

i

lată că iubirea frățească a fost în stare' singură mai
, pe
mult decât armele să apere marele imperiu persan
fraţi.
care lar fi dărâmat până în temelii ura dintre

.

i

—
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Acest exemplu de adâncă iubire înire fraţi
vi-l pun
înaintea ochilor, prea iubiții mei fii sufle
tești, azi, când
aţi trecut hotarul unui an vechi şi aji
intrat în câmpul
unui an nou.
|
a
Fericire fără iubire adevărată nu există
nici
în -familie, nici.
împărăteasa

în socielate, nici. în Stat, fiindcă iubir
ea este
fiinţei noastre, şi prin urmare poruncit
oarea

tuturor simțurilor noastre.

sentiment

împărătesc,

Şi unde lipseşte iubirea, acest

toate Sunt

iriste şi toate

suat săăce aşa cum
riste şi sărace sunt florile, cari nu au
parie de lumina soarelui.
Apostolul Pavel în epistola sa'] către
Corinteni
cântă un imn admirabil şi netrecător
iubirii:
1. Toate limbile omeneşii şi-îngereşti
de le-aş

vorbi, dacă
„hu am dragoste, m'am făcut aramă sunătoare
ori chimval răsunător,

e

2. Şi dar proorocesc dacă aş avea şi
fainele toate le.aş cunoaşte şi orişice ştiinţă, şi de-aş avea
credinţă atât de multă să
mut munţii din loc: dacă nu am dragoste
— nimic nu sânt
5. Şi toală averea mea de aşi face-o
milostenii și trupul
mi l-aş da să fie ars: dacă nu am
dragoste— nimic nu-mi foloseșie.
,
4. Dragostea rabdă îndelung; dragostea
este plină de bunătate; dragostea nu ştie de pizmă; nu
se laudă; nu se iruteşte,
5. Dragostea nu se poartă cu necuviință
, nu caută ale sale
nu se aprinde de mânie, nu pune la
socoteală răul,
6. Nu se bucură de nedreptate, ci se
bucur
. Toate le sufere, toate le crede, ioate ă de adevăr.
le nădăjdue
şte
loale le raba, (1. Cor, 15 1—7)
.

Lumea

greutăţi

şi

de azi se iângue

smerenia mea

dacă

de

multe,

foarie

aş avea putinţa

multe
aş lăsa

ca la fiecare casă românească să
se scrie în poartă pe
lespede de piartă aceste cuvinte ale mare
lui apostol Pavel,

fiindcă ele cupr

ind mângăiere adevărată pentru fiecare
suflet trist şi obosit, şi balsam alinător
pentru fiecare
rană, fie aceea cât de adâncă şi de
dureroasă.
.
Smerenia mea aş dori din suflei
ca azi când se
* aşteaptă dela un iron arhieresc mai
multă lumină şi încurajare ca ori când, aceste mărețe
şi dulci cuvinte ale
apostolului Pavel să le ştie şi să le
rostească. fiecare
copilaş al nosiru aşa cum ştie şi roste
ște Tatăl nostru.
LC
4

Ă

-

—
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„Iubirea singură, dacă
piepturile noastre va face
locuiască pe toţi maiestrii
este în stare să facă din
mai mare forță creatoare!

__

ne-o câştigăm şi o nutrim în
totul, iubirea e în stare să înşi învățătorii din .lume, iubirea
nimic totul. . lubirea este cea

buPrea iubiții mei fii sufletești! Simi o deosebitămărlu
-

curie, eu păstorul vostru, când pot să vă fac o re cum
risire, câte are să vă încălzească şi sufletele voast
300
înii încălzește sufletul meu. Ari cutreerat aproape cu
sânge
deun
şi
lege
o
de
comune pe unde trăesc fraţi
mea
noi şi am văzut cu ochiii mei şi ari simțit cu inima poate
se
ască
că în acele comune unde este iubire frățe
Sf.
ea
face totul: biserică, școală, casă culturală, societât

Nimeni nu..
Gheorgheşi alte societăţi şi lucruri. bure.
un câmp
este
că
pare
plânge, nimeni nii se tângue, totul
văzut
âm
Şi
a.
de flori, câre face bucurie la toată lumie

mei, sate de ale noastre rieputincioase, din cari

iubiții

de toate
să dea Dumnezeu cât de puține, care aveau
dar, cu
i,
omulu
inima
şi
ce poate să-şi poftească ochii
ea

iubir
durere o spun, le lipsea numai un singur lucru:
, erau ne.

putincioaâse.

i.

iubire

această

frățească.şi fiindcă le lipsea

a

.

,

DI

l
Aţi văzut vreun bolnav zăcând în pat. Are. corpu
nii
el
că
folos
ce
dar
întreg, are ce bea şi ce mânca,
luse poate mişca din loc, fiindcă îi lipseşte, un Singur.

ve, necru şi cel mai preţios: sănătatea. Aşa sunt bolna
din cari liputincioaseşi fără de nici un folos. sufletele,
valoros: mai
şi
ial
esenţ
ceeace este mai

pseşte chiar
iubirea frățească.
___

De Anul nou, când toţi oamenii

“vârstă,

-

e

. :

rangși avere îşi doresc.

fără deosebire

binele,

nu doresc

de
alt

mei şi țării mele decât
bine mai mare credincioşilor.
iubirii
ca Dumnezeu să. ne pogoare în suflete darul ră cel
frăţeşti, prin care

am

putea

aduce

în Ţara noast

i
mai mare bine, pe care-l aşteptăm cu toții.
umutată
Luna nu are lumină proprie,ci lumină împr
dela soare,

—

stelele sunt departe

şi au pulină

dar toate stelele la un loc şi cu luna fac atâta

lumină,

lumină
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împreună,
noaplea.

încât

luminează

frumos

bolta

cerească

şi

Așa şi noi, punând luminiţă lângă luminiţă şi jertfe
cât de mici una lângă alia, putem 'tămădui toate
ranele
şi toate durerile, de cari pătimim.
IL. -

Un scriitor spune că lumea este aşa cum sunt
su- fletele noaștre. Nimeni nu: poate afirma că
lumea din
alară nu ese tot aşa de frumoasă cum a făcut
-o Dumnezeu dela începul. Primăvara e lot așa de
plăcută și
de frumoasă ca înainte cu mii de ani. Floril
e nu au
pierdut nimic din drăgălăşia şi mirosul] lor.
Soarele este
iot aşa de blândşi de binefăcător, ca în prima
zi, când
l-a aşezat Dumnezeu
pe cer. Schimbarea de care ne
plângem nu poate:
să fie decât înlăuntrul oamenilor. Să
schimbăm acest dinlăuntru, să izgonim de
acolo ura,
pizma

,

' egoismul şi răutatea şi în locul lor să. punem
iubirea frăţească şi atunci lumea iar va fi
bună şi îrvmoas
ă cum o' dorim moi să fie.
Despre

o

un bogat tără seamăn din America

se spune că sa suit pe un munte înali şi privind în jurul
său
i sa umplut
inima de o bunătate,

de o .linişțe

şi de

mulțumire, pe care nu o simţise până atunci.” Şi omulu o
i
acestuia

îi era teamă să se coboăre
de frică ca'i:
nima lui să hu piardă fericirea, pe care jos
o
simțe
a. Şi atunci
un
glas lăuntric i-a spus
că inima
, lui vă

mergând jos va face fapte bune, de mângă fi totaşa dacă
iere
Aşa s'a şi întâmplat, Bogatul .venind acasă şi ajuţor.
a,
o
„mulţime
de case pentru săracii flămânzi, necăjiţi zidit
şi
fără
adăpost şi minune mare, făcând binele, omul
acesta nu

a mai pierdut niciodaiă fericirea, pe care a simţi
t-o în
vârtul muntelui
.

|

e

Cine vrea să fie mulţumit să imiteze în măsu
ra puterilor sale fapta acestui bogat şi atunci și
inima lui'se.
va linişti şi va fi cuprinsă de plăcerea
supremă, care

"se chiamă: fericire.

!

aa

a

.

—
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IL.

şi
Azi, iubiții mei. fii sufleteşti, pe toate drumurile
rat, sula toate colţurile se vorbește de libertate. Adevă

premul bun al unei familii şi al

unei societăţi

este li-

feripertatea, dar libertatea nu a fericit şi nu va putea
biră
ci pe nimeni fără simţul răspunderii. Sfânta noast
de morserică ne învaţă că aici pe pământ şi dincolo
noastre.
le
fapte
toate
de
mânt avem să ne dăm seama
este
dânsa
şi
,
Răspundere este, oricât ar nega:0 lumea
cinnu-şi
să
forța conducătoare a lumii. Un copil poate
orice
stească pe părinţii săi, fiindcă are libertate, dar
poate
ar face şi ori unde s'ar duce el simte şi nu se
ulneasc
fiu
acest
că
scăpa de povara răspunderii, fiind
emul
blest
şte
tător simte că undeva în umbră îl pânde
părinţilor, care-l arde mai groaznic decât focul.
laAşa şi lumea poate să fie liberă, poate să se
gă pe
pede de credința în Dumnezeu şi poate să mear
cărări

nostru

potrivnice

din

iubirei frăţeșii, poruncită

de Părintele

ceriuri, dar trebue să simtă şi dânsa şi să

evadă că din ceriuri o urmăreşte pedeapsa lui Dumn

zeu, care nu o lasă să fie fericită.
e, doi
In America de nord, cu mulţi ani mai înaint
departe.
copilași plecaseră dela şcoală acasă, care era

era pustiu şi
Dar locul pe unde trebuiau ei să meargă
cu atât se
,
acoperit,cu zăpadă. Cu cât înaintau, copiii

însera mai tare şi cu atât frigul
Unul dintre copii obosise întru
putea mişca şi era amenințat să
l-a luat în braţe să-l încălzească
şi să-l ducă mai deparie. La un

devenea mai cumplit.
atâta, încât nu se mai
înghete. Fratele teafăr
cu căldura sa proprie
moment dat şi băiatul

ă amai tare slăbise aşa că erau siguri că au să moar
Şi atunci

mândoi în pustietatea întunecată și înghețată.
care poate
copilul şi-a adus aminte că are un corn în
el are să
că
t
să sufle după ajutor. Copilul s'a gândi
e încât
iubir
sufle în corn cu atâta credinţă şi cu atâta
e.nu este
trebue să-l audă Dumenzeu şi în pustiu, und
de două ori
nici o suflare omenească. A suilat odată şi
al tatălui
era
şi de fapt la cornullui răspunse alt corn;

—

său, pe care Dumnezeu
mântuiţi
rinților.

şi după
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l-a trimis în cale. Copiii au fost

puţin timp ajunseră la casa

caldă

a pă-

Am ajuns vremea ca şi noi, iubiții mei
fii sufleteşti,
să suflăm în cornul credinței şi al iubir
ei, şi Dumnezeu

ne va auzi şi ne va ajuta tuturora.
În nădejdea că glasul meu chemător la iubire frăţească
va afla un puternic

răsunet în inimile voastre, vă doresc tutu
ror An nou
cu iubire, binecuvântându-vă familiile voast
re, casele voastre, şi holdele

voastre:

VII,

Pastorala
la Anul

nou

1932.

Iubiţii mei fii sufleteşti !
La începutul anului 1918, cănd

războiul

poare era încă în toiul său, sa peirecui
mişcătoare de suflet; un aviator englez
german se luptau: cu aeroplanele lor la
3000

metri deasupra

pământului.

Viaţa

între po-

o întâmplare
şi un aviator
o înălţime de

amândurora

a-

r glonte,
iârna numai de un fir de păr, fiindcă un singu
pământ
la
şirea
care nimerea bine, ar fi însemnat prăbu
a unuia dintre cei doi luptători.
gerliera
Când gloanţele curgeau ca ploaia, mitra
singur glonte
manului s'a stricat şi acum englezul cu un
ars.
și
it
putea să-l arunce la pământ, sdrob
se mai
Şi totuşi englezul, făcând un ,șemn că el nu
şi-a
a,
apăr
luptă cu un adversar, care nu se mai poate
ti.
luat sborul în jos, înspre trupele englezeş
un bărCe faptă frumoasă! Ce purtare demnă de
sbuit
doved
a
bat, şi ce iubire vrednică de un creştin
rătorul englez.

Adevărat! multă laudă

şi cinste i-se cade

admiraţia i-o
acestui soldat, dar ioată cinstea şi toată
sat al Angliei,
trimitem acelei mame engleze din cutare
sufletul ei,
din
t
care a şiiut să dea feciorului ei sufle
ei.
ea
iubir
şi cinste din cinstea ei, şi iubire din
o regulă ge-:
_ Marele scriitor Michelet spune: „Este
are sunt fiii
nerală, fără excepliune, că oamenii de valo
lor“.

mamelor. lor, ei poartă

chipul

moral

al mamei

—- 33 —

Iubiţii mei fii sufleteşti!
Nu în chipul obişnuit numai cu buzele vă
eu vouă An nou fericit, ci cu tot sufletul meu,
inima mea e străbătută de via dorință ca Anul

doresc
fiindcă
nou să

însemne şi o viață nouă în Domnul. Şi nu văd
cu putință inceperea unei vieţi noui, decât prin

altcuni
mame

vrednice şi prin fii, cari prin toată viața lor vor dovedi

că sunt vrednici de mamele lor.

Mulţi oameni cred că viaţa o hotăreşte în bine norocul, prietenia, legălurile înalte, vaza și bogăţia. Şi toluşi viața omuluie strâns condiţionatde
ă creşterea bună,
pe care o primeşte în familie dela părinţii săi. De în-

văţat, multe

lucruri bune

şi folositoare putem

să

învă-

jăm, la orice vârstă, dar: de bună creștere trebue să avem parle la timpul potrivit, care, scăpat din vedere, nu
se mai întoarce nici odată. Cine nu a avut un tată bun,

dar 'mai

ales o mamă bună, care

in

frageda vârstă a

copilăriei, să-l înveţe frica de Dumnezeu şi iubirea de
oameni, este un om nenorocit loată viaţa lui.
Când se fac banii, atunci se tipărește pe faţa lor
şi preţul, pe care îl poartă până când există ei. Aşa şi

noi trebue să le iipărim

copiilor în

mici, preţul lor, valoarea

lor, aceea
ce

ioată viaja lor.

|

suflete, când sunt:
ei trebue

să fi

|

De aceea chiar în ziua atât de însemnată a Anului

nou vă pun la inima voastră, iubiţi părinţi, datoria sfântă
de a vă creşte copilaşii de mici în Domnul. Invăţaţi-i
să aibă o sfială şi o frică față de orice gând necurat,
față de orice vorbă urâtă şi de orice faptă rea, şi să
facă aceea ce trebue. Să se roage lui Dumnezeu, să

„cinsfească pe Dumnezeu, pe voi şi pe toţi oamenii. Să

aibă milă de săracişi de nenorociţi-şi să iubească adevărul şi să încunjure minciuna.
Ei
_ Când vom avea copii crescuţi în frica lui Dumnezeu şi în iubirea față de oameni, atunci să şiiţi că s'au
ivit zorile unor timpuri mai bune şi mai liniştite. Casă
„fără fundament trainic nu este şi nici neam vrednic fără
copii vrednici. De aceea. Sf. Pavel, în epistola către E,

7

|
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feseni, îndeamnă pe fii să -cinstească pe părinți, iar părinţilor le zice: .„nu urgisiţi pe fiii voştri îniru mărire,
ci îi creşteţi pe ei întru învăţătura şi certarea Domnului“

(Efes. 6 v. 4). Nu răsfățaţi pe

copii

părinților, ci îi înbucuriile

văţaţi să cunoască

durerile vieții, ca şi

în plăceri vinovate.

Atunci nu vor ajunge

mai târziu să nu-şi piardă nădejdea sau

se

să

soarta

ei, ca

piardă
oame-

_nilor de azi, cari se plâng că nu mai pot răbda greul
vieţii. Un tânăr bine crescut va şti că năcazul e trecător, iar viața omului

veşnică.

e

durerea, dar ştie că Dumnezeu
numai

€l; el nu va vedea

Cel

are

nori, ci şi

binecrescui

simte

planuri

măreţe

cu

cerul

albastru

al

nădejdilor.
Copiii bine crescuţi vor şti că omul lucrează şi
cere pâine, iar Dumnezeu binecuvintează munca şi dă
pâinea. Cu aceste sentimente să priviţi noul
Păşiţi deci, iubiții mei, pragul unui an

an ce vine.
nou și voi

şi copilaşii voştri, nu bizuindu-vă pe puterile

voastre şi

în
„pe bogăţiile voastre, ci rugându-vă şi încrezându-vă
şi
bune
darurile,
toate
Dumnezeu, fiindcă dela El vin
toții.
cu
dorim
viaţa îndelungată şi fericirea, pe care o

|

Anul nou deci, nu este îngăduit să fie numai o zi
de petrecere veselă, ci o adevărată zi de cugetare creştinească, ca să înţelegem, cum ne arată atâtea pilde din
istoria omenimei, că dela vatra familiară adânc creştinească, ori cât de săracă să i fost, au pornit cei mai
ilustri oameni, cari au adus omenirea pe poteci bune.

Din ieslea săracă
Mântuitorul

nostru,

Domnul

nostru lisus Hristos.

'Dela vetrele românești modeste, dar creștineşti, irebue să se nască şi acei oameni aleși ai noștri, cari,
plini de frica Domnului şi de iubire

caldă

şi ierlătoare,

să ne conducă

pe drumurile curate şi fericite ale vieţii.

iea voastră . şi

dorinţa

Grija cea mai mare a voastră să fie de copilaşii vostrii.
Steaua, care să vegheze la leagănul lor, să fie dragos:
buni, spre

-

la drum
ă
a pornit
şi nebăgată în seam

mântuirea

lui.

'ca

fiecare să daţi neamului fii

"Vă doresc tuluroră an nou fericit, îndreptându-mă
către Dumnezeu şi rugându-mă- peniru voi toţi:
p-

|

—
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„Doamne nu cu mânia Ta să ne musiri pe noi,
nici cu urgia Ta să ne cerţi pe noi, ci fă cu noi după
mila Ta, vindecătoriule şi tămăduitorule al sufleielor
noastre.

Indrepiează-ne

pe noi la 'limanul voiei: Tale, lu-

minează ochii inimilor noastre -spre cunoştinţa adevărului Tău şi ne: dărueşte nouă cealaliă vreme a zilei de

acum,

şi tot timpul

vieţii noastre, a-l petrece

în pace şi

fără de păcat, peniru rugăciunile Preasfintei Născătoare
-de Dumnezeu şi al Sfinţilor, Tăi, Amin.

VIII.

Mesaj
adresat

|

O clipă

comoară

de

Anul nou

Intelectualilor şi Preoților 1932.

pământească

incomensurabilă..

raportată la vecinicie este o:
Deaceea

o deosebită

emoție:

pogoară în sufletul meu când prezentaţi buchetul dragostei şi a urărilor de Anul nou, fiindcă retrospecţiunea
în trecut şi privirile spre viitor, cu întrebările lor, mă:
aşează în fața unui examen serios. In acelaş timp nu:
numai eu dar toţi fiii Bisericei din eparhia Aradului îrebue să privim cu deplină seriozitate în faţa misterului:
timpului viitor.
|
Mare forță. este timpul; într'un fel este privit de:
mentalitatea creştină şi altcum de concepţia profană..
După mentalitatea profană timpul creiază valori trecătoare iar după cea creştină valori nelrecătoare. După
concepția creştină: în timp trebue să înfăptuim împărăţiane va delui Dumnezeu pe pământ. O pildă sugestivă
,
|
|
monsira marea valoare a timpului.
Un negusutor, apropiindu-se sfârşitul anului, şi-a:
făcut conturile sale și a constatat că în raport cu trecutul a avut mai puţine dobânzi. Şi negustorul gândea.
întru sine: acest venit scăzut nu-mi mai permiie desiă-:.
tările, distracţiile şi petrecerile de până acum. Şi începu

să fie nemulțumit cu

Dumnezeu şi cu oamenii.

Când:

nemulţumirea lui era mai acută, în pragul casei lui se
ivi un cerşitor. Negustorul a început. să-l ocărască, în-:

drumându-l cu vorbele cunoscute:

du-te şi lucrează !

Dar cerşilorul zise: Nu te supăra, Domnule, căci:
mam venit să cerşesc, ci un sfat să-ţi dau, care îţi va.
“ xeaduce liniştea sufletului şi pacea. Eşti nemulţumit că.

—

37 —

"Dumnezeu ţi-a luat desfătările și petrecerile, dar ţi-a lă“sal sănătatea, căci când ai fost bolnav te-ai făcut sănătos;
Dumnezeu ţi-a lăsat armonia în familie, şi puterea de
muncă. Deci nu te răsvrăti împotriva lui Dumnezeu“,
Negusutorui trezit la realităţile crude ale vieţii a voit
să îmbrăţişeze pe cerşitor, dar, acesta s'a îndepărtat.
Daji-mi voe să vă spun că în vremurile de strâmtoare şi de lipsă şi noi suntem ispitiji să facem ca ne'gustorul nemulțumit, uitând că peste toți veghează ochiul
lui Dumnezeu. Nu în confort pământesc şi disiracţii abundente consistă viaţa, căci aceste distracțiila mulţi le
preface noaptea în timp de lăcomie spre câștig, iar ziua

'se preface în noapte

pentru

ei, schimbând

rostul firii

aşezate de Dumnezeu. !
|
|
Şi tocmai aici este cauza principală a necazurilor
-că omul voeşie să schimbe ordinea vecinică iar apoi,
căzând

neputincios,

se

plânge,

Dar

nu

e vremea

tân-

sguirilor. Cu tânguiri nu se dau lupte şi mai puţin se
câștigă lupte. lar noi' suntem în luptă cu tot ceeace a
«avut neămul românesc mai primejdios decând există el:
“cu spiritul de nesupunere,cu ideile internaţionale şi anticreşiine sub toate aspectele. Şi dacă apostolatul cuvân“lui ne-a ținut până acum
la suprafață, acesta irebue
să-l fortificăm acum cu apostolatul faptei creştine. „Cre-

dinja fără fapte

moarlă este“ —

zice sf. Iacob.: Fapta

creşiină a existat şi există, dar irebue să organizăm
apostolatul faptei, căci dacă ar fi fost organizat, azi
bi-

serica ar îi fost în mai
fapte de

ajutorare,

mare măsură capabilă să facă
rr

„SE. Ambrozie, în celebra sa carte

despre

datoriile

slujitorilor bisericei, zice : „Este o poruncă divină şi o
dispoziţie fundamentală a ființei noastre
ca noi să ne

ajutăm unii pe alţii, fiindcă unii peniru alţii suntem creiaţi

şi în această tendință a noastră nu este iertat să ne îm-

piedice nici frica, nici primejdiile“-

|

—
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Părinți, .

Prea Stimaţilor Domni,
Cel mai cardinal punct din viața creştinilor episcopiei Aradului, este ca dânşii să-şi dea seama de importanța faptei creştine în zilele noastre, sub toate raporturile. Daţi-vă

că

seama

necreştin se organizează

lismul

şi internaţiona-

francmasoneria

puternic;

deci

să ne

organizăm şi noi şi să facem danii pentru creearea unui
fond cât mai mare al milei creştine. Este nevoe de cât

mai mult sprijin pentru progresul cultural şi moral; din:
10ate părţile eparhiei primim cereri de ajutor; deci noi
episcopul în numele lui Hristos Vă rugăm pe toți cei cu.
dare

de mână

veniţi în ajutor.

să ne

Vă pun de pe acum în vedere că iubiţii mei preoți
în anul acesta vorlua contact mai strâns cu intelectualii
şi cu poporul dela sate ca să le cunoască nevoile su-“
fleteşti; preolii vor face vizite pela casele

credincioşilor:

şi de aceea părinteşte vă rugăm pe toți să-i primiţi cu:
|
_ dragoste,
lubiţilor mei' preoți de Anul Nou le doresc, ca şi
familiilor lor, celemai senine clipe ale vieții şi le mulțumesc

munca

peniru'

de până acum.

li rog să perse-

vereze în pilda răbdării lor, că în ciuda tuturor- priva|
jiunilor, biruința va fi a Domnului şi a noasiră.
Sf. Grigorie

zice:

„Ranele

cele mai

grele se vin-

decă prin mijloace alinătoare. David a vindecat pe Paul
prin glasul frumos al ghitarei sale“. — In societatea de
azi ranele. despart pe oameni unii de alții, dar când noi
preoții vom contribui cu cât de puțin la alinarea acelor
rane, vom avea parte de mare mângăiere. Spuneţi lumii
de azi că nu Hristos are nevoe de ea ci ea are nevoe:
de Hristos! Spuneţi-i că viața ei se aseamănă cu apa
mării, care nu se îndulceşte până nu se ridică spre cer!!

lar

iubiţilor

mei

intelectuali le

fac

o rugăminte: -

specială. Intr'o țară mare, făurită cu jerile mari, avem
nevoe nu numai de inteligențe sclipitoare, ci şi de inimi
mari şi sentimente

buesc inimile

generoase.

Dvoastre

spre

Deci

să şiiţi că ne ire-

lauda lui Dumnezeu şi e.

bisericei lui. Ne trebue credința D-voastră, sprijinul
D-voastră şi dorim din inimă să se înfăptuiască o formidabilă Asociaţie ortodoxă a tuturor intelectualilor din

întreaga

ţară. Nu

uitaţi că sunteți

oameni

cu

dureri

şi

suferințe, ca cel mai simplu om, şi asifelaveți nevoie
de mângăierile credinţei.
|
lubiţilor mei credincioşi dela sate, meseriaşilor, negustorilor încă le doresc viaţă liniştită în Dumnezeu, iar
tuturor Vă împărtăşesc arhiereasca mea binecuvântare
şi vă zic:

„An

nou

fericit“!

lĂ.

Pastorală
pentru Biserica

ortodocşi

şi Creștinii

din Rusia,

dată în 30 Martie 1930.
Fraţii noştri Episcopi,
“au

primit nu numai

Preoţi şi Creştini din Rusia
întru Hristos,

a crede

ci pentru EI

a şi pătimi (Filip. 1. v. 29). Episcopi înmormântați de
vii, cu ochii scoși, nasul şi urechile tăiate, episcopi şi
preoți. spânzurați în faţa Altarului, precum şi alte! fapte
“crude vor judeca pe cei ce voesc să dărâme Biserica .
lui Hristos, care este stâlpul şi întărirea adevărului. (.
Ţim. 3. v. 15).
|
aici toată fărădelegea,
zugrăvim
să
"Nu este locul
care se săvârşeşte împotriva celor de o credinţă .cu
noi, căci avem o datorie mai mare de îndeplinit: aceea
de a ne ruga

lui Dumnezeu,

să

ca

înceteze

turia şi

fărădelegea care lucrează cu atâta înverșunare împotriva
Bisericei. Văzând cum cei fără Dumnezeu despart pe
fii de

părinţi,

ca

aceştia

să

nu-şi

mai

creşte

poată

pruncii în frica de Dumnezeu, să nu mai poată cânta.
împreună: Hristos a: înviat; văzând cum bisericile sunt
schimbate în localuri de osândă si pierzare, să ne întoarcem

.privirile către Dumnezeu

tru fraţii noștri.
pentru

Sf. Petru,

cap. 12. v.
Sfântul
iru ei ca să
"deea (Rom.

Căci şi creștinii
când

şi să ne rugăm

cei:

era în temniţă,

dintâi
precum

se

pen-

rugau

celim la

5 din Fapt. Apostolilor.
Pavel scrie către Romani să se roage
se izbăvească de cei neascultători
cap. 15. v. 30). Acelaş mare apostol.

o
penîn lu-.
scrie

—
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Efesenilor să se roage și să priveghieze

cu

darea pentru toţi sfinții (Efes. 6 v. 18).
Drept

aceea

sfânta Duminecă
toarele ectenii:

toată răb-

dispunem

ca

la

Sf.

a Floriilor

să

se

intercaleze. urmă"

Liturghie din

„Pentru ca să caute cu ochiul cei milostiv asupra
Sfintei Sale Biserici şi s'o păzească nevătămată şi nebiruită de eresuri, de necredinţă şi de ' prigoane, şi cu
paza Sa s'o îngrădească, Domnului să ne rugăm“ şi
„Pentru ca să lumineze gândurile celor întunecaţi prin
necredinţă, cu lumina înţelegerei
'de Dumnezeu, iar pe
„ai Săi credincioşi să-i întărească şi necliniiţi în dreapta
credință să-i păzească, Domnului să ne rugăm“.
La sfârşitul Sf. Liturghii va îngenunchia tot poporul iar preotul va rosti următoarea rugăciune: „Stăpâne
Dumnezeule, Cel ce ai făcut Ceriul și pământul şi mările şi toate cele ce sunt într'ânsele, fă ca să înceteze
lupta dusă împotriva Bisericei Tale; caută Doamne din
locașul Tău cel înalt și izbăveşte pe Cei ce laudă Sfânt

numele Tău; întinde mâna Ta spre tămăduire și semne:
şi minuni să

se facă

prin

numele Sfântului Tău Fiu,

Domnul nostru lisus Hrisţos. Căci
alară de Tine, pe aliul nu avem;

cum la rugăciunile bisericei,

temnițat a

fost scăpat

Petru,

din temniţă

ajutor întru necazuri,
îă Doamne că pre-

apostololul

cel în-

prin îngerul trimis de

Tine, —. aşa şi la fraţii ortodocşi, din suferință, trimite

Doamne

pe îngerul

ocrolitor

care

să

vestească

celor

prigonitori că Tu vei face judecată pentru faptele lor;
îngerul iău să-i facă a înțelege că peste pământul stropil de prigonitori cu sânge, este şi o altă lume, iar nu
numei „raiul“ proorocit de cei ce au ridica! staluă
lui luda:

|

Doamne Dumnezeule, deschide ochii celor ce nu
Te cunosc pe Tine, câ să vadă că Tu eşti Dumnezeu
în veac şi până în veac şi fără de poruncile Tale numai amărăciune şi prăpăd aduc asupra poporului. Auzi-ne
Doamne, pe noi cei ce-i cântăm Ţie slavă, auzi-ne
Doamne şi ne înlăreşte pe noi Românii în credinţa stră-

—
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moşească pentruca toată suflarea românească să Te
proslăvească pe. Tine până când fiii României, vor gusta
din apa Tisei şi a Nistrului. Că Tu eşii Dumnezeul nostru
şi către Tine plecăm genunchiul nostru, cerând milă și
milostivire

pentru

şi în vecii vecilor.
Amin.

toată ortodoxia,

acum

—

|

şi

pururea

X.

Pastorala
dată cu prilejul împlinirii alor 7 ani de episcopat,.
|

1932.
„De va voi Domnul
şi vom
Irăi, vom face aceasta sau aceea“
(Iacob 4 v. 15),

Prea lubiţii Mei fii sufleteşti,
|
Implinitu-sau în 12 lulie a. c. şapte ani de zile,
de când Atotputernicul Dumnezeu M'a aşezat în .fruntea Sfintei Episcopii a Aradului. Mare îngrijorare mă
cuprinde, când Mă întreb, ce voi face când va veni -

limpul ca să-Mi dau seama în fața lui

vam chemat
făcut datoria.
Ce

bine

la

viața
,

ar fi dacă

cea

Dumnezeu dacă

neperitoare sau nu mi-am

ne-am

aduce

aminte

în viață

cât mai adeseori de timpul când nu vom mai trăi pe
Pământ, iâr nu numai de timpul cât îl mai avem de
trăit. Un mare învățat ofia adânc, ori de câte ori .bătea ceasul. Întrebat, de ce face lucrul acesta, el a răspuns: „Oftez, pentrucă după moarte va trebui să-mi
dau seama de faptele mele“.
a.
?
Cu şi mai mare răspundere va trebui să oftez eu:
şi toți. preoții mei pentru tot ceeace nu am făcut pentru

mâniuirea

„Doamne,

voastră.

În faţa lui Dumnezeu vom putea zice:

sufletele încredințate

nouă

cu

plecat, iar unele n'au voit să se vindece“.
„Da,

iubiții

mei,

asemenea

desvinovăţiri

tea aduce la judecată, dacă ne-am
findu-ne până şi odihna cea mai

M'aţi văzut în
casele voastre,

șatele voasire,
sunteţi mărturia

greu

ni s'au
vom

|

pu-

făcut datoria, jertscumpă. Voi, cari

în Bisericile voastre, în
mea dacă vam chemat

—
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17 țărani

cei

la viaţa în Hristos sau nu. Mărturisească

din Şepreuș, pe cari i-am cercetat în cele 17 case ale
lor, dacă mergând la dânşii am căutat voia mea sau
voia Celui Ce M'a trimis pe mine?!
Chem mărturie cele peste ireisute biserici, în care
am slujit, multele parohii noui pe cari le-am înfiinţat,
alergările mele pentru interesul bine' priceput al preofilor mei

şi al multor

mărturie

preoții

misionare,

cursuri

chem

credincioşi;

mei, cari predică din sat în sat la misiunile religioase;

veniţi voi, caselor

culturale,

comitete

pentru preoți, conferinţe caiihetice; deschideţi-vă voi,
broşurile scrise pentru popor, de mine și de preoții mei
iubiţi. Grăiţi voi, Cucernici preoli, cari, cunoscând ostenelile mele, — V'aţi rugat lui Dumnezeu pentru sănătatea şi pacea mea şi Mi-aţi ajuiat după puterile voastre. Grăiască bolnavii şi săracii cerceiaţi şi ajutaţi. Gră-.
iască tineretul pentru care am o grije deosebită; grăiască dislinşii reprezentanţi ai iubitei noastre armate şi
dacă -nu
noastre şi facă mărturie
ai adminisirajiei
pentru
nță
recunoșii
vie
mai
cea
totdeauna
arăta!
le-am

preţiosul lor concurs?!
Invit societăţile noastre culturale, religioase şi najionale, studenţeşii, caritaiive să grăiască despre con:
cursul

dat sau

ce le-am

despre

absenţa

mea

dela dato-

vie, Ridicaţi-vă glasul, voi, iubiţi. intelectuali, pentru cari
mă trudesc să vă chemla apostolat laic!!]|

|

_ Iubiţii Mei fii sufleteşti,
Toate

aceste

mărturii chiamă

şi o altă măriurie as-

cunsă de oameni, dar de Dumnezeu şiiută: mărturia amărăciunilor,

despre cari doar în faţa morţii

mele

ar

trebui să fac pomenire, dar în trecere amintesc amără-

ciunea unor piedici, ce Mi-se pun în cale spre a pulea
zice cu sfântul Pavel: „Copiii mei, cu durere vă nasc,

pânăce se va

închipui Hristos îniru voi“. (Galat. 4 v. 19).

Nu 'voiu destăinui lămurit
voiu mângăia

amărăciunile mele, ci mă

întru Domnul, Carele a zis:

„Celace înire

:voi vrea să fie mai mare, să îie vouă slugă; şi cela ce

—
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între voi va voi să fie întâi, să fie vouă slugă. Precum
şi Fiul Omului nu a venit să I-se slujască, ci ca să
slujască şi a-şi da viața Sa răscumpărare
pentru

mulți“ (Mat. 20 v. 26-28).
Pornind

dela

|

aceste cuvinte

ia

ale Domnului,

să

cău-

tăm cu toţii a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor. crestineşte. Căci fără slujirea creştină nu vom putea pregăti
fericirea noastră — fără întrebuințarea bună a darurilor
“trupeşti şi suileteşii, pe cari ni le-a dat Dumnezeu, nu
vom fi la datorie.
o
Fierul plugului, care nu sfâşie pământul în brazde, '
se rugineșşte; aşa se ruginesc darurile noastre primite
dela Dumnezeu, dacă nu le folosim pentru facerea de
bine sau le îndepărtăm spre rău. Şi Doamne, câte!
avem de vindecat înire noi, necazuri, lipsa de încredere,
de dragoste, lipsa de solidaritate; este adevărat că avem

braţe de muncă, avem bogății în fară, dar acestea nu:
ajung, căci ne trebue şi solidaritate, muncă frăţească.
Ei bine, numai prin slujirea creştină vom putea:
realiza frățietatea şi vom linişti sufletele. Ne trebue mai
multă împreună lucrare între Biserică, Şcoală, armată
şi administraţie. Trebue să recunoaștem că nici una nu
poate fi fără de cealaltă; trebue să șlim şi să ne dăm
odată seama

că vrăjmaşii unuia

Sunt şi ai celorlalie.

din

aceste

aşezăminte

Ni s'a adus observaţia "că noi ne ocupăm mai mult
cu readucerea pocăiţilor în staulul adevărat, dar mărtu-

|

riile de mai înainte vădesc că lupta noastră contra 'sec-

telor este numai una din
Imi dau bine seama
ai Bisericei să se dedice
tine, şi când chem înapoi
când un păcat religios şi

nepăsare.

Dar

multele noastre preocupări. :
că cerând dela iii .credincioşi:
cu irup şi suflet slujirei creş-.
pe cei cari au desertat, fănaţional, mă lovesc de multă

eu voiu urma

să grăiesc-in

numele

va-

lorilor vecinice şi să vă chem pe toţi la desăvârşire.
Mă aderesez voinţei voastre! Gândiţi-vă ce a - păţit
Jerusalimul! Zice Mântuitorul: „De câte ori am voit să adun pe fiii tăi... şi n'aţi vrui“! Mântuitorul a grăit zilnic în templu, grăia cu putere, cum nimeni altul nu.
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grăia. Dar mulţi au stat nemişcaţi ca stânca, nu au voit!
„Nu voim ca acesta să stăpânească peste noi“ — ziceau unii. Domnul a făcut minuni, a vindecat orbi,
şchiopi, slăbănogi, dar cei din Ierusalim „nu au voit“?.

In ziua de azi fac ca
cari

nu

nună

se

spovedesc

la Sf. Biserică;

cei din lerusalim

şi cuminecă,

toți cari înjură

toţi

toţi cari

nu

aceia
se

cu-

de: Dumnezeu

şi

înşală din sudoarea altora; toți aceia cari nu ascultă
de stăpânire şi intră în slujba vrăjmaşilor ţării.
Orbirea, nimicirea, blestemul să fie deparie de noi
şi de neamul nostru. Când s'au revărsat apele Mureşului în anul acesta,

am

văzut că toate casele,

repezeală din pământ, s'au prăbuşit, dar
din piatră au rezistat puhoiului apelor;
cu sufleiele, ele vor cădea dacă nu întră
lui Dumnezeu.
,
„Ca Duhul lui Dumnezeu să între în
tre avem

nevoie

de ajutorul tuturor,

făcute

la

casele zidite
aşa suntem şi
în ele Duhul
sufletele noas-.

nu numai

al

băr-

baţilor, ci și al femeilor. In adunarea eparhială din anul
acesta

s'au votat statute peniru reuniuni

de femei

cum rog mai ales pe doamnele preotese

ca

şi a-

să ne a-

jute în fiecare parohie ca să înfiripăm. şi reuniuni de
acestea, spre slava lui Dumnezeu şi a sfintei noastre

Biserici ortodoxe“.
Cu asemenea gânduri pornim la muncă spre; anul
al optulea de păstorire arhierească. Organizând pe bărbaţi, pe femei, tineretul din şcoală, din armată şi dela
sate, ieşit din şcoală, vom înființa forţe vii pe seama
ortodoxiei şi prin aceasta pentru România. lubiţii inteleciuali, ca şi preoţii, ne vor da tot concursul și astfel
vom

înălța mărire

lui Dumnezeu

!

Iubiţii mei fii sufleteşti !
N

De încheiere vă îndemn pe toți să vă iubiţi unii pe:
alţii, să vă alipiţi cu şi mai mare iubire de scumpa
noasiră ţară şi de iubilul ei rege, Majestatea Sa Carol
al II-lea. Ascultaţi de stăpânire, faceţi-vă datoria de ce-:

tățeni, căci vrăjmaşul,
ne distrugă.

diavolul umblă să ne înghită şi să

—
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cu cinste şi jertfiți

noasiră. Biserică,

spre voi în toate
Duhul ei sfințitor
Poate să se
să vă uite sau să

cu

drag

fiindcă această biserică

pentru

sfânta

se

îndreaptă

zi

de

vremurile ca o maică sfântă şi prin
duce la ceriuri sufletele voastre.
întâmple,. ca uneori mamele voastre
se supere pe voi, dar Biserica nuvă |

uilă niciodată şi nu-se supără pe voi,

ci

zi se

roagă pentru sănălatea voastră, pentru sporu
l vostru
„material şi sufletesc şi pentru păcatele voast
re cere ier-

tare dela Atot-Puternicul Dumnezeu.
Şi acum, Doamne, eu, smeritul
preună

cu

turma

cuvântătoare,

pe

Tău
care

slujitor,

îm-

nesfârşila

Ta

bunătate Mi-a dat-o spre păstorire, ne rugăm
ie cu
ioată căltura sufletului nostru, ajută-ne după
voia Ta,
că dacă vom irăi să facem aceasta sau aceea
(lacob
4 v. 15); încunjură-ne pe noi cu sfinţii Tăi Ingeri
, într'ar- .
mează-ne pe noi cu armele dreptăţii Tale, îngră
dește-ne
pe noi cu adevărul Tău; păzeşie-ne pe noi
cu puterea
Ta, mântuește-ne pe noi de toată primejdia şi
de tot
vicleşugul celui potrivnic, Amin...
|

n

ĂI.

Cuvântare

|
-

ţinută cu prilejul conferinţei pentru protecţia
populaţiei. Timişoara 19 Martie 1929.

Simţesc o vădită
meu

mângăiere

că

văzând

arhipăstoresc v'aţi întrunit aici medici,

la apelut.
delegaţi

ai

din irei judele pen-.
autorităţilor şcolare şi administrative
la măsurile de luat
privire
cu
ă
împreun
iru a ne sfătui
mortalitatea
produc
cari
în vederea înlăturării relelor,
„copiilor

şi scăderea

peste tot a populaţiei noastre. Noi,

cei adunaţi aici în inima Banatului, având în vedere scăderea populaţiei, parcă am trece peste un deșşeri pustiu”
şi gol.

Inainte cu

20

de ani o caravană

străbătea

de-.:

şertul. Africei. Fără de veste un sgomot a tresărit
pe toţi călătorii. Sgomotul era mai puţin decât plânset,
dar mai mult decât suspin. Conducătorul caravanei zise:
Auziţi?

Acesta

este

giasul

deșertului

care

strigă:

aş

Na
dori să fiu câmpie bogată!
aumult
mai
părţile bănăţene tot mai mult şi:
"In
zim strigătul, că se lăţeşte sistemul de un 'copil, că se
întinde concubinajul şi divorțurile se înmulţesc. Această
realitate tristă, m'a îndemnat să cer colaborarea D-voastră.
Incă din prilejul Rusaliilor din anul trecut, m'am adresat cu o scrisoare pastorală către toţi credincioşii
mei. Acea scrisoare a fost .cetită în toate bisericele din
eparhia Aradului. Mai : târziu am publicat în biblioteca
din Arad,o broşură sub titlul: „Po„Creştinului ortodox“
doabele căminului creşiin“, cuprinzând îndrumări pen”
tru părinţi şi desluşind ideea de cap de familieşi no”
țiunea de mamă.
erii
descreşi
a
problem
că
Am constatat cu bucurie,
. populaţiei şi a puericulturii au preocupat în mod deo-

>

sebit şi cercurile
remarcat

medicale

activitatea

din

stiințifică

aceste părţi.
a d-lui Dr.

Astfel s'a

Nemoianu

şi

a altor reprezentanţi ai ştiinţei medicale. Aflu cu plăcere că se desvoltă o activitate febrilă din partea
sec“ jiilor medicale ale „Asirei“-literare. Ştiu că se ţin
conferințe la sate, dar toate aceste nu ajung.
De

ferinţă ca

aceea

„problema

vam

invitat să parlicipaţila această con-

reprezentanți ai diferitelor autorităţi şliind că

ridicării poporului

unilateral. Problema protecţiei
mulie

domenii

ale

nostru

nu poate

să fie pusă

populației interesând mai

vieţii, nu este numai de ordin sanitar,

administrativ, şcolar, social sai politic. Adevărul

* are deplină valoare mai ales în privința
cubinagiilor

şi a scăderii

populaţiei.

acesta

divorțurilor, con-

Ca şef al bisericii noastre în aceste părți ale scum-

pei noastre

țări,

am

crezut

că

se: impune

colaborarea

bisericii cu d-voastră, ca reprezentanţi ai diferitelor
autorităţi. Colaborarea este impusă de o crudă realitate:
D-l profesor lorga zice: „Naţiile se ţin prin sporul lor
- de oameni,prin belșugul lor de suflele şi prin prisos
ul
lor de muncă“.

La noi în privința

declin. Declinul e bine

dacă

voiu spune

cunoscut

aici că în timp

aceasta

se vede

un

de toți şi este suficient

de 50 de ani populaţia

din Comloşul Bănatului a scăzut cu aproape 600 suflete
.
Nu pulem deci sta indiferenți. Simţim că nu este
suficient concursul statului.
E
Legile statului pot preveni răul, dar s'a dovedi
t că nu
în deplină măsură. Oamenii au simţit că legile
omeneşti

„se pot eluda,

Este ştiut că plăgile,

|

cari

amenință

populatia Bâna-

tului se reduc la păcate de ordin moral, cum sunt:
luxul
şi egoismul, cari nu pot fi stârpite prin legi făcute
de
oameni şi lipsite de sancţiuni morale. Dacă cineva
nu
are conştiinţa virtuţii şi este nepăsător faţă de noțiunea
păcalului, nu va pulea fi îndreptat numai prin legi civile.
Adevărul acesta justifică în mod suficient inițiativa conferinței de astăzi din partea bisericii.. Biserica este doar
autoritatea

chemată

a lupta

mai

îniâiu în poiriva păca-

tului sub diferitele lui aspecte. Mi-am dat seama,
A
[

că mulţi
4
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părinți nu-şi mai exercită după cuviinţă datoria lor educalivă. Astfel în calitate de părinte sufletesc al unei populajii de o jumătate milion, m'am . simțit în primul loc
îndemnat şi obligat a Vă -chema la sinceră colaborare
spre binele şi mulțumirea neamului nostru.
|
Vă mulțumesc cu toată căldura că aji binevoit a
da ascultare glasului meu de chemare şi a participa la
această conferință,. asupra căreia implor binecuvântarea
lui Dumnezeu.
-

ĂII,

Cuvâniare
“ținată la înmormântarea

funebră
mecenatului

EMANOIL

“UNGUREANU în ziua de 29 Martie 1929 Timişoara. |
Jalnici ascultători,

Plânge astăzi Bănatul
“mai luminoasă la început
că după moariea marilor
'şi Dr. Gheorghe Popovici,

nobil dintre aleşii săi.

că a pierdut steaua lui cea
de primăvară. Plânge astăzi
lui dispăruţi, Valeriu Branişte
duce.la groapă pe cel mai

i

In poemul vieţii iale, falnice Bănat pare-se că ma:
rele defunct Emanoil Ungureanu, alcătuia cea mai fer- :
mecăloare strofă. Deaceea lacrămile tale nu sunt numai
“ca roua care înir'o dimineaţăa udat pământul şi a fost

uscată de adierea vântului. Doliul tău nu se pierde

“somnul

de pe ochii omeneşti,

care în viața , neamului

ca

căci ai pierdut pe acela

românesc: întreg, a săpat urme

adânci.
E
|
o
Binecuvântate. sunt lacrămile tale, falnic Bănat, căci
nu

plângi

pe un om

de rând, ci pe acela,

de care şi

moartea, lungă vreme a stat deparie. Venii-a însă moarlea şi la dânsul. Căci mare domn este moartea, — precum zice Si. Efrem Sirul, — având stăpânire peste toți
oamenii. Moartea este un rege trecător, al cărei palai
esie lumea aceasta irecătoare. Este plin de flori _ofilite

'şi de inimi sdrobite, acest palat al morţii care este lu- .
mea.

Ştim

că

loți regii

pământului

aşteaptă

pe cetăţeni

şi îi primesc în palatele lor, dar moartea este
care doreşte

el să fie

primit şi așteptat,

eşie să aştepte pe nimeni.

-dejde văzând

un rege

însă el nu

Nu plângeţi însă cu

vo-

desnă-

moartea celui ce este 'acum în sicriu înain4
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tea noastră. Opriţi-vă o clipă, nu porniţi încă spre cimitir, ca să vedeţi că oricum vine moartea la noi, vine
prin legea vecinică alui Dumnezeu, Carele a zis: „Că

pământ eşti şi în pământ te vei întoarce“ (|. Moise 3).
După legi vecinice irece soarele şi se cufundă în
noapie, după legi vecinice înfloreşte primăvara şi tot
după legi vecinice toamna îmbracă haina veştejirei. Via-fa este floarea morţii iar moartea este floarea vieţii.
“Să nu se întristeze deci inimile voastre căci dure-:
rea pământească are un balsam alinător în credința iz-:
băvitoare.

De

6000

de ani omenirea prin puterea

cre-

dinţei şi prin puterea unui sentiment nebiruit se luptă.
împotriva iluziilor înşelătoare ale simţurilor, cari spun
că şi viața trebue să se oprească unde se opreşte ochiul omenesc. Dar precum 'soarele care dispare la ojizont nu s'a stins pe vecie, aşa nici

viața nu se îucheie:

cu perspectiva sicriului, căci lângă sicriu se face numai! schimbarea existenţei.
Zadarnic se grăbesc filozofii să spună că totul se:
termină

cu disoluția materială

din sicriu, căci cugetarea.

nu cunoaște disoluţie şi nici nu se poate împărţi în mod
distinci, iar dorinţele şi voința omuluinu sunt proprie:
tăţi ale materiei. şi nici substanțele inerte nu produc Cu-gelarea omenească.
“Prin pizma acestei
credințe
trebue privită viaja
noasiră a tuturor. Ne gândim la demnitatea acestei vieţi:

din punctul de. vedere al scopului vieţii. Ne repugnă să
credem că precum pământul se va preface odată în pla-:
netă: fără viaţă, aşa s'ar întâmpla şi cu viaja omului.
Ce

folos ar avea

strădaniile omeneșii,

bunurile spi-"

rituale ale omenirii dacă ele nu ar îi şi o indicajie a
vecinciei? Omul în lumea aceasta caută noui şi noui a-.
devăruri, căci mare este întunerecul şi rătăcirea. Este
_ nemulțumit cu descoperirile tăcute până acum și mun--

ceşte înainte ca să rezolve probleme. Marele matemati-

cian francez Henri Poincare îşi puse odată întrebarea:.
Pentruce

se trudeşte

astronomul

cu observaţii

de multe

ori. migăloase şi obositoare în condiţii lipsite de confort ?:
EI răspunse: „Desigur nu mirajul de leluri grase îl în--
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7

-deamnă la aceasta, ci pentru a contribui la o operă gran-

-dioasă, a cărei menire este să înalțe sufletul omenesc,
să-l apropie mai mult de Dumnezeu şi să-l facă şi mai

mândru de el însuş“.

a

Necredincioșii şi indiferenţii zilelor noastre bot înjelege din aceste cuvinte ale unui mare astronom şi ma-

tematician că jerifele moraleşi materiale se fac pentru

-0 lume mai bună. Visăm, nădăjduim, muncim într'o luine irecătoare peniru ună netrecătoare. Renumitul pictor

-al anticităţii Zeuxis avea obiceiul să stăruie cu riiult niai

„mult timp la pictarea unui tablou, decât să aştepta dela
un pictor celebru ca „dânsul. Fu întrebat într'ozi de ce
'Stăruie atât de mult asupra anumitor detalii şi poartă cii
. încetineală penelul său? Răspunse pictorul: Eu pictez cu
timp şi cu multă atenţie, căci pictez peniru vecinicie“, Di

Cu

toţii avem un asemenea

cuvânt de _spus:. scriem,

ne rugăm, citim, lucrăm, ne luptăm pentru vecinicie. Cu

„toții dorim să fim fericiţi,
dar nu ştim

să căutăm fericirea cea adevărată.

totdeauna

unde

„. Fericirea lui era credința tare în nemurire. A fost
treaz şi senin până în clipa morţii. Cu cinci minute înainte

de moarte, simțind

îngrijeau: Aprindeţi

că va muri, a zis cătră cei cari îl.
acum luminarea, căci nu vreu să

mor fără luminare. Aprindeţi acum luminarea 'căci lumimarea însemnează viața omului după moarte“,
--Carmen

Sylva,

fericita regină

a României,

zice în

Cugetările Sale:,Mângăierea s'o Câuţi numai în
ceeace:
e fără moarte: în natură şi la Dumnezeu“, Mecenatele
" Emanoil Ungureanu numai la Dumnezeu a căutat mângăierea. El ştia că adevărurile religioâse, pentru a fi în-

. felese trebue privite din interior, așa

cum Sunt ' privite

picturile vitrailuri ale catedralelor; pentru a le aprecia
frumuseţea ele trebuiesc contemplate pe dinăuntru şi nu
din afară.
|
|
Din

interior a privit el la nevoile

Bisericii

noastre

oriodoxe şi şi-a dat seama de cuvintele Mâniuitorului:
„lot cel ce a lăsat casa, sau fraţi, sau surori, sau tată,

„Sau

mamă,

sau femee,
.

sau

feciori, sau holde pentru: nu:

—
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mele Meu, însutit va lua şi viață vecinică va

moşteni“.

(Mat. 19 v. 29).
Decedatul

încă

în anul

1942

a făcut o fundaţiune-

de 372.000 Coroane pentru trebuinţele culturale ale e-:
piscopiilor din Mitropolia ortodoxă română a Ardealului.
Actul fundaţional prevede că după moartea mecenatuluisă se înființeze sau să se ajute şcoli poporale

româneşii,.

elevii săraci ai şcoalelor să primească gratuit cărţi şi
premii, să se promoveze instrucţia adulţilor şi analfabeților; să se înlăture neajunsurile de ordin moral şi igienic,.
să se promoveze instrucția religioasă.. Actul fundaţional
mai prevede înființarea de şcoli speciale agronomice,.
industriale şi comerciale, pentru industria casnică şi gos* podărie şi internate şi alte instituţii pentru promovarea.
culturală a poporului ortodox român.
|
Marele dispărut a mai dispus ca din cinci procente,.
ale venitului anual al fundaţiunii să se creieze un fond.
separat

pe seama

viitoarei episcopii

a Timişorii.

Jalnici 'Ascultători! Marele defunct a lăsat pentru
“Domnul averea sa până încă trăia. Până când alţi muritori se îngrijeau
holdele şi averea,

să-şi ridice case, să-şi înmulțească
el şi-a lăsat averea ca să asculte de:

Hristos.
Vrednic este deci să cunoaştem pe scurt şi viaţa
lui, biografia lui, căci el nu numai s'a născut şi a murit, ci a trăit pentru Hristos şi Evanghelia lui. Nu ere
preot, dar avea virtuţi preoțeşii, n'a slujit la Altarul
“Domnului,

dar inima

lui era de sfințenia

|

unui Altar.

Emanoil Ungureanu s'a născut la 1 lanuarie 1846
.
în comuna Satchinez. Liceul l-a făcut la şcoala piaristă. *
din Timişoara, iar Dreptul la Universitatea din Budapesta.
In anul 1874.şi-a început cariera advocaţială,

funcţionând:

până la anul 1910, când sa retras.
|
A fost membru în toate corporaţiunile noastre bisericeşti începând dela parohie până la Inaliul Congres:
" naţional

bisericesc,

unde

cu cunoscuta-i

âutoritate mo-

rală a apărat interesele bisericii noastre strămoşeşii şi
cu îndemnurile şi sfaturile sale înțelepte a coniribuii la.
promovarea vieţii morale a poporului: nostru.

—
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A fost sufletul şi factorul cel mai de' seamă din
punct de vedere juridic la marea operă a despărţirei
noastre ierarhice de către sârbi.
A luat parte activă şi a avut o

atitudine

hotărâtă

în marele proces peniru despărțirea averilor mănăstireşti

şi pentru despărţirea parohiilor mixte sârbe şi române,
apărând cu multă energie interesele noastre româneşti, .

A fost cel mai aprig şi mai îndrăsneţ luptător pen- tru înființarea episcopiei din . Timişoara, de realizarea
căreia s'a interesat până la cele din urmă clipe ale
viejii sale. Spre acest scop a exoperat dela Primăria
Municipiului Timişoara un teren de 51/2 jughere pământ.
Cu concursul și ajutorul moral al lui Emanoil Ungureanu

vechea

biserică

ort.

română

* Fabrică s'a înlocuit cu actuala biserică,
şi mai încăpătoare.
|
A

înființat parohia

ortodoxă

din

Timişoara-

mai
!

română

frumoasă

din Vârşeţ,

care a devenit apoi parohie centrală protopopească.
|
După răsboi, înmulţindu-se numărul românilor ortodocşi în Timişoara, preocuparea lui Emanoil Ungureanu a fost să se mai înființeze încă două parohii ort,
române

în acest oraş:

una

în Timișoara-Cetate

şi alta

în Timişoara-Principele Carol (losefin). Planul s'a realizat.
Paralel. cu organizarea și împroprietărirea acestor 2 parohii, defunctul a pus baza înfiinţării fondurilor necesare
pentru

zidirea alor 2 biserici în aceste 2 parohii. Aceste

fonduri graţie subvenţiilor primite dela Primărie şi judeţ,
se ridică azi la sume destul de considerabile.
Sub regimul unguresc era cel mai înfocat şi hotărât

apărător.al şcolilor noastre confesionale.
Lui

reşte înființarea şcolilor confesionale
brică şi. Timişoara-Elisabeia.

din

se. dato- -

Timişoara-Fa|
|

A fost ani dearândul conducătorul despărțământului

Timişoara al „Astrei“, în cadrul

căreia a desvoliat o

„ frumoasă activitate culturală pe seama poporului nostru
dela sate.
a
|
Incepând cu anul 1879 a supraveghiat şi condus

cu muliă pricepere 15 ani

dearândul alumneul din Ti-

—
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mişoara,- înființat pe seama

elevilor

ort.

români

săraci

dela şcolile secundare din Timişoara. .
A făcut parte din comitetul constituit pe la anul
1880 în scopul înființării unei socielăji dramatice pe
seama Românilor din Ungaria şi Ardeal.
„..
A făcut vie propagandă. pentru.. înființarea caselor

de educaţie naţională

pe teritoriul. întregului

Banat,

,+ „A pus baza înființării unui fond, pentru zidirea unui
palat cultural în TimișoaraIn,
. scopul acesta a exope-.
rat dela Primăria Municipiului Timişoara un intravilan
lângă Camera de comerţ.
„..... Sub auspiciile lui „a, luat fiinţă, înainte cu câțiva ani,
Reuniunea femeilor române din. Timişoara-Fabrică,
__ Deviza lui Ungureanu a fost, că fără mijloace
materiale nu se poate face cultură, De aceea grija lui de căpetenie se îndrepta în primul rând spre promovarea stării materiale a poporului nostru.
La stăruința şi cu concursul moral şi malezial al
lui Emanoil Ungureariu s'au înființat mai multe insti-

tuţii economice în Banat: Timișana în Timişoara,
pe
care a condus-o mai mulţi ani cu multă pricepere şi
destoinicie, Lipovana în Lipova, Luceafărul în Vârşej şi

Albina din Sibiu.

„In calitâte de iispeclor al școlilor şi al” căminelor

de ucenici din
cum

Timişoara şi-a eternizat numele prin felul

a Şliutsă organizeze şi să conducă aceste instituțiuni.

„Scopul era crearea unei clase de industriaşi şi comercianţi la oraşe prin recrutarea copiilor de ţărani dela
sate

şi pregătirea

Pentru

atingerea

lor

pentru

acestui . scop

aceste

la

carieri

iniţiativa

şi

practice.

cu

con-

cursul material.al lui Ungureanu s'a înfiinţat o inslitujiune de ajutoare numită „Profectorul“ cu menirea de
a da primele ajutoare. elevilor avizaţi la începutul ca-

rierii lor. Era începutul: creditelor

ieftine

pe

seama

in-

dusiriașilor.
Emanoil Ungureanu a fost în toate vremurile cel
mai devotat şi mai expus apărător al intereselor noastre
naţionale româneşii. Acest naționalism l-a propagat nu

numai. cu vorba

ci l-a dovedii
7

şi cu fapia, sprijinind cu

—
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banul său toate niişcările şi acțiunile, cari
priveau soartea
şi viito
rul

neamului nostru, luând parte şi la
acțiunea .
pentru redactarea Memorandului.
Şi-a dat contribuţia sa materială şi mora
lă la susținerea marelui ziar românesc de
pe vremuri „Tribuna“
din Sibiuşi la insislenţa lui s'au înfii
nțat două gazele
românești în Timişoara „Dreptatea“, şi
„Foaia de Duminecă“ la care a colaborat, publicân
d 0' mulţime de
articole, în care se ocupa de viaţa cult
urală şi economică a poporului nostru dela sate.

La moartea lui Antoniu Mocioni, în
1890, Emanoil
Ungureanu a pus baza unei fundaţiu
ni cu suma de 2500
florini

sub numirea de fondaţiunea „Mocioni“
cu scopuri
culturale şi de binefaceri,
a

La anul 1892 a înființat fondaţiunea „Mit
reanu“ după numele mamei sale, în -sum ra Unguă de 2.000
florini, din: al
cărui venit să se

susț

ină şcoală
sională ort. română din Timişoara-Fabric
ă.

confe-

Averea ce i-a rămas la moarte a lăsat-o
' Palatului .
Cultural şi Bisericilor din Timişoara-Ce
tate şi Iosefin. „_.
Priviţi deci viața acestui mare defunct.
El 'nu s'a

temut de moarte,

deci nici voi să

nu

vă

săvârşiţi fapte ca dânsul. Slugile Domnului temeţi dacă
bucuros se
cugelă la moarie, căci unde este como
ara. lor,, acolo
„este şi inima lor, Cel cu sertarele pline
de:bani va privi

spre ele, cum zice Sf. loân Gură

de Aur,

iar Sfinţii
privesc spre locul unde este' depusă
coroana nevoinţei lor,
„Bi

serica noastră ortodoxă română
din mitropolia
Ardealului în frunte
cu |. P. Sf. Mitropolii Nicolae, re-

prezentat prin Noi Episcopul Aradului
, şi credincioşii
€parhiei Aradului prin Smerenia Noas
tră, depunem omagiul Nosiru la despărţirea vremelnică
de marele dispărut.
Biserica noastrăîi va păstra amintirea
din generaţie în
generaţie şi se va mândri că “alesul
ei fiu, Emanoil .
Ungureanu, s'â făcut pildă ca luptă
tor distins a] BiseTicii şi Neamului Românesc.
Odihnească în Pace!
In veci Pomenirea Lui!

XIII.

Cuvânitare

funebră

ținută la înmormântarea reposatului prefect
Ionel Mocioni.
|
Jalnici ascultători,

Timp frumos.de toamnă este acum şi scumpul nosiru defunci n'a aşteptat cel puțin vestejirea frunzelor şi
căderea lor. El s'a grăbit dintre noi, căci i-se părea că
aici -pe pământ nu-i destulă lumină, el s'a dus căci spera
să găsească dincolo de mormânt o lume mai bună, mai
multă iubire de oameni şi drum cu trandafiri.
Delunctul privea lumea aceasta ca pe o întocmire
de unde nu mai este eşire decât spre cer pentru cei
credincioşi, iar spre întunerecul mormântului pentru cei
ce cred că este tot una a zice finit sau infinit, vremel”

nic sau vecinic.

Distinsul român ortodox, prefectul Ionel Mocioni
şlia că viața este ca vântul care lucrează neîncetat, năvăleşte şi se întoarce de unde a venit. Ştia că un curcubeu este viaţa care se arată pe o clipă ca să-l acopere apoi
moarte,

nourii.

spre

acea

că

Şlia

moarte,

viața

cât am

porţi de fier, căci ori

este

încerca

vieții, a trăi însemnează să ajungem la
poarta morții.

|

o

care nu poate

SE

alergare

spre

fi exclusă prin

să lărgim

granița

jânta scrisă pe
,

Ah, scumpul nostru defunct, tu, prin viața ta creş-.
tinească ai învățat pe mulţi să privească cu credinţă în

fața vieții şi aceasta ne înveţi şi acum, în clipa morții
“tale, căci semnul odihnei bine s'a aşternut pe fața ta
linără ca razele soarelui care se odihneşte. în amurg.

—
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ascultători,

Distinsa familie Mocioni pierde acum un vlăstar
îinăr şi ilustru, prin .cinste şi moralitate, ilustru
prin tradiția înaltă familiară, iubitoare de românism şi ortod
oxie,
Biserica ortodoxă pierde un aderent plin de cucer
- nicie, eparhia Aradului pe deputatul sinodal cu
suflet de
elită, Românismul un stâlp adânc înfipt în solul
românesc, iar eu episcopul Aradului pe colegul
de bancă
dela universitate.
In faţa acestor pierderi Vă zic: opriţi-vă încă o.
clipă cu sicriul, nu-l duceţi încă la groapă,
ca să Vă
spun că lonel Mocioni
va fi nouă pildă de înaltă cugetare şi simţire, căci viaţă aleasă a trăit ca om
al datoriei. El era om cu avere considerabilă şi asifel
ar fi putut trăi într'un mediu reiras, dar nu putea să
nu audă
glasul țării lui scumpe, pe care a servit-o cu
înălțime :
de
cuget.şi simţire din cea mai

înaltă atmosferă,

ca

un
arbore din vârful muntelui, din mijlocul trăsn
etelor şi
fulgerilor. Ori unde putea el să ducă viaţă reiras
ă, dara
muncit ca prefect sub privirea iuturor, ca pildă să
ne fie.
lar acum

pleacă dintre

noi în vecinicia care

noaşte limite. O sută de mii de ani sunt nimic

eiernităţi. De o mie de ori o mie de ani,

începulul veciniciei.

O' mie

de milioane

nu cu

în fața

nu sunt nici

de

secol

e sunt
tot începuiul veciniciei şi în faţa lui Dumnezeu
înseamnă
doar o clipă. Şi de am multiplica o mie
de milioane
de secole cu toate picăturile
de apă şi cu toate firicelele
de praf din lume, totuși încă nu putem înțele
ge măsura
fericirii sau nefericirii din lumea veciniciei, Dacă
o lac- :
rimă vărsată de un condamnat pe veci ar fi
multiplicată
de lacrămile ce le va vărsa fiecare condamnat
pe veci

nici atunci nu avem

ideia veciniciei,:

|

-

Inimă de piatră trebue să aibă celce. nu -vede
că
viața aceasta este numai umbra veciniciei,
Şi răposatul
în Domnul a simţit că viaţa n'are importanţă
de cât prin
moarte. Nu s'a temut de valurile furioase ale
mării vieţii,
şiiind
că vine limanul .doririlor vecinice. A “sch
imbat

—
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în linişte pe „acum“ cel scurt, cu „pururea“. cel dăinuitor şi a zis: de cât acum pe pământ mai bine pururea în cer.
„Nu Vă înfricoşaţi fraţilor de linţoliul morţii iubitului
nostru răposat şi nu plângeţi căci el de mult murise
pentru

sine ca să irăiască pentru

mente

creştine

alţii,

pentru Biserica

lui,. ţară lui, dar. mai ales pentru Dumnezeu.
Nuliriţi şi voi, jalnici ascultători, idealuri
|
și nu vă este atunci

şi senti-.

dureroasă

despăr-

firea de distinsul suflet alui lonel Mocioni. Mângăiaţi-vă
scumpe rudenii : Mamă şi surori şi văr iubit, că în lu-.
mea aceasta sunt mai mulţi âlergătorii decât cei în cununaţi cu cunună, dar scumpul lonel este impodobit deja
cu

laurii nemuririi

fericite.

Mângăiaţi-vă pretini şi cunoscuţi, căci vă despărțiți
de un om drept, iar Psalmisiul zice: „Dreptul ca linicul va înflori“ (Ps. 91 V. 12.).:
Mângăiaţi-vă

toți, căci anii vieţii noastre

paianjen şi în lumina
putea fi şi
ai vieţii.

noi

buni

Odihneşte Doamne
Amin.

fapielor

sunt ca un

lui . lonel.. Mocioni

creşiini, buni români,

cu drepti

buni

vom
ostaşi

pe robul tău.
A

XV.
Cuvâniare funebră,
ținută la înmormântarea Arhiereului Filaret Must
a
în 17 Oct. 1930 la Caransebeş.
„Pentru

aceea 'în foaie lrebuia

asemăna fraților, ca să

a se

fie milostiv şi

credincios arhiereu în cele ce sunt
către Dumnezeu“ (Evrei 2, V, 17),

Nu plângeţi, căci am venit să

sporesc

şi nădejdea voastră la marginea sicriului,

încrederea

care

închide

rămăşiţele pământești ale P. S. arhiereu Filaret. Nu
fiţi
trişti şi îndureraţi, căci sufletul arhiereului Filaret rămâ
ne

în memoria noastră. Memoria nici unui mort nu ar
ră
-mâne între. noi, dacă sufletul nu ar avea existență după
moartea irupească.

Credinţa aceasta ne zice: nu Plângei,

căci dacă şi o floare din cimitir

înveseleşte,

de

bună.

„seamă fapiele decedatului sunt o mângăiere. Ca' o can:
delă cu licărire de credință rămâne sufletul decedatului
între

noi.

e

|

- Nu plângeți, iubiţi fraţi în Domnul,
ni-a lăsat tuturora pildă nemuritoare.

Se

căci

-

răposatul

„n Thijlocul nostru stă acum răposatul fără.
glas,
căci gura lui a tăcut, buzele lui 's'au lipit,
dar ne aducem aminteşi nu vom uita că ele erau deschise
în viaţă

pentru Evanghelia lui Hristosşi naţionalismul cel
binecuvântat, —: mâinile lui sunt acum nemișcate,
în' viață au binecuvântat

pe toți; picioarele lui s'au oprit

din mers, dar umblat-au până la moarte spre

veci, ochii lui nu mai

mai
dar

văd icoanele sfinte

din

viaţă de.
biserici,

dar văd acum mărirea lui Dumnezeu;. răposatul nu simte
acum mire

asma tămâiei din cădelnițe, dar a. simţit şi
cunoaşie acum că multora a fost mireasma vieţii
: spre
viață şi precum citim la II. Cor., şiia că slujitorii
altaru-

-

— 62—

lui suntem bună mireasmă alui Hristos între cei ce se
pierd. (2 v. 15), ochii lui vedeau că toate sunt mai nepulincioase decât umbra; auzul răposatului nu aude
plângerea celor întristaţi, iar eu iarăşi vă zic: nu plângeți la moartea unui arhiereu cu viaţă patriarhală şi
pilduitoare.
Cu chemare sfântă a fost chemat răposatul în Domnul ca să fie împreună lucrător al lui Hristos. O putere
mare i-a fost dată de lisus ca să săvârşească lucrul
Domnului, — precum şi lisus a săvârşit cele încredin|
“ țate lui de Tatăl Ceresc.
El a cinstit ce i-s'a dat. Preamărirea şi cauza sfântă
a Mântuitorului a fost singura lui năzuinţă în viaţă. „Nici
o sminteală întru nimic dând; în ostenele, în privegheri,
în posturi, întru curăţie,

întru cunoşiință,

întru

îndelun-.

întru

gată răbdare în bunătate, întru Duhul sfânt,

dra-

goste nefăţarnică, întru cuvântul adevărului, în puierea
lui Dumnezeu“ (II. cor. c. 6. v. 4—6), Cu'un cuvânt a
avut în vedere numai să cunoască oamenii pe Dumne-zeu şi să se zugrăvească: în sufletele lor. chipul lui
Hristos.

La -altar, când aducea jerifa cea fără de sânge, era
plin de duhul lui Hristos; lisus Hristos şi slăvirea lui
era obiectivul unic al gândurilor şi acțiunilor arhiereului
Filaret. Chiar şi timpul său liber îl utiliza spre a găsi
noui mijloace pentru preamărirea lui Dumnezeu şi a
face -pe credincioşi să simtă că jugul lui Hristos este al - .

lui şi sarcina lui e uşoară. De minune putea

spune el

tuturor celor ce lar fi căutat în locul desmerdărilor:
„au nu şiiţi că în casa -Taiălui meu trebue să fiu?“
Defunctul nu umbla după bogății, căci cunoşiea
Scriptura,

care

zice prin graiul Sf. Pavel:

„lar iu omul

lui Dumnezeu, fugi de acestea, şi urmează dreptatea,
evlavia, credința“ (II. Tim. 6 'y. 11). N'a stat rece, când .

se lua de oameni în deșert numele lui Dumnezeu.

Şi acum el ducându-se dintre noi ne Zice, învățați
dela mine a lrăi în Dumnezeu.: Căuiaţi şi răspândiţi

—

cuvântul lui Dumnezeu

cu pulere,

- dați sfaturi mişcătoare,
nu poate

mişca

la

taina

mărturisirii

că cel mort în fața lui Dumnezeu

pe morii

primi hrană dela o mamă

azi vestiți pe Domnul,
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sufletului;
un

moartă,

copil

nu

poate

deci voi preoților de

vestiți adevărurile

bisericei

sirăbune, cuvântul evanghelic, apostolic, supr
apământesc,
care aduce lumea la îndreptare, care atunci
când lumea ;
cere pâne cerească, este dat la vreme. Strâm
loraţii şi.
nenorocijii vor cere mângăiere, voi arhiereilo
r şi preoilorsă le slingeţi lacrimile, muribunzilor,
să le aduceţi
alinare, păcătoşilor de pe patul morţii mâng
ăiere. Aa
La aniversarea sfințirei întru arhiereu ferici
tul Augustin zice: Creștinilor, noi suntem prin
demnitatea
noastră
mai

presus de voi, însă teama răspunderii

peniru
voi este atât de mare, încât cădem la picio
arele voastre
şi vă rugăm să ne asistați în rugăciunile noas
tre!
Mare

şi sublimă

e

chemarea

arhierească,

— zice
Sf. Ambrosie. Strălucirea coroanelor şi
scepirelor se
pierde în faţa demnităţii arhiereşti. Răposatu
l pleacă cu
“aceasia demnitate bine păzită. Se va îmbr
ăca cu drep-

iate, aşa cum rostea rugăciunecând
a: îmbrăca

arhieresc. El va

rămâne model

de

datorie

sacosul

pentru toţi”

acei cari au demnități în Biserică, fiindcă
până era sănătos

nu lipsea nici dela şedinţele Sf. Sinod, nici
dela Sinoadele eparh
iale,

nici dela

congrese.

|
“Acum zice nu numai preoților, dar şi
credi
ncioş
ilor: vedeţi şi luptaţi creşiineşte. Pluta
rch istoriseşte că
centurionul Lamachus prinse pe un
soldat greşind. El
zise soldatului: „A doua oră să nu
mai greșeşii, căci
în război

nu este permis.

Când

e

vorba

de

moarte
niciodată nu;i permis să greşeşii, căci
e ireparabil“.
Pentru

creştini! a muri, este a

rece

în

vecinicie.
Deci, jalnici ascultători, nu vă temeţi
de moarte, ci de
răsplata faptelor noastre, ca să nu fie rea.
Moartea este
floarea vieţii vecinice, pe poarta morţii
mergem toți, dar
pe a fericirei numai dacă suntem buni
creştini,
lar acum cu pietate ne despărțim azi de
tine frate

în Hristos,

care ai pus pe

capul meu

mânile: arhieriei,

care şi la bătrâneţe erai iinăr, şi precum
*

Omer a scris

—

64 —

Odisea la bătrânețe, — tu şi cu pilda bătrâneței ai scris
viața ta în cartea. neamului românesc și a Bisericii lui.
Toţi arhiereii ortodocşi îţi dorim să dormi în pace
până la obşiească înviere. Spre cer ridicăm ochii ini„_milor noastre şi zicem: Doamne al puterilor, pomeneşte-ne pe noi Doamne, împreună cu robul tău acesta
mulat dela noi, când vei veni întru împărăţia Ta. Amin.

XV.

Cuvântare
ţinută cu ocaziunea

funebră

parastasului de 40 zile pentru

odihna sufletului fostului ministru Dr. Aurel Cosma.
Jalnici ascultători!

|

lubiţii Mei fii Duhovniceşti!
Lângă îlacăra unei luminări adusă cu mâna proprie
de pe mormântul "Mântuitorului a adormit în Domnul,

înainte cu 40 de zile, un ilustru fiu al Banatului, fostul
„Ministru Dr. Aurel Cosma. Lumina vieții lui a rămas însă
„ aprinsă, fiindcă firul călătoriei lui pămânieşii. s'a tors la
umbra Crucii şi în mireazmă de tămâe.
|
Câji

oameni
nu

lasă în urma

lor decât

plânset şi

glas de puslie sau şi dacă se mai pomeneşte de numele
lor, se zice doar atât despre ei că au murit. Despre
pustia Saharei
este străbătută
riadele de lire
ca de plânsel.

se spune că în timpul nopţilor cu stele
de adierea unui vânt care răscoleşte mi-.
de nisip, ce se ating, producând sunete
Călăuza zice atunci cătră călătorii din

pustie: „Auziţi cum plânge pustia de durere că a devenit nerodnică și stearpă. Auziţi cum plânge după grădinile fermecătoare şi după belşugul spicelor aurii de
odinioară.“ Bănalul bogat în daruri, ca şi Canaanul de
“altă dată, în accentele de duioşie ale măestrelor cânte:
ce funebre nu plânge

după

suflete înfloritoare

din alte

„vremi, ci plin de nădejde, în rugăciunile Bisericii şi cântările ei sfinte, preaslăveşte pe Domnul, că precum după sicriele cernile ale vrednicilor bănăţeni Dr. Gheorghe Popovici, Emanoil Ungureanu, lonel Mocioni, ar- hiereul

Filaret

Musta şi maestrul lon Vidu,

undele iubirii de” Dumnezeu
|
.

şi neam,
|

au rămas

aşaşi după
|

mu5

—
tarea
din această viață
Aurel
Cosma, generaţia
sfântă o pildă .neperitoare
Aurel Cosma era fiu de
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a marelui român bănățean Dr.
supraviețuitoare are ca zesire
a iubirii de Dumnezeu şi neam.
învăţător ortodox, care l-a în-

învățat frica de Dumnezeu
lubirea

aceasta

ță, multă resignare,
perseverența

perspectiva

şi iubirea de neam.

îndoilă i-a adus

multă jertiă în via-"

care i-a olelit caracterul. El ştie că

şi statornicia

voinței curate

se lămuresc în

veciniciei sub mâna cea iare a lui Dumne-

zeu. Cu toată ființa sa el s'a legat de sfintele legi ale
lui Dumnezeu, ca Binele vecinic, pentru care şi în care îrăim.
|

Răposatul Aurei Cosma ştia că numai în Dumnezeu este odihna sufletului omenesc, că ceeace soarele
este pentru

viaţa unei

flori, este credința

Ştiinţa, lumina minţii, şi bunătatea

pentru

suflet.

omului, aspiraţiile lui

şi nădejdea
spre o lume mai
ideală, sunt licăriri ale
veciniciei, pentrucă năzuinţa și dorința spre ideal a o-

mului nu poate fi fără un obiectiv al desăvârşirii absolute.

Steaua e mişcată

de puterea

făe numai în sus,

vuliurul

ninătatea şi aerul

curat. Spre

gravilaţiunii,

focul fâl-

caută înălțimile, acolo e seînălțimi s'a dorit şi sufle-

tul lui Aurel Cosma încă din copilărie. Precum un co„pil aleargă prin văi şi dealuri ca să apuce curcubeul şi
chiar dacă nu la apucat, totuşi a urcat înălțimi și a
respirat aer curai, așa alergăm toţi ca să ne ridicăm
spre culmi, dar aici pe pământ nu găsim adevărata desăvârşire. Fericitul Aurel Cosma aşa a făcu! în viaţa lui;
la universitatea din Dobriţin didea meditații şi din să-răcia lui ajută doi fraţi la școală; ca student la Budapesta juca rol frumos la societatea „Petru Maior“ şi în
locuinţa lui a păstrat multe exemplare - din replica ro-

mână la memoriul dai de studenţii maghiari memoriului
studenţilor universitari din România, exemplare pe care
guvernul maghiar voia să le confişte!
Spre culmi a alergat Aurel Cosma colaborând la
* Enciclopedia Română alui Diaconovici şi scriind la ziarele româneşti din Ardeal înainte de războiu şi acţionând până la unire ca președinte al partidului naţionnal

—

-din jud.

Timiş.
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Spre culmi alerga constituind în 1918,

“împreună cu alţi ofițeri români, consiliul naţional român
-al ofiţerilor şi soldaţilor din Timişoara şi se pune la dis-

poziția marelui sfat naţional. Spre

zările senine

plutea

“mergând la adunarea naţională din Alba-lulia la 1 Dec.
-1918 şi cerând unirea fără condiţii: Ca deputat sinodal
şi congresual, ca prefect al jud. Timiş-Toronial, iar a-

poi ca ministru în guvernul

nemuritorului lonel Brătianu

în anul

Aurel

1922,

regretatul

Cosma

căuia

culmile

'înălțării neamului său, dar față de ioate acestea demni- .
tăţi, mai mult s'a simiit înălțat, când în anul..... a lost
învrednicit să-şi plece fruntea pe lespedea dela Mor.nântul sfânt al Mântuitorului.
„EL, care a restituit fundaţiunii Gojdu bursa de care a beneficial; el, care a inslituit un mare premiu cultural la: Academia Română, el, care a promovat înfiin-

“area politehnicei din Timişoara, atunci s'a simţit mai
înălțat sufletește, când a putut să-şi plece capulla mor.mântul

Mântuitorului,

Care

a zis: „Celce

se va

smeri

:înălța-se-va“!
Cucernici Asculţători !

El s'a înălțat prin faptele lui şi sa simțit liniștit
“spunându-mi odată: Lângă mormântul Domnului am
“simţit mai mult

că a trăi în Hrislos

este

cel mai

sfânt

lucru! Pământ de pe mormântul Domnului s'a pus pe:
mormântul lui şi câteva luminări, cari au ars şi la mor-.
“-mântul Domnului lisus Hristos.
Am rosiit aceste cuvinte, ca prin graiul meu, toți
"Românii de azi să ia aminte că sunt datori a se pleca
în faţa lui Dumnezeu, în orice slujbă s'ar găsi ei. Să
“nu ne plecăm deci la şoapte sirăine, cosmopolite şi la
sirene înternaţionale ateiste sau la libera cugetare. Pe.
treptele suferințelor de Calvar ne-am ridicat, de ele să
nu uităm. Să ştim că nu exclusiv sentimente îndrumate
-de rațiune ne vor învăţa la datoria de“sine şi aproapele,
căci omul

e egoist,

iar ceeace

unul

ține

că e

virtute,

altul socoteşte ca păcat. Avântul şi scopul vieţii în ştiinţă,
se
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artă, patriotism, viaţa economică
Dumnezeu.

„.

-

:

ni-l
-.

da

poale

<a

numai
”

.-

tă

ad

Intru dânsul viem şi ne mişcăm şi suntem. Dumnezeu.

naţiunilor, precum zice
at
şi hoiarele
a aşez

Sf. Apostol:

„ Pavel. (Fapte 17 v. 26). Deci câţi suntem în serviciul

_năţiunii române să ne facem datoria cu gândul că sun-

“ministru Aurel

Cosma.

fostul

aşa cum credea

tem în slujba lui “Dumnezeu,

Dacă

scrise

Horaţiu

Păgânul

Romei : Precum ie temi de Dumnezeu, aşa stai: ince:
putul măririi aceasta este, ca şi sfârșitul ei, primejdie
mare

țara

a împânzit

noastră,

căci a

tiilat pe

zeii ei“].

Eu, cii inspiraţie creştină zic tuturor fraţilor mei
Români: Inceputul măririi noastre este întemeiat pe frica
de Dumnezeu

şi

această

mărire nu

va

avea

sfârşit

până când 'vom preamări pe Dumnezeul părinţilor nostri..
vor cinsti. cu sfințenie, până când vor
ne ii
Şi strein
-vedea că cinstim treptele Calvarului sfânt, prin cari am.

a
n
ajuns zilele de azi..
“ Cu'aceste sentimente . pomenim noi memoria

bu-

nului creştin și marelui patriot Dr. Aurel Cosma şi:
rugăm pe Dumnezeu să-i dea odihnă lină, iiar acum să:

"zicem

creştinește:

„Dumnezeu

să-l ierte! *

XVI.

Cuvânt
rostit

în 21

Iulie

Funebru,

1928

în

Biserica

din " Băile-Her-

'culane, cu prilejul parastasului pentru marele rege
Ferdinand 1.
Jalnici Ascultători,
|

Aurora

vieţii

pământeşti

este mărginită,

căci tine-

reja repede curge iar bătrâneţea se sfârşeşte cu moartea.
Nici regii nu sunt scutiți de acest adevăr, şi mulți dinire
regi nu mai sunt azi cunoscuţi nici după nume!
| - Mulţi au purtat numele de mare, dar nici „mormântul

lor nu se măi ştie azi unde este, aşa precum nu se
cunoaşte mormântul lui Alexandru Macedon. Pe mor„mântul altora se scriu faptele lo, iar alţii cu toată mă_ ximea

lor au dorit

să se

ştie că și ei au

fost oameni.

Regele Cyrus al Perşilor a lăsat să se scrie pe mor:
mântul său următorul epitai : Ah, omule, — oricine eşti
şi ori de unde yii, dacă ajungi aici, să ştii că aici odihnește întemeietorul imperiului persan, nu invidia acest
- monument, care acoperă rămășițele mele pămânțeşti“.
Alexandru cel Mare a rămas profund emoţionat citind
epitaful regelui Cyrus. Cu cât mai mare este emoția.
noastră când nu numai epitaiul dela Curtea de Argeș,
„dar şi inima ne spune că marele Rege Ferdinand |. a
“ fost întemeietorul României Mari.
„Anii vieţii gloriosului rege au irecut ca apa râului
- răcoritor. dela munte.

flori

Pe lângă

înfloresc- iar toamna,

părâului

de munte

un râu de munte, multe

aceste flori se

îngheaţă în timpul

usucă | Apa

iernei, aşa precum

şi viaţa pământească se oprește dela o vreme! Dar precum părâul iar curge cu venirea primăverii așa şi din

.

—

noaplea sicriului o
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altă primăvară

adevărul acesta este luminos mai

deşteaptă pe om. Şi

ales în faţa vieţii oame-

nilor mari, de talia fericitului rege. Dacă palpitaţia inimii u-:
nui om simplu cu dorurile ei este un indiciu al nemuririi,
dacă nădejdile de viitor şi gândurile multe ale unui om-de:
rând sunt concludente pentru viaţa vecinică pentrucă atâta.
sbucium și gând omenescțnu'poate fi înghiţit de periciune,.
cum nu ar fi nemurirea dovedită şi mai ales prin jertfele fără
de samăn aduse de marele rege pentru noi?!
_
Ca reprezentant al voinței divine, marele
ştiut că stăpânește vremelnic, dar prin lealitatea
margini, prin dreptatea curată și iubirea către
nism şi-a înveşnicit numele în memoria ţării şi
ei. El, marele rege, ni-a dat o singură ţară și o

rege a
lui .fără
Româa iilor
singură

Biserică ortodoxă!
Nenumărate cărti s'au scris despre regele Fedinand
|. ca erou,

ca mare patriot,

nirea de memoria

Regelui

dar dacă

fac aici

pome-

mare 'creştin,“aceasta o. fac

“-pentrucă în lumina ideii creştine personalitatea Lui creşte.
Fericitul Rege a contribuit la opera grandioasă a înăl-

țării sufletelor românești spre Dumnezeu prin aceea, că
a sancţionat legea de unificare a Bisericei noastre ortodoxe, pe care a înălțat-o la mare demnilate prin înființarea Patriarhatului Ortodox, adică

Biserica noasiră

a.

devenit Biserică patriarhicească.
- Fericitul rege Ferdinand l. era inspirat de mediul
profund religios al neuitaitului Rege Carol |. Acest neuilat rege spunea că a învăţat româneşte din o Evanghelie cu paftale 'de aur de pe vremea mitropolitului
Dosofteiu. In asemenea: împrejurări a crescut marele:
rege Ferdinand |. şi din concepţia Lui creştină despre
viață a răsărit dragostea Lui cea mare pentru armată
şi popor.

Mare a fost în viaţă, mare rămâne şi după moarte:

în amintirea noastră.

Ca

ostași, ca dascăli,

ca ingineri, ca plugari şi meseriaşi,

cu
"păstrăm

căci
sfinţenie pomenirea,

om de rând, ci pomenim

ca

preoți,

cu toții trebue să-i
nu

pomenim

un

pe Regele, ales de Dumnezeu.

să fie Tată şi Părinte iubilor al tuturor Românilor!

—
_

Ca
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un tală şi-a iubit Ţara

şi poporul,

mai presus de consideraţiile omeneșii.
să ne inspirăm -noi toți,

făcându-ne

cu o

Din
datoria,

iubire

iubirea
ori

lui
unde

am fi puşi. Căci precum carul merge prin colaborarea
părților cari îl compun, aşa şi noi trebue să colaborăm
frățeşte la înălțarea și progresul patriei.
Cu

aceste sentimenle

Vă 'rog pe

toți să

fugiţi de

fantoma materialismului şi plin de idealism înalt să ajutaţi țării, căci noi toţi suntem datori a sluji țara iar nu
egoismul
mormânt

nostru. Alexandru Cel Mare a fost aşezat în
cu mânile afară din sicriu, ca să vadă lumea

că nici marele împărat n'a luat nimic cu sine din această
lume, decât faima fap!elor lui.
Marele Rege Ferdinand |. a plecat dintre noi încununat cu aureola unor fapie mari pentru cari cu toții
avem datoria să zicem: Odihneşte Doamne cu drepții pe

robul Tău, Marele Rege Ferdinand L, iacum
şi în vecii vecilor. Amin.

şi pururea

XVII.
Cuvântare
la ziua Eroilor,

ținută îîn 21 Maiu

1931

Timișoara.

Iubiţii mei fii sufleteşti, Frați Români,
Crucea sfințită azi este simbolul jerifei Eroilor, cari

au crezut în Dumnezeu și dreptatea Lui.
- Sărbătorim azi triumful jertfei şi al lepădării de
Sine, biruința, €roismului sfânt. Sărbătorim nu
noroc al unor oameni

cu memoria

uitată,

jocul de

ci măzuinţe

sfinte şi fără prihană; sărbătorim pe cei cari şliau că
fără luptă nu este biruinţă, fără biruinţă nu este cunună
de lauri.
Laurii biruinţii se cuvin eroilor cari prin jertfă s'au
înălțat în Ochii noșiri, căci fără jertfă nu este înălțare
şi libertate. Precum lisus Hristos înainte de înălţare s'a
jerifit pentru viaţa lumii, aşa Eroii noştri, înainte de a
se înălța la aureola recunoştinţii, s'au jerifit pentru viaţa
“ Românismului. Ori viaţa: este libertate.
Istoria ne spune,

că un popor poate să rabde mult:

Şi ne mai spune această carle a învățămintelor din tre”
cut, că apăsarea de. veacuri nu poate să sdrobiască sentimentul de libertate al unei naţiuni. Adevărul a-esta ni-l

zugrăveşte în mod neresturnabil trecutul nostru
sub jugul de neagră asuprire a ungurilor limp
roape

1000

ani.

Numai acum
şi Tisa,

trist de
de. ap-

: .

simţim şi noi românii dintre

însemnătatea

libertăţii

naţionale,

şi nu

Carpaţi
cred

să.

mai fie o naţiune in lumea cea mare, ca să se poată
bucura așa de puternic de libertate ca națiunea română. Căci, spuneți-mi,

unde

mai

este o

naţiune

care

să

îi fost logodită atâta amar de vreme cu lanţurile robiei ?

_ 13
Noi n'am ştiut ce e averea, căci am trăit în neagră sărăcie, am ştiut ce-i frumseţea naturii, dar nu ne-a fost
ertat să ne destătăm de priveliştele ei, căci eram îndată
socoliji de trădători: Oltul, Mureşul şi Tisa, duceau lacrimile durerilor noastre, lacrimile unui întreg neam .lovit fără de. milă în cele mai scumpe comori ale 'sufle-

tului său!

|
„Ajutorul ne era numai la bunul Dumnezeu şi în
puterile noastre. Intreb deci încă odată,. unde este a doua
naţiune, care să fi suferit ca națiunea română ?...

„„.. Nimeni nu va fi în stare să dea răspuns la acâastă

înirebareşi astfel acum înțelegem şi. mai bine. că poate
mulți dintre noi şi în aceste vremi de adevărată libertate

naţională

umblă

ca şi cum

ar fi încătușaţi în lanţuri. O

asemenea stare nu e sănătoasă şi de aceea trebuie să

fie întreaga

suflare

românească

pătrunsă de adevărul

mare.şi sfânt,că prin vitejia dorobanțului român ne-am

redobândit libertatea naţională: pe vecie.

_„

Vitejia eroilor noştri se aseamănă cu

milor creștini, având încredere

în

|

mârtirul pri-

Dumnezeu . şi necu”

noscând decât cuvântul: înainte ! Frumoase vremuri erau

timpurile primare ale creştinismului: o primăvară a vigţii
creşti

ne. Precum în limpul acela au înflorit flori
teşti fermecătoare: ale ascultării de Dumnezeu, ale. suflene-

vinovăției eroice şi muceniceşii, aşa eroii neamu
lui

avut timpul primăverii lor sfinte:

Supunându-se

şi-au

voinţei

vecinice de a contribui la unirea tuturor Românilor,
ascultând de Dumnezeu.
|
|
5
" Eroii noșiri simţiau că trebue să fie viteji,
înlăturând frica din inimile lor. Au pus frica sub. picior, știind
că faptele omului sunt de sclav, mincinoase şi
chiar

gândurile îi sunt falşe şi greşite. (Carlyle).
„Noi, cei. de azi irebuie să luăm pildă, căci ei au
împlinit dorul milenar al Românismului.

|

|

Eroii trebuie să fie pilda noastră, „pentrucă ei au
liberat cătuşele. milenare. Nu cunoaștem mormintele.
tu-

iuror eroilor, ca să sărutăm

glia ce acopere trupul lor,

— 14 —
dar

vitejia eroilor,

cunoaştem

fermă

din voinţa

isvorâtă

de a lupta pentru Românism. Prin voinţă fermă a întemeiat Temistocle stăpânirea maritimă a Atenei, a biruit
Leonida pe Perşi la Termopyle, dar pentru noi Mărăşii .
şi Mărăşeşti sunt mai scumpe de cât ori ce
lume, căci.acolo s'a vărsat, sânge românesc

nume pe
pentru i-

dealul românesc, ba chiar pentru al omenirii, care trebue să propășşiască sub flamura dreptății.
Scump este pentru noi să ştim unul din misterele
biruinţei vitejilor noştri. Era sufletul unitar, neimpărţit al

neamului, care mergea în aceeași alvie, ca un torent
puternic. Elementele constitutive ale sufletului erau convergente; carlea românească, armaia, biserica nu erau
organisme fără combinaţie între ele, ci crucea şi spada
erau fraţi de cruce.
Marele erou, Regele neuitat Ferdinand L-ul a apărat

acest suflet unitar până la cea din urmă clipă a vieții
lui. Noi cei de azi avem datoria să ne punem în cea
mai strânsă legătură cu trecutul. Carlyle spune că trecutul
este

în stăpânirea

prezentului.

Să

ne

dăm

bine

seama

că nu putem face un pas înainte, fără a ne sprijini pe
cel dinapoi. Dacă rupi punţile, pe cari trebuie să ireci,
eşti în regres sau chiar în prăbuşire, dar nu în propăşire. Cinstind 'elemeniele

constitutive

ale suiletului unitar

românesc, instituţiile cari au „adăpat acest suflet, vom
avea o garanță solidă că suntem în progres.
De aici de lângă 'mormintele eroilor, să nu plecăm
deci niciodată

fără învăţăminte

şi mai

ales să nu uităm

că eroii cunoșteau numai cuvântul: „Inainte“!
Una vestit general a purtat o mulțime de lupte. El
comanda neîncetat: înainte. Când a ajuns pe patul morţii
zise către Regele său, care a venit să-l vadă. Majestate,
până azi şi mai ales până eram în lupte am cunoscut
numai cuvântul „înainte“. Şi acum simțind că mă
apropiu

de

ţinia

mea, zic

acelaş

cuvânt:

înainte...

spre

Dumnezeu !
Inainte, .vă zic şi eu frați

Români!

_
Inainte sub" înțeleapta conducere a Marelui nostru
Rege Carol al II-lea Regele muncii și al datoriei.
.x

N
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Inainte sub paza vitezei armate, care acum
neşie o sută de ani dela reorganizare!

împli--

Inainte sub semnul crucii şi al școalei înfrățită cu
Biserica |
Inainte

prin braţul vânjos

țirea. plugului cu munca

”
al ţăranului,

din ateliere!

Inainte prin cinstirea eroilor!

Inainte!
Inainte cu Dumnezeu.

i

|
prin

înfră--

VXIII. *

Cuvântare
ținută cu ocaziunea dâsvelirii busturilor lui
Gheorghe Coşbuc şi A. D. Xenopol la Arad.
„Biserica noastră ortodoxă, instituția apostolatului
mâniuitor, se bucură astăzi, că prin persoana mea, a
putut sfinți monumentele înălțate în Arad, în memoria

marilor gânditori: Gheorghe Coşbuc şi A. D. Xenopol.
In adevăr, mângăere mare avem constatând, că precum
„creştinismul a avut nevoe de apostoli, aşa şi ideea naţională română, 'ca şi orice idee, prin apostoli şi-a făcut
însemnăm
drum în sufletele Românilor. E bine să ne
să mulavem
neamului
ale:
spirituale
aici, că valorilor
spirituale
valori
de
(țumim serbarea de azi. In lipsă
“pierit-a lumea ântidiluviană, civilizaţia egipteană, a Asiriei,
şi a Romei şi dacă şi în istoria modernă
Babiloniei
«găsim asemenea cazuri, — noi Românii, ne lăudăm
spre înălțare,

că suntem

iotuşi

avut şi avem

căci. am

valori spirituale incontestabile. Intre aceste valori
mândrie numărăm pe nemuritorii' G. Coşbuc şi A.

Xenopol.

cu
D.

|

Precum odinioară Cazania mitropolitului Varlaam,
de zece ori retipărită, — se răspândise peste.tot pământul românesc, dela laşi la. Dunăre, până la Maramureş şi Banat, — aşa şi scrisul celor doi apostoli în- :
făţişaţi în chip de bronz în fața noastră, —-sa răs-..
pândit peste toate ţinuturile locuite de Români, încă
înainte de unirea tuturor Românilor.
Cunoscut

“„pală a
mari,

fiind

Românilor
a fost

1im aici, că

adevărul,

ardeleni,

Biserica, —

geniul lui

că forța

unirii

nu este fără interes

Coşbuc se

princi-

noastră

până în ziua
înfiripase

celei

să amin-

în undele

-

—

fumului de tămâie şi în
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licărirea luminilor de ceară, din

Biserica satului natal, unde tatăl său, părintele Sebastian

era preol. De aici vine în poezia lui: icoană vie a omului
dela fară în înlimitate străveche ci cerul şi pământul
cum caracterizează marele nostru poet Octavian Goga,

concepția poeziei lui Coşbuc.
Autorul Baladelor şi ldilelor, al Firelor

se
de Tort şi

al altor scrieri neperitoare, — era'6 fire conservatoare,
cu rădăcini puternice :în sufletul neamului românesc. .
* Comoara de simjire din 'casa părintească n'a- dus-o în
adunări franc-masonice,

cuni fac: astăzi unii fii ai nea-

mului şi nici n'a zugrăvit fantoşele unui umanitarism rău

înțeles,

ci a cântat cele mai

vibrări ale

trainice: şi mai

suiletului neamului. EI îşi aduce

profunde

aminte de

căscioara' părintească, în care mama lui îi făcea cruce
„pe piept când era 'mic. In poezia „La Paşti“ își aduce

aminte de maica sa;
Ah,

iar în minte

Ii

Sa

mi-ai venit

Tu, mama micilor copile!.
Eu ştiu că şi'n aceste zile.
Tu plângi pe al tău copil dorit,
La zâmbet, cerul azi ne chiamă,
“Sunt Paştile, nu plânge mamă!
Autorul Baladelor şi Idilelor, ni-a dat „Moartea lui

Fulger“

şi „Nunta' Zamfirei“ şi alte frumoase

creațiuni,

dar „Povestea unei coroane de. oţel“ şi „Războiul
no:
Siru pentru Neatârnare“, — scrise de el: încă erau:
citite cu mare sete de toată suflarea românescă,
„ Dacă dela locul acesta am vorbit însă mai mult

despre sufletul său religios, —

să apelezla

marele

intenţionez prin aceasta:

clasa noastră culță de azi, să nu

uite că

Coşbuc a iubit neamul său, dar nu a uitat nici

de Dumnezeu.
ă
|
e
De
aceea trecătorule, trecând pe lângă acest

nument al'lui, adu-ţi aminte ce a făcut el pentru

și te adapă din sufletul lui curat, .
„Iar

toricului

voi cei ce

veţi irece

pe

.

lângă

Alexandru Dimitrie Xenopol, nu

moneam

monumentul

uitaţi că

is-

el a

—
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“fost reprezentantul tipic a culturii' naţionale. Măreaţă
faptă a săvârşit, când a dăruit Aradului vasta sa bibli'oiecă. Voia să ne grăiască şi după moarte, că aici la
-granița

de vest a scumpei

Românii,

numai

prin cultura

naţională, vom fi sentinela adevărată a „geniului românesc.
In autobiografia

sa, declarase,

că naţionalist a fost

dela cea dintâi îngânare a minţii pe ilărâmul cugetării
şi ca naţionalist va trece în pământ. A servit ideea najională

română

cu sfințenie.

In scrierile lui,

iubirea de

.

neam şi de [ară este cea mai aleasă preocupare, luminată de studii juridice, despre cari spunea că sunt
-absolut necesare

unui

istoric.

Prin teoria sa despre istolrie, era cunoscut chiar
“streinătăţii şi de multe ori a fos învilatla congrese în“ternajionale

şi

să ţină cursuri la Sorbonne.

Istoria

Ro-

“-mânilor din Dacia Traiană este operă de mare valoare. *
Astfel monumentul lui, aici, în partea apuseană a Ţării, este
un indiciu, că neamul nostru este chemat a colabora
cu naţiunile mari ale Apusului la ridicarea spiritualităţii
în omenire.
i
în

clipa aceasta

bucuria

bisericii

noastre

a

Nădejdea

Noastră

este nețărmuriiă,

ca

precum

is-

vorul mic prefăcut în râu, este purtător de corăbii —
aşa şi centrul : cultural şi naţional al Aradului de ieri
va purta falnic ideia naţională română şi flamura' solidarității româneşti, — cari se vor adăpa şi din: geniul
marilor scriitori români Gh. Coşbuc şi A. D. Xenopol.
Cu .această

fericită nădejde

să sirigăm:

Trăiască. Maj. Sa Regele nosiru Mihaiu |.
Trăiască

România!

*

Dacă

voit să fie în chip desăvârşit îmbrăcată în haina cuvântului, —_ bucuria aceasta va fi şi mai îndreplăţită,
dacă serbarea de azi va fi urmată de o reală purficare
:şi regenerare a sulletelor. Noi stăm gata să 'contribuim
cu ioată munca şi jertfa. Noastră la adevărata înălțare
“a sufletelor, la progres necontenit şi vecinic, care nu
admite oprire.

ALA.

Cuvâniare
ținută

cu ocaziunea

Arad

congresului

inginerilor

la 14 Septemvrie

în

|

1929.

O legendă, ne spune că marele sculpior
Michelangelo, după ce a terminat Statua proorocului
Moisi, —
cupri
ns de o stare exlatică a mai
groaznică lovitură de ciocan, zicând:

aplicat statuei o .
„Grăeşte Moise!“

Numai graiul îi mai lipsea statuei, căci frunt
ea ei radia
"de bunătate şi frumseţe.
“Lumea de azi nu ni-a dat să vedem pe
toate terenurile
oameni,

cari -să se

asemene

la

cara

cter şi
frumseţe cu expresivitatea arlistică a statu
ei lui Michelangelo în opera lui Moisi. Aceasiă iristă.
conslalare este
rezultatul individualismului exagerat al zilelor
de azi care
nu prea voeşte să ştie de opera instituții
lor tradiționale
ale sufletului românesc, între cari numă
răm mai întâi:
biserica

orlodoxă.

Domniile

Voastre,

tanlul Bisericii, să

învitându-ne

facem

pe

Noi, reprezen--

parte din comitetul de orga:

nizare al acestui congres, daţi o pildă
editicătoare de
felul cum trebue să se comporte intelectua
lul român faţă .
de biserica sa strămoşească. Imi
place să cred că
D-Voasiră, cu toţii, fără excepiie, vă
daţi seama că
omului de azi nui ajunge să aibă accel
erat, automobil, avion, radio, electricitaie, băi în străi
nătate şi con-.
fortul celei mai vaste imaginaţii: omul de
azi are aceste
bunuri, dar neliniştea, disperarea, lurburăril
e, nemuiţumirile şi sinuciderile nu lipsesc din lume.
Este bine ascoate cât mai multe automobile din fabri
ci şi cărbuni
din mine, dar şi sufletul îşi cere ale sale.
Ne trebue şi doctrina lui Hristos, căci lozin
ca de

—
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concurenţă, libertate, nu înlătură încă inegalilatea și
nedrepiatea lumii. Ce folos să spun în gura mare, că sunt

liber și mor de foame! Nemulțumirea lumii de azi numai prin dragoste. creştină se poate tempera. Prin pie-

tatea creștină stăpânim plăcerile exagerate, iar nu
prin
măsuri polițienești.
ă
|
Inteleciualii noşiri să premeargă deci 'cu pilda creşlină, căci soarele de sus in jos îşi. trimite razele 'sale

până în adâncimi. Părâul de munte dinspre vârfuri merge:

la vale şi asifel şi o nouă îndrumare religioasă-cultura
lă,
de sus irebue să pornească spre popor. Ştiinţa nu mai
este azi monopolul celor puţini. Curentele distructive,

prin scrierile de senzaţie prin cinematograf îşi fac drum

în mulțime şi numai doctrina Mântuitorului poate opri răul.

Sunt mândru,

că

D-voastre : înțelegeţi

rostul

înalt:

al credinței noastre străbune. Această biserică vă binecuvintează pe toţi acei cari, vă dai seama, că renaşit
e-.

rea neamului

nostru poale

veni. numai

dela realizarea

în domeniul practic a docirinei creştine. In anul acesta.

„se împlinesc:o sulă de ani de când din oraşul acesta
.
episcopi români apără legea şi limba românească. Ca
urmaş al acestor episcopi, aduc saluiul B sericei mele,
aceslui congres și vă împărtăşesc arhiereasca mea binecuvâniare,.

XĂ.

Cuvâniare

.
din.

ținută cu ocaziunea congresului misionar
Chişinău în 6 Octomvrie 41929.

Am venit in mijlocul D-Voasiră. cu sentimentul
unei îndoite recunoşiințe: să mulţumesc |. P. Sf. Mitropolit Gurie pentru dragostea cu care a onorat în persoană
Congresul misionar dela Arad şi să Vă mulţumesc Frățiilor Voastre. pentru dragostea ce ni-aji arătat nouă
personal la acel Congres şi de atunci până acum.
Recunoştință aşteaptă un părinte dela fiul său, un
învăţător

dela

elevul său,

un

sărac

dela

binefăcătorul

său. Recunoşiinţa mea culminează în faptul că atât |.
p. Sf. Voastră, cât şi fraţii misionari m'aţi încurajat în
munca

grea

peniru

apărarea,

bisericei

strămoşeşii

şi

asifel cu drept cuvânt aţi înfăptuit proverbul lui Solomon:
„Frate de frate ajutat este ca o cetate tare și înaltă şi
are putere ca o împărăție întemeiată“ (18 v. 19).
Cu toții suntem chemaţi astăzi să împlelim diadema
cea mai frumoasă a anteluptătorilor neamului românesc
de azi

spune
pe

care

pentru

Hristos,

Scriitorul

bisericesc

Tertulian

că creștinii timpului său iubeau o icoană sfântă,
au aşezat:o mai

întâi în biserici: icoana

bunu-

lui păstor, care poartă pe umeri oaia cea perdulă dar
regăsită prin truda păstorului. Icoana acestui păstor să
ne călăuzească în lucrările noasire. Atunci sunt sigur

că vom da pâinea vieţii celor cari o cer dela noi: am
- certitudinea că atunci oropsiţii şi nenorociţii nu se vor

i vor mai alerga pe
mai scălda în lacrimi, îndoielnicinu
drumul rătăcirei, păcătoşii pe patul morţii nu se vor
a
sbate în desnădejde.
-6

—

82 —

Fraţilor,
Să stăm cu Dumnezeu în necontenită rugăminte şi
vom birui. Căci nu vom putea vorbi oamenilor despre
Dumnezeu, dacă nu vorbim mai întâi noi cu Dumnezeu
prin rugăciune.

Dacă

suntem

morți în faţa lui Dumnezeu

nu vom putea ridica pe cei morți sufletește. Precum nici
un copil nu poate suge lapte dela o mamă moartă, asifel
nici credinciosul "nu poate să se nutrească sufletește
dela preoiul, care nu şiie propovedui cuvântul de foc
al Evangheliei.
Precum Saul -a întrecut: odinioară pe Evrei prin
înălțimea corpului, aşa trebuie să întrecem noi pe credincioși în toate virtuțile. Infrăţirea la muncă ne va ajuta
_să biruim. Infrăţiţisă pornim la muncă şi să nu uităm.
cuvintele lui Gh. Coşbuc:.
„Trăiască cei ce vreau să lupte
lar cei fricoşi se plâng şi mor
De-i vezi murind să-i laşi să moară
Căci moartea e menirea lor!“
Menirea

noastă

e viaţa în Hristos,

Amin.

XXI.

Cuvântare
ținută cu ocaziunea deschiderii congresului

„Asociaţiei Clerului Andrei Șaguna“, idin 6
Noemvrie 1929, în Alba-lulia,
|

„

Inalt Prea Sfinţite Părinte,
- Prea

Am

.

Cucernici Părinţi şi fraţi,

venit

la

acest

congres

|

pentru

a merge

mai

intării la luptă impotr
: vrăjma
iva
șilor bisericei noastre.
Deşi se va lupta cineva, nu se încununează, de
mu se va lupta după lege“ (2 Tim. 2. v. 5). Marele
Apostol

Pavel,

care a grăit aceste cuvinie, a mai

spus:

Luptă bună m'am luptat“. Marele Apostol Pavel, a făcut
„dovada că pentru Hristos a suferit năvăliri în toate zilele, ostenele, bătăi şi temniţă (2. Cor. 11). Dacă deci
“şi eu, nevrednic urmaş al Apostolului Pavel, am suportat oarecare osteneală, venind în mijlocul vostru, — ce

dar este mie? Căci dator sunt a pune toată viața mea
“în slujba lui Hristos şi a mă ruga împreună cu voi
ca.
“Biserica cea sfântă a Lui să biruiască. Dator mă
sim“țeam a mă ruga şi eu azi împreună cu voi, ca
misiona-

rismul bisericii noastre, să triumfe spre slava lui Dum„nezeu, care oprind odinioară soarele în loc şi ducând
la biruinţă pe Iosua asupra Gabaoniţilor ne va duce şi
pe noi la biruință asupra vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi..
“După mărturia
Sf. Ambrozie fericit a foșt odinioară
episcopul Sixi, că a avut pe diaconul Laurenţiu, care
văzând că episcopul său merge la moarte de: martir, cu.
lacrimi în ochi îi zise:- „Unde mergi, părintele meu,
“fără de fiul tău?

unde grăbești, sfânt preot, fără diaconul

“tău? Tu încă nici odată
.

,

nu ai

adus

jerifa

fără. mine
|

gt
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slujitorul altarului ?... Tu m'ai admis la săvârșirea sfinielor taine şi acum in adevăr ai voi să opreşii ca sân-

gele mau

să curgă

impreună

cenicească“ ?
o
“Episcopul a răspuns
înainte de dascălul lor,
chemaţi a rămâne după
urma lui. Şi Laurenţiu a
Bunul Dumnezeu nu
aureola

unui episcop

de

cu al tău

în moartea

mu-

că numai ucenicii slabi cad
iar cei tari. rămân, căci sunt
învăţător, ca să biruiască în.
căzui după episcopul său.
mă va învrednici pe mine cu
talia lui Sixt,

dar

voiu

căuta.

în munca mea viitoaresă mă jerifesc pentru biserica
română ortodoxă, cum va trebui. să ne jerifim toţi episcopii Ţării Românești, căci numai în felul acesta vor
avea preoții noştri duhul de jerifă al diaconului Lau-.

renjiu.

Episcopatul şi preoțimea noastră trebuie să fie după:
pilda lui losua şi Kaleb. Doisprezece . exploatatori au
fost trimişi odinioară în Canaan ca să ducă veste po=
porului ales despre cele de acolo. Dar numai Iosua şi
- Kaleb au îndrăznit.să îndemne poporul la lupte cu inamicii Canaanului. Toţi cei zece mii preoți ortodocşi ai.
țării, — fără excepție,— împreună cu episcopii lor
suntem hotărâți să ne solidarizăm la muncă pentru a.
birui asupra păcatului sub toate aspectele lui.
Acest congres este un mijloc de solidarizare la.
- muncă Îrăţească. O irumoasă solidarizare a realizat şi:
Asociaţia preoților misionari din țară. Această asociaţie
a făcut ca Societatea Sf. Gheorghe să se răspândească. până în Basarabia, a răspândit în toată ţara broşurile.
religioase pentru popor, redactează o revistă misionară,.
crează asociaţii religioase, ține misiuni poporale, şcoli:
duminicale și realizează multe alle locuri bune. Ca unul.
care sprijinesc, de aproape munca preoților misionari, —
mă bucur deci că Asociaţia Clerului „Andrei Şaguna“,—:

caută înfăptuiri misionare.

a

Prea Cucernici Fraţi!
Vă doresc rezultate

bogate

pe acest

teren şi Vă

—
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să nu uitaţi că, cu toţii avem

ceva de

spus

nu nu-

mai pe seama noastră, ci şi pentru lumea noasiră laică.
kk
.

*

,
*

a

.

Toţi ne vizează să
noi trebuie să chemăm
punderii sociale. Dacă
din Pădurile Japoniei,

ne facem datoria de preoli. Dar
lumea de azi la sentimentul răsşi Andamanezii din India, Ainozii
Bușmanii şi -Pigmeii din Africa

au

'cu atât mai vârtos

acest

sentiment,

—

să-l

avem noi,

„cari ne mândrim a avea o conştiinţă creştină. Să nu ne amăgească sclipirea aurului și arginiului,
căci aur şi argint avut-au şi Babilonienii, cari azi nu
mai sunt. Filozoful Oswald Spengler în scrierea sa:
„Der Uniergang des Abendlandes“ compară lumea. de
azi cu lumea

romană

în

decadenţă

din

secolul

4-lea.

Dar precum atunci un lulian Apostata a trebuit să
exclame ; Tandem vicisti Galilaee, — aşa şi lumea de
azi trebue să spună:' „Hristos este viața noastră“ AMIN.

-

XXI

Cuvântare
ținută cu prilejul

E

vizitei 1. P. Sf. Sale Patriarhului

Regent Dr. MIRON CRISTEA în
Se
1929 la Timişoara.

29

Decemvrie|

Inalt Prea Sfinţite Stăpâne,
Iubiţii mei fii sufleteşti,
Viaja

irăită în Dumnezeu

*

îndreptățeşte

pe creştinul'

adevărat să se bucure de binefacerile: Celui mai presus.
de fire. Viaţa trăită în Dumnezeu ne face pe noi Ro:
mânii orlodocşi să ne bucurăm, că vedem ceriul azuriu,.

soarele strălucitor şi curcubeul multicolor. În adevă
r
bucuria vieţii în Dumnezeu nu este bucuria simțirilor şi
.
gândurilor trecătoare, ci este psalmodia sufletului, care-

numai în Dumnezeu îşi găseşte odihna. Din' moşi strămoşi un foc sacru s'a coborât peste:
sulletele strămoșilor noştri, un foc, ale cărui flacări se
înălțau spre cer, precum şi focul material se înalță în.
sus, căutând o existență durabilă. Schinteia divină a-.
prindea toideauna focul sacru al strămoşilor noştri.şi
astfel nu-i mirare, că viața

creştină.

o

lor

era

plină

de

A

Sfântul lon Gură de Aur a observat

la

bucurie

Fenicieni

şi Asirieni că îndată ce treceau la creşiinism până.şi.
faţa lor lua înfăjişarea bucuriei, deşi dela natură erau
ursuzi. Indienii din Paraguay şi Chinezii după înfăţişarea feței înclină spre scepticism, dispreţ şi idiferentism,
"dar îndată ce se încreştinează, faţa lor radiază de bucurie.
Cu atât mai mult ne bucurăm noi astăzi auzind
„sfânta Evanghelie, care ne spune că economia divină
a păsirat sufletul pruncului lisus care a devenit Impăra-
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tul lumii şi al veacurilor. Perit-au
şi mai mici din Villeem și hotarele
pruncul

din iesle, care a

adus

pruncii:de
lui, dara

mântuirea

doi ani
rămas

tuluror. 'lisus

Hristos, Mântuitorul lumii a dat orbilor lumină, şchiopi-

lor umblare, surzilor auz şi morţilor viaţă. Dragostea
Domnului este mai tare decât eleciricitatea care volati-

lizează metalele şi descompune corpurile. Ea este mai
tare decât magneiismul, care paralizează până și braţul

ce] mai puternic. Dragostea lui lisus a triumfat asupra
Romei, care reprezenta pe atunci puterea lumii, a biruit

asupra Aihenei, care reprezenta înțelepciunea lumii.
Văzând noi biruința de aproape două mii de ani
a creştinismului, suntem datori să îndreptăm privirile
noastre dincolo de zările omeneșşii şi să tălmăcim oamenilor rosturile vecinice ale realităţilor. creştine. Adevărat că viaţa este scurtă, de o clipă, ca săgeala, ca
-ecoul, ca norul, ca roua, dar deasupra celor trecătoare
plutește Dumnezeu. In consecință simţim nevoia indiso-

lubilei legături dintre Dumnezeu

şi om.. Legătura dintre

Dumnezeu și om se face prin biserică şi reprezentanţii
ei. Între aceşti reprezentanţi Pronia Cerească ne-a hărăzit nouă Românilor ortodocşi pe Inalt Prea Sfinţia Sa
Prea Bunul nostru Patriarh Dr. Miron Cristea.

Inalt Prea Sfinţite Stăpâne,
Pentru poporul nostru dreptcredincios ni este indiferent să stie că strămoșul Inalt Prea Siiriţiei Voastre,
fericitul Vasilie Cristea în urma prigonirilor baronului
- Kemeny a irebuit să plece din satul său de baştină Potoc, de lângă Mureş, în Topliţa Română. Acel strămoş
a suferii şi temniță la Unguri,

Sfinţiei Voastre.

munca

în

ca şi bunicul

Este edificator să ştie toţi

fericită pentru biserică aţi început-o

Orăştie, Fericită, de trei ori fericită

este

Inalt Prea.

Românii că
ca învăţător

activilatea

ce ai desfășurat până azi în numele Crucii lui Hristos.
Când baroneasa KemEny din comuna leci a pretins ca
Românii să dea jos o Cruce ridicală la loc de frunte.
Inalt Prea Sfinţia Voasiră a-i scris în „Tribuna“ din
„Sibiu împotriva acelei nelegiuiri şi a-Ți îndemnat la luptă

-
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pentru libertate, căci, precum zice Bolintineanu, — cine
luptă pentru libertate, luptă pentru Dumnezeu, A-Ţi fost
cel :dintâiu care a-Ţi conlucrat la înfăptuirea frăţiei între
studenţii români şi slovaci la universitatea din Budapesia,
a-Ţi avut o atitudine demnă pe timpul procesului „Memorandului“ ca preşedinte al comitetului de studenţi
universitari,

cari au lansat un apel către

Români,

ca să

parlicipe la desbaterea procesului.
Ca asesor consistorial în Sibiu. a-Ţi lucrat: pentru
ridicarea religioasă- -morală a Românilor din Mitropolia
Ardealului şi mai ales pentru instituţiile din arhidieceză,
între cari şi pentru ridicarea bisericei catedrale. Ca e- .
piscop al de Dumnezeu păzitei episcopii a Caransebeşului, V'a-Ți identificat cu adevăratele interese ale bisericei ortodoxe, ale turmei

încredințate și

ale poporu-

lui român, aşa precum Providența divină Vă desemnase.
după antecedeniele alegerii întru episcop.
Numeroase
vizitaţii canonice, sfinţiri de biserici şi şcoli împodobesc -

munca Inalt Prea Sfinţiei Voastre din timpul acela.

In ânul 1911 cu prilejul sfinţirei .școalei ortodoxe
din Lugoj 'a-Ţi spus între altele: „E frumos să fii bănățean,... dar această

mândrie

esle împreunală

cu o grea

răspundere în faţa viitorului“. Virtuţi creștineşti a-ți pus!
la temelia mândriei bănățene şi eu, care port grija sufletelor româneșşii pesteo: pariea Banatului, Vă pot spune
că toţi Bănăţenii, — ca și toţi Românii, — de atunci
şi până azi V'au însoţit cu admiraţia lor. Atitudine -de
părinte ocrotitor a-Ţi avut în timpul răsboiului, înflăcărat
orator a-Ți fost la adunarea naţională din Alba-lulia și |

delegat al marelui sfat naţional din Alba-lulia. pentru
predarea “actului unirii în mâinile Marelui Rege Ferdinand |. Inima bănăţenilor V'a însoţit pretutindeni şi bucu'ria lor a culminat atunci când marele Rege Ferdinand
I, la 1 lanuarie 1920 (deci aproape exact înainte cu
zece ani) cu prilejul investiturei, ce a-Ţi primit ca Mitropolit-Primat al României-Mari, V'a spus:

„Urcându-Te

pe scaunul arhiepiscopal al Ungro-Vlahiei ai frumoasa
menire de a înfăplui politica religioasă a lui Mihai Viieazul“.
-

—
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Când în anul 1925'a-Ţi fost înălțat la demnitatea
de Patriarh, a-Ți mulțumit lui Dumnezeu că din simplu
fiu de ţăran, pe care l-a botezat un cioban, a-Ţi devenit
Păstorul neamului ca indicație dela: Dumnezeu, că un
cioban Vă închinase la sfânta icoană.
Nu este timpul și locul să zugrăvesc aici binele:
ce-l faceţi Bisericei şi Neamului. ca Inalt Prea Sfinţit
Patriarh şi Inalt Regent, dar sunt sigur că munca. înaltă

sinceritatea,

dreptatea,

ani, decând

sunteţi Părinte

bunătatea

părintească:

şi toate

celelalte însuşiri cu cari Atot Puternicul Dumnezeu V'a
împodobit, sunt mană cerească pentru isufletele tuturor
Românilor. Acum deci, când se împlinesc tocmai zece
Sufletesc

al

tuturor

Româ-

.

nilor, în numele credincioşilor eparhiei mele,. vă aduc”
„cel mai profund :omagiu ce Vi-l poate aduce un slujitor
al Altarului şi rog pe Atot-Puternicul Dumnezeu să Vă
sporească anii vieţii în pace şi fericire,
lar voi, preaiubijii mei fii suiletești, să nu uitaţi că
aveli datoria să daţi ascultare mai marilor voştri Părinţi
'sufleteșii. Inalt. Prea Sfinţia Sa, Inaltul Regent şi Patriarh . :
Miron, în anul 1910, când a fost hirotonit întru episcop, a spus între altele că a văzut lă roirea unui stup de albine, că întreg poporul albinelor aleargă şi sboară după
matca

sa cu încredere necondiționată. Aceasta încredere

0 aştepta atunci I. Prea Sifinţia Sa şi o aşteaptă dela
“toţi fiii bisericei, dar mai ales dela intelectuali. Intelec
tualii trebue să ia pildă dela ploaia care se urcă în
sus
sub forma vaporilor, dar iarăş se întoarce pe pământ
şi
rodeşte,
|
|
|
Așa să faceţi, iubiții mei şi sunt sigur că bucuria
noastră

de azi va da roduri

binecuvâniate.

Atunci,

cu

adevărat vom fi contopiţi sufleteşie, căci precum -cedrii
Libanului, stejarii României, brazii Norvegiei, palmierii

Lybiei din acelaş pământ al lui Dumnezeu îşi trag. seva
lor, rămânând stejarul stejar, iar cedrul cedru, — precum i-sa dat, — așa şi noi, fiii bisericei străbune, să

nu uităm că nulrindu-ne cu laptele sfânt al învățăturilor
Bisericei ortodoxe: maica noasiră a tuturor, vom creşte,
”

— fie care după starea lui, — adevăraţi fraţi întru Domnul.

XĂIII.

Cuvântare
ținută cu. ocaziunea conferinţei caritative
creștine din eparhia Aradului.
. Din clipa în care am luat conducerea . episcopiei
Aradului, am simţit că, din zi în zi, tot mai grele sarcini apasă asupra slabilor mei umeri. Tot ceeace am
făcut până

douăzecea

acum,

nu

parte, din

este

nici

a zecea

ceeace va irebui să

parte,

nici

a

mai facem.

In special pe teren caritaliv-social s'a făcut puţin. Nu
numai Sf. Scriptură, dar şi vechea carte a Așezămintelor Apostolice ne impune îndatoriri grele. - lată ce zice
carlea a patra a Aşezămintelor Apostolice: Voi deci,
episcopilor,
îngrijiţi de creşterea lor, ca să nu ducă
lipsă de nimic: orfanilor înlesnindu-le cele ale părinţilor,

văduvelor

sătoria,
milă,

cele “ale bărbaţilor,

meşteşugarului

străinilor găzduire,

lucru,

celor

vârstnici

că-

celui nedestoinic a lucra

flămânzilor

mâncare,

setaţi băutură, celor goi îmbrăcăminte,

celor

bolnavilor

în- :

cer-

„_cetare, celor din închisori ajutor. Pe lângă acestea să
aveţi mai multă grije de orfani, ca să nu le lipsească
nimic,

de fecioară

până

a ajuns

la

vremea

căsătoriei

şi daţi-o după un frate, iar băiatului daţi-i cele trebuin'cioase, ca să învețe o meserie spre a se hrăni din venitul ei, ca, dupăce va deprinde bine meseria, să-şi
poată cumpăra și uneliele meseriei, spre a nu se mai
_îngreuna dragostea fraţilor cea nefăţarnică faţă de el,
ci să-şi agonisească el singur cele de irebuinţă.
|
Acest citat cuprinde problema asistenței sociale
aproape în întregimea ei. Nu putem, deci, sta indiferenți “faţă de săracii noștri, bolnavii şi orfanii noştri.
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Nu putem sta nepăsătoriîn faţa mizeriilor de tot felul,
* V'am chemat, deci, ca în faţa acestor grele îndatoriri
ale Bisericii să vă cer preţiosul sfat şi nu mă îndoiesc
că, cu toată iubirea, veţi spune părerile D-Voastre.
Iubirea este pornirea cea fericitoare, care ne poate
aduce pacea de care, în zilele noastre, se simte o
nevoie atât de mare. Unde lipseşte iubirea, acolo nesmintit se prezintă puhoiul asperităţilor de tot felul. Asperități mari avem în zilele noastre: mişcări muncitoreşii
în toate ţările, revoluţii sociale, (Rusia, Spania) concepțiile ante-belice schimbate, axiomele
. dărâmate, noliunea de proprietate şi autoritate modifilicate. Ce face
slalul ? El caută să niveleze aceste asperităţi însă înzadar,
deoarece fără concursul Bisericii nu va putea avea isbândă. Să nu uităm că, alături de neagra sărăcie, luxul
se răsfaţă, automobilele se înmulţesc, dar temniţele sunt

pline. Săracii flămânzesc, iar bolnavii se înmulțesc peste

măsură. Chiar şi țările, cari au eşit învingătoare din
crâncenul războiu, încă au o mulţime de greutăţi economice-financiare. Dar să nu se creadă, că inegalitatea

bunurilor ar fi pricina răului ce bântue societalea omenească,. căci adevărata

pricină

e lipsa de. dragoste

cre-

ştinească. Libertăţile civile, atât de lărgite în urma războiului, nau pului mângăia societatea. Mulțimea legilor
şi forța poliienească n'au putut potoli văpaia luxului şi
a egoismului, cari mistuiesc fără crujare, Şi să nu uităm
că luxul şi egoismul sunt doar o singură cauză a rău-

lui ce bântue în societate. Cumcă nu distribuţiunea egală.
a bunurilor poate mântui societatea din ghiarele relelor o dovedeşte Rusia, unde sunt milioane de cerşitori şi
unde mizeria e mai accentuată ca ori -unde. Deci astfel
stând lucrurile, cu drept cuvânt ne putem întreba: oare
ce va putea aduce mulțumirea și fericirea atât de dorită
în, sânul societății ? Desigur că numai religiunea creștină;
căci ea înfrânează egoismul, ea face ca cel ce are două
'haine să deie şi celui ce nu are, ea propagă iubirea şi
ajutorarea deaproapelui. Sfântul Pavel la [| Cor. 3.18
spune: că dacă este în noi dragoste, resfrângem mărirea
Domnului. Să nu stăm, deci, nepăsători faţă de relele

— 92—
sociale, ci să 'căulăm fiecare să turnăm pe ele cât de
mult unt de lemn tămăduitor. Să dăm mână cu toții,.

„căci 'cu puteri unite, desigur'că vom putea, cu mai mult
succes, să trecem la fapte de caritate, prin cari va fi
salvată ortodoxia noastră. Deci la muncă frățească pentru Hristos şi Biserica Lui!!
”

XAIV,

Cuvântare
ținută cu prilejul adunării
a fondului preoţesc

|

generale extraordinare

în ziua de

1 Aprilie

1930.

Prea

Cucernici Părinţi!
De câte ori se pune în discuţie problema

materiale

mărturisim

a

clerului

că. acest

nostru,

de

cler nici pe

atâtea

ori

siluaţiei.
trebue

departe nu a

să .

fost şi:

nu este recompensat pentru imensele servic
ii făcute neamului. Condiliile materiale ale pregăitirei
în seminarii.
Sunt precare iar preotul linăr când porneşte
la muncă.

în ogorul lui Hristos, n'are unde să-şi plece
capul, căci
şi salarul unui păstor de oi este mai bine asigu
rat decât:
locuinţa preotului.

Ierusalimul odinioară n'a cunoscut vremea cercetării.

sale şi a trebuit să piară. lerusalimul,
aştepta semne:
externe şi n'a. observat că Hristos a venit.
ca să mân-.
tuiască. Nici lumea de azi nu prea
ea in seamă pe:

irimişii lui Hristos. Trimişii Domnului suni
lucrează. Muncitorii din fabrici, funcționarii aici, preoții:
statului sunt
mai ferici

ţi că cel puţin se caută planuri pentr
u a li-se ă
înlătura mizeria împreunată cu lipsa de locui
nţe, dar -la.

preoți nimeni nu se

_

cugelă.

|

Marele economist francez Charles Gide

|

în Cursul

său de economie politică arată că problema
locuinţelor:
este de mare

importanţă;

din

punct de

vedere

socia

l
ese mai mare decât hrana, căci cheltuelile
chiriei au
crescut mai mult. Ei bine, preotul este cel mai impor
tant.
factor social al muljimilor şi la locuinţa lui
nu se gân= |
deşte nimeni.
!
a
Noi la. Arad, am cumpărat pământ din banii
preo--

r
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jilor pe seama

fondului preoţesc şi statul ni l-a expropiat.

De cinci ani de zile în fiecare an caut prin intervenții
personale să redobândesc ceva din pământul luat. Mi-a
rămas numai nădejdea care o vom mai spori cu marea
putere de răbdare a preojţimei noastre.
Această răbdare mucenicească a preojimei este
exemplară. Preoţii nu sunt sclavii prezentului; ei caută
şi din punct de .vedere material numai la viitorul” preoteselor și copiilor lor. Ei slujesc până la. adânci băirâneţe

şi nu beneficiază

personal

de

economiile

puse la .

fondul de penzie pentru zile negre. Ei bine acest preot
jerifilor nu trebue deci criiicat, ci lăudat,
Laudă să cuvine vouă preoților că plantați nădejdea
veciniciei în inimi, deşi nu aveţi nici o bucată de pâne;
laudă se cuvine vouă, că voi locuiji în colibe cu coperişul desfăcut şi în şcolile confesionale zidite prin îndemnul nostru nu vi-se prea face loc de locuinţă. Bravi
sunteţi, că munca

voasiră

cu toate acestea sporeşte spre:

slava lui Dumnezeu şi. binele Țării Româneşii.
Acest omagiu am ţinut a-l aduce preoțimei noastre
cu prilejul adunărei generale a fondului preoţesc. Vrednici sunt preolii de acest omagiu, căci ei învață lumea
de azi să se plece legilor şi forţelor morale, . cari stau
la baza vieţii adevărate. Cu aceste cuvinte deschid
adunarea generală a fondului preoţesc şi Vă rog să
fiți siguri că mă găsiţi în fruntea năzuinţelor chemate a

îndrepta situația materială a clerului nostru!!!

XĂV.

Cuvântare

|

finută cu prilejul adunării generale a soci
etăţii
femeilor ortodoxe, filiala Arad, în 15 Aprilie
1930.
Si. Doamnă

Presidentă,

Doamnelor şi Domnilor,
Cu bucurie particip la adunarea aceasta, penitrucă
văd străduinţa femeilor alese ale orașului nostru
de a
se găsi în slujba celui mai sfânt ideal.- Mai întâi
este
sfânt idealul creştin penirucă acest ideal a sfinţit pe
bolnavi, pe

păcătoşi,

pe

săraci şi

pe

toți

năpăstuiţii. E

Sfânt idealul creştin pentrucă lisus s'a dat pildă
de jertfă
peniru acest. ideal, câtă vreme înire oameni pildel
e sunt

rare şi reduse

în proporţii.

|

E sfântă şi lupta pentru idealul creștin, căci oamenii
de azi caută mai mult formele externe ale' princi
piilor

|

de viaţă, câtă vreme luptătorul creştin declară că ideologia este lucrul de căpetenie. Deci dacă femei
le se

găses

c în serviciul ideologiei creştine este cu
lăudabil. Dar este şi ceva firesc, femeile erau atât mai
de faţă
la moartea
arătat mai

Domnului pe Cruce;

întâi după

Inviere. Pe

Mântuitorul

lor li-s'a

femei le-a ridicat creş-

tinismul la demnitatea cea mai înaltă. Arătaji-mi
irină, care să fii ridicat mai mult demnitatea femeio doci?!

Vrednice sunteţi deci D-Voasire de laudă
pândiţi în lume pe Mântuitorul. Faceţi, precu
m

că răsa făcut

Maria Magdalena: ea nu s'a mulţumit să ştie
vestea
Invierii, ci a comunicat-o şi altora. Astăzi aveţi. să
îm- .
părtăşiți lumii unele lucruri despre Mântuitorul:
Dacă
lumea vă întreabă: ce faceţi? să răspundeji că
răspândiţi
împărăția Lui!!! Această împărăție o răspândiţi
luând în
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propramul muncei D-Voastre exerciţiile spirituale. In
alte biserici se găsesc locuri de relragere pentru studenți

şi intelectuali,

pentru industriaşi

ca şi pentru

muncitori,

cari petrec câteva zile în reculegere sufletească. Exerciţiile acestea sunt acte ale pietăjii, ale evlaviei
împreunate cu rugăciuni, mediiajii, lectură şi împărlăşire cu Sf. Taine. Cu prilejul acestor exerciţii spirituale

vi se va vorbi despre cele mai importante adevăruri
creştine, cari au legătură cu viaţa zilnică. 'Se vor ține
o serie de cuvântări în intervale mai apropiate şi cu le-

gătură de idei. In scopul acesta aveţi nevoe de cel
puțin trei zile libere, fără ocupaţii distractive; aceasta o.
vom încerca în viitorul apropiati, fireşte cu concursul

binevoitor

al D-Voastre.

La aceste

exerciţii

D-Voastre

veţi da pilda întâia participând totdeauna la ele.
O

altă cale

de urmat

ar fi să

trimiteţi

fete

„la institutele de asistență socială și apoi să le
la spitale şi institute de educaţie.

tinere:

aplicăm.

In tot cazul trebue să

acţionaji pe ierenul educaţiei creştine. Dacă

veţi isbulti

să luaţi conducerea unui cămin de ucenice, cu alât mai
bine. Lucrul principal este ca să serviţi ideea ortodoxă
prin orice instituție. Căci vieața adevărată nu consistă:
în privirea cu nepăsare a realităţii ce ne înconjoară.

Un mare misionar rus, preotul M. Calnev spune că orice”
creştin are şi îndatoriri de ordin social, luptând pentru
„triumlul binelui. Acest triumf al binelui numai învățătura
lui Hristos

îl asigură.

Durere,

că

oamenii

datoria

să

n'au încercat

în mod temeinic să realizeze pe toate terenurile izbânda.

principiilor Mântuitorului.
„. D-Voastre-

deci,

aveţi

A

ne ajutați nouă

conducătorilor Bisericii în munca de purificare a sufle.-.
lelor. Să spuneţi lumii: de azi.că Mântuitorul a zis:
„celace nu este

cu mine

impotriva

mea

este şi acela

ce nu adună cu mine risipește“,
i
SE
Arătaţi prin fapte că sunteţi cu Domnul. Căci vă-.
“zându-vă lumea, vă va 'imita şi urma munca stăruitoare
ce'o depuneţi pe altarul neamului. Nu decepționaţi,
când nu vedeţi rezultate imediate, căci criza materială
ne pricinueşte multe necazuri. Cu toate acestea nu ar-

.
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fi greu să înființaţi un cămin

modest pentru servitoare,

unde în Duminici să se adune acestea și să le vorbiţi
despre Hrisios. Deasemenea
s'ar putea aranja o sală

de întruniri pentru muncitoarele din fabrici, ca să le vorbiți despre Hristos, firește prin glasul autorizat al Bisericii. Aceste căminuri ar întreține legălura fetelor şi
muncitoarelor cu Biserica. In aceste căminuri s'ar putea.
aranja rugăciuni comune, conferințe şi apoi ar urma

spovedirea şi împărtăşirea.
Dar aţi putea înființa undeva şi o modestă ceainărie
pentru fete și femei, cari momenian nu ar avea lucru.

Ar fi multe de chibzuit cu privire la cele spuse până
aici. Lucrul principal este să muncim. Căci marele -economist

Schmoiler

zice:

„Numai

prin

muncă

își cu-

noaște omul puterile sale, îşi împarte timpul, îşi face un :
plan de viaţă. Prin deprindere îi cresc puterile, iar cu.
puterile acestea dorul de muncă şi bucuria omenească.
In muncă este rădăcina oricărei puieri morale“.
Numai indivizii, familiile şi claseleşi popoarele,
“cari

muncesc

se

conservă

pe

sine,

cari

însă

se

des-

vață a munci, vor cădea..... Ofium et reges et beatos
perdidit urbes“.
“La muncă deci Stimatelor Doamne, la. muncă. Or-.
todoxia noasiră

şi prin ea treculul nostru,

duite de atacuri muliiple şi de

sunt

primej-!

aceea mulţi trebue să fie:

Şi apărătorii. Mulţumindu-vă pentru osteneala depusă
până azi pentru eparhia Aradului, rog pe Dumnezeu să:

binecuvinteze munca D-Voastră. Nu voiu uita să laud:
munca aceasta şi să vă mulțumesc, de sigur mai întâi
dnei prezidente Crișan, — şi comitetului, pentru servi-:
ciile preţioase aduse bisericei noastre. Puieţi fi mândre, Doamnelor românce ortodoxe din Arad, că aveţi în:
fruntea socielăţii din Bucureşii pe dna Cantacuzino, care

şi acum,
Franţa,

în. zilele
aduce

mari

acestea,

prin

conferințele

servicii Românismului

ţinute în:

întreg.

Chiar:

şi numai faptul acesta este măgulitor pentru DV. şi
deacea nu am destule cuvinte să vă îndemn la muncă .
nepregelată

pentru

neam şi lege.

XĂVI.

Cuvântare
ținută la congresul „Astrei“ în Caransebeş
Noemvrie 1930.
Sire,

la 18

|

„Înalt Prea

Sfinte Părinte Preşedinte,

Fericiţi suntem

noi astăzi că în numele bisericii or-

todoxe române putem aduce Astrei omagiul nostru în.
prezența, Majestății Sale preaiubitului nostru rege Carol
al II-lea.
„_
Marele suflet al Majestății Sale s'a lămurit în mijlocul obuzelor dela Oituz, Predeal, şi Jiu, pe .Cireşoaia,.
la Mărășești şi Mărăşti. Cu ochii luminaţi ai sufletului
Său vede toate crucile de mesteacăn, brad şi de stajar,
ce sirăjuesc la căpătâiul eroilor, cari: cuminecaţi în potirul legii ortodoxe. s'au adus pe sine jerită pe Altarul
înfrățirei tuturor Românilor. Cu prilejul sărbărilor culturale dela Cluj, Majestatea Sa a spus că jertfele eroilor
noşiri trebuesc întregite prin virtuţi şi cultură, ca să stăm:
alături de naţiunile civilizate ale lumii. Sfântă este pentru biserica noastră aceasta ţintă a Majestăjii Sale şi
ne bucurăm că Majestatea Sa, tot la Cluj, a spus că munca nu e numai cheltuială de energie, ci şi o cre-

|

- dinţă.

Munca

prin

credinţă

este idealul

|

|

M.

Sale şi al nea-

mului românesc, căci cu. prilejul suirii pe tron M. Sa a
zis: „idealurile neamului. meu au fost idealurile mele“.
„ Biserica noasiră ortodoxă sfinţeşte cu sufletul curat
aceste idealuri ale culturii. Alexandru Cel Mare' aspus
odinioară că doreşie să înveţe dela Aristotel înțeiepciune,
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căci dela Regele Filip, tatăl său, a avut destul prin naşterea irupească.

M.

Sa

Regele

Carol

II, are

dela gloriosul Rege

Ferdinand şi lumina înţălepciunei, pe care acum o [ine
în mâini ca rege al culiurii. Biserica noasiră Vă însoţeşte, Sire, şi Vă binecuAstra
vintează pe acest drum, muncind în legătură cu

în duhul lui Șaguna şi în duhul strămoșesc. Dacă Alexandru cel Mare în tinerețe a făcut cuceriri, avem nădejdea neclătită că şi M. Sa va birui, muncind și patronând cultura românească.
Prin luptă la biruinţă,. prin biruinţă la cununa, care
să impodobească pe toți Românii acum şi pururea și în

vecii vecilor. Să trăiţi Sire!
_ Trăiască România!
Trăiască „Asira“ !

za

XVI.

Cuvâniare
ținută cu ocaziunea primirii solemne a Dlui N.
Iorga în Arad, 50 Maiu 1951.
|
Iubite D-le Prim-Ministru,
Frumoasă

zestre

ne-a dăruit Dumnezeu prin

frumu-

seţa tinără a răsărilului şi prin strălucirea biruitoare a
apusului; ne minunăm de amurgurile blânde şi nopţile:
jintate cu diamantul

stelelor;

dările mirezmele

nădejdile

și

ne

minunăm

primăverii,

de dezmer-

de

belşugul

verii, vestejirea vremelnică a toamnei şi tăcerea pacinică
a iernii, dar ne minunăm și mai mult în fața Providenţei
că V'a dăruit pe D-voastre naţiunii române.şi omenirii,

ca cea mai înaltă pildă a felului cum frebue să răspundă un om mare la întrebarea zilelor şi ceasurilor:
vieţii D-Voastre. D-le Prim-Ministru, aţi dus o viaţă:
apostolică în domeniul sufletului pentru a creia o falangă de luptători sub arcul de triumf al unei culturi
biruitoare, cu sufletul desbrăcai de lanţurile materialităţii..
Generaţia de azi trebue 'să vă privească nu prin
___prizma judecății altora, ci prin judecata ei proprie:
„ D-Voastre aţi fost timp de 40 de ani nu numai un animator, ci şi un îndrumător. Căci nu poți anima pe minemi dacă nu-i spui ce trebue să voiască şi pe ce căi.

să umble. Cum vom anima asupra datoriei dacă nu
oferim principii solide de viaţă, dreptare sigure în vârte-jul valurilor vieţii?
|

D-Voastre aţi pus la temelia muncii îndrumătoare:
“credința, dragostea şi nădejdea, prin cari aţi format mai
ales tineretul, căruia i-ați admirat răbdarea, de pildă

când în 1931 un tinăr profesor în campania

contra Bul- |
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-gariei, luptând cu obstacolele războiului, avea mai multă
voinţă decât mulţi țărani. D-Voastră aţi pregălit generaţia
tânără pentru zilele mari de azi, prin concepții de se-

riozitate, onestitate, bunăcuviinţă şi spirit de adevăr, dar
mai presus de toate prin principiul dragostei, căci.în
1916 spuneaţi la Ateneul din Bucureşti:. „Cred că mai

bună polilică este aceea care sileşte pe om aţi da prilej să-l iubeşti“.
|
e
„_„Ca nimeni altul aţi făcut pe vremuri apoteoza drepturilor pe cari le avem asupra tuturor ieritoriilor locuite

de Români, libere azi de robie şi lacrimi. La laşi, în
Dec. 1916, aţi făcut amintire de bisericuţa în .care îna-

inte

boierii,

cu 300 de ani Vasile
ca

Dumnezeu

Lupu se ruga cu familia şi

să înlăture

stăpânirea străină şi

îndemnarăţi pe toți să păstreze sămânța credinţei şi nădejdei că vom fi mai mult decât ce-am fost. Deci nimic

din impresionismul inventat de

alţii. Cine

crede, iubeşie

şi nădăjdueşte nu este impresionist, ci purtătorul de cuvânt al celor mai sfinte idealuri, formulate de D-Voastre
şi în maxime ca: „Pentru fiecare zi ori un mănunchi
„de fapte, ori sufletul tău cu o treaptă mai sus“.
“e

.

*

Nu este timp acum 'să arătăm, Dle Prim-Ministru,
pe larg de ce vă admirăm atât de mult. Noi Românii
dela granița de vest a ţării, crescuţi în duhul ortodoxiei
sirăbune,

vă sărbătorim

fiindcă

şi

valorile

morale

tre-

buesc accentuate iar nu numai cele politice şi războinice. Vă suniem recunoscători că ne-ați ținut nădejdea.
Eu personal, fiind în corespondență cu un student din
vechiul regat, — sărutam chipul D-Voastre înainte cu
20 de ani-câna acel student îmi scria cărți postale cu
fotografia D-Voastre. Vă cunoaștem munca din Semănătorul, Ramuri,

Floarea

Darurilor,

Drum drept,

şi Nea-

mul românesc,
|
Noi vă sunlem recunoscători pentru apoteoza fă:
cultă Bisericei ortodoxe în scrierile D-Voastre, prezen:
tându-o ca dătătoare de limbă, artă, învăţătură,- ostaşi;
mucenici şi sfinţi. Vă mulţumim pentru învăţăturile date
țăranilor în Neamul Românesc pt. popor, pentru : desve-

-
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lirea irecutului sub toate aspectele, peniru superioritatea
gândului creştin şi naţional. Aici în Ardeal şi azi sunt
sate şi preoţi cari nu vor

uita

niciodată 'că în cartea

Sate şi Mănăstiri aţi numit pe Mihai Viteazul Inainte
Mergător al gloriei Românismului, iar înşi-vă aveți mare
parie la făurirea acestei glorii.
Noi vă suntem recunoscători

de azi la muncă

că îndemnați şi lumea

îrățească pentru ridicarea ţării. Orică-

rui om, oricărui bun român, care doreşte ridicarea ţării,
îi cereţi sprijinul, priceperea şi puterea de muncă. Atot-

puternicul Dumnezeu să Vă binecuvinteze paşii vieţii şi
strădaniile pentru înfrăţirea tuturor Şi vă „asigurăm de
dragostea

şi recunoştinţa

noastră,

vă asigurăm

că Bise-

rica noastră şi noi toți vom i fericiţi să putem contribui la reînsuflețirea poporului prin mijloace de cultură
'şi la. înfrăţirea tuturor, exprimată de Mântuitorul
cuvintele: pace vouă. In aceste sentimente vă zic:
Bine aţi venit şi să irăiji întru mulți ani!

prin

XĂVIII.

Cuvâniare
ținută cu

ocaziunea

vizitei

M.

Sale

Carol Il la Timișoara 2 Maiu

Regelui

1931.

|

Sire,
„Dragostea

şi sfinţenia,

cu care noi slujitorii

sfin-

ielor -altare , deschidem sfânta evanghelie spre
-cilire
poporului credincios, se revarsă cu prisosință din ini-

mile noasire, pe care le deschidem, ca să vă mulţumim
cu adâncă smerenie, că V'aţi milostivit a cobori la

„biserica strămoşilor noștri, spre a Vă -Tuga cu noi, a
ne da pilde, că credința în Dumnezeu irebue .să fie
candela

şi lumina

cărărilor vieţei

Fiţi bine venii Sire!“

noastre.

|

XĂIĂ.

„ Cuvâniare
ținută cu ocaziunea vizitei M: Sale Regelui Carol îl
|

la Arad.

23 Iunie 1931.

Sire,
mare

Imensa dragoste către M. Voastre, ce svâcneşie cu
căldură din sufletele tuturor Românilor, svâcneşte

şi din sufletele noastre cu căldură mai mare
razelor solare, fiindcă iubirea sufletească nu

întiecută de nici o comoară.

decât a
poate fi

Cu un sentiment de profundă. alipire V'au însoțit
toți Românii delă leagăn și până azi şi suntem fericiţi

că din clipa în care
descins pe pământul

pe aripile paserei măestre
moşilor şi strămoșilor,
a-Ţi

a-Ţi
reîn-

sufleţit românismul prin muncă și adevăr şi înţelegerea
patriotismului înalt, făcându-ne să înţelegem că luptând
pentru cel mai înalt idealism românesc luptăm împoiriva

materialismului

şi pesimismului,

căci

materialismul

nu

este aliceva decât o: neincredere ce duce spre căutarea
celor materiale.
o
De aceea Biserica mea, care propagă alipirea către
M. Voastre, este fericită să Vă poată primi ca pe cel
mai înalt şi măreţ exemplu al idealismului şi după datina”
cum Romanii doreau noului Cesar: sis major Augusto

melior Traiano, (să fii mai mare decât August şi mai
bun decât Traian), — Vă dorim să întreceţi în mărire
şi glorie pe glorioşii înaintaşi ai M. Voasire spre feri-

cirea

Românismului,

Să irăiți Sire!!

,

XAA.

Cuvântare
ținută M. S. Regelui Carol [1 cu ocaziunea împărţirii
de ajutoare sinistraţilor din Micălaca la 26 Apr. 1932,
Sire!

Locuitorii din Micălaca și alte cartiere ale orașului
Arad cu ochii' încă umezi de încercările năvalnicilor:
ape, varsă acum lacrimi de bucurie. că pot vedea în
Majestatea Voastră pe
Crainicul purtării de . grije a

Cerului, care V-a trimis să arătați că suferințele acestui
IE
popor sunt şi ale Majestății Voastre. Dragostea părintească ce o arătaţi acestor locuitori “le va spori speranţa, perseverenţa și bărbăţia spre a-şi reface gospodăriile lor, iar: prin” graiul meu aceşii buni creştini
şi
Români Vă asigură de vecinica lor recunoştinţă ştiind

că V-aţi îndurat prea grațios ai ajuta
Dumnezeu care poartă grijă de dânşii.
Să irăiți Sire,

în

numele. lui
|

XXI.

Cuvântare

|

ținută cu prilejul instalării protopopului Mihai
Cosma
din Ineu la 12 Ianuarie 1950.
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţii mei fii sufleteşti,
- Nimic

pe lume

nu este mai

minunat

decât

omul

şi

nimic nu esile mai minunat în om decât sufletul lui. Dar
nu

ajunge

ca omul

să aibe suflet, ci trebue

dobească cu virtuţi, căci numai

să-l împo-

în chipul acesta va birui

în viaţă şi va lua cununa măririi.
A îi bogat sau avea rang mare

nu atârnă de voinţa

omului, dar a fi împodobit cu viriuţi, a fi statornic, bun
şi iubitor de oameni nu te poate împiedica nici o putere omenească.

Fireşte

că piedicele,

cari se

aştern în

calea: desăvârşirii omului sunt multe, dar tocmai pentru
aceasta Atotputernicul a aşezat biserica prin Fiul Său
unul

născut,

Domnul

nostru

lisus Hristos.

Corabia sufletelor, biserica este chemată“a conduce

şi povăţui pe oameni, căci chiar pe lângă învăţăturile ei,
încă sunt multe păcate şi scăderi în lume, cari nu se
pot micşora fără ajutorul ei. Această conducere şi po-

văţuire trebue să se facă după cea mai bună îndrumare

ca şi în organismul bisericei cel mai bun om să ajungă
la cel mai bun loc.
|
Conducător trebue să fie cel înzestrat cu însuşiri
de conducător, iar celelalte părţi ale organismului trebue
să se supună,

Intre aceşti
cei dintâi

precum

albinelele se supun maicei lor.

conducători sunt

dintre preoţi.

Şi acum

şi

protopopii,

iubiții mei —

adică

că bunul

Dumnezeu m'a adus azi în mijlocul vostru ca să instalez

|

—
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pe - iubitul nostru protopop Mihai Cosma,
ţin să arăt
unele calități, cari irebue să ilustreze pe fieca
re protopop:

al bisericei noasire, mai ales în ziua de
azi,
mai

1. Cunoaşterea

de căpetenie

temeinică a Sf, Scripturi

este cea

|

calitate a unui bun protopop. Azi

când
cel din urmă țăran citeşte Biblia, protopopul-p
aroh trebue
să
fie farul luminos,

la care

aleargă

toţi cei nedu

meriţi
ca să li se tălmăcească locurile greu de înțel
es. Altcum
el nu va putea dovedi cu prisosință că toată
Scriptrura
este de folos spre învăţătură spre mustrare
şi îndreptare.
(I. Tim. 3. v. 16).
“
Inzestrat cu bogate cunoștințe din Sf. Scrip
tură şi
Sfinţii Părinţi, protopopul se va impune atunc
i ca adâne

Pălrins

de cugelarea

religioasă.

Cugetarea religioasă

va
direcționa atunci atitudinea: lui iar nu cugetările
profane,
scoase din câmpul vast al socolinţelor omene
şii.. Până |
mai ieri-

alaltăeri mai mergea şi cu ceeace spuneau
poeţii '
şi iterații, căci trebuia să alimentăm senti
mentul naţio-

nal, dar azi trebue să propagăm cugelare
a şi simţirea
religioasă într'o măsură mai considerabilă.
2. Mântuitorul zice: „Cela: ce va faceși
va învăja, acela mare se va chema întru împărăția
ceriurilor“
(Mat, 5. v. 19). Deci una din cele mai de
căpetenie
calități ale unui protopop, trebue să fie
fapiele, în cari
credincioşii să privească aşa precum prive
sc în oglindă.
Deci faptele proiopopului şi ale preoiului
să vorbească
mai întâi şi abia după aceasia este
îndreptăţit să Vor=
bească şi cu graiul.
|
Să nu uităm Prea Cucernici Părinţi, că
țăranii buni
dela sate citesc nu numai cărţi şi foi folos
itoare, dar ei
citesc şi dintr'o carte pururea deschisă, care
este viaţa
preot

ului.

»

3. In al treilea rând,

irebue să cunoască

spiritul

prolopopul

timpului.

şi

:

preotul

Trăim

în

de azi

timpul

vitezei, al grabei fără seamăn, când oame
nii se cugelă
Pulin .la cele sufleteşti tocmai din pricina
că trec grăbiţi

prin viață. Cele mai presus de fire sunt

trecute cu ve-

derea şi de aceea omului de azi trebue să-i

vorbim în

limba lui. despre adevărurile vecinice. Oame
nilor

de azi

:

——
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le place să li se spună că sunt moderni, că adică ei
țin pas cu lumea. Faţă cu aceasta trebue să li se arate
oamenilor că a fi fericit, aşa cum cere credința nu însemnează
în

a nu ţine pas

curățenie

este

a ţinea

se târăe în noroi,

cu lumea.
pas

cu

A

trăi

lumea

în sfinţenie,

cinstită, care nu

ci se ridică spre- Dumnezeu.

Azi

nu

este modern a trăi șezând pe un stâlp cum a făcut
Simion stâlpnicul, dar eşti modern, eşti cu lumea, dacă
ie ridici din noroiul

păcatelor.

Ah, iubiții

mei,

nu

cu-

vântul esle de vină, nu haina la modă este de vină, ci
este de vină, cel care îmbracă haina la modă cu gânduri

necurate.
Nu uitaţi iubiții mei

că

Biserica

este

condusă

de

Duhul Sfânt şi acest duh mai bine şlie ce este ” bun
pentru om. Când Psalmistul David a zis: „Domnul îmi
„este mie

omul“

ajutor şi nu

mă. voi teme ce-mi

(Ps. 117 v. 6), a

grăit

pentru

va

face mie

toate

timpurile,

deci şi pentru noi. Prin urmare nu tot ceeace omul doreşte este de folos lui, ci numai ceeace îi vine de sus,

=

peste puterile 'lui.
. Protopopul (şi preotul) de azi are deci datoria să-şi
agonisească toate cunoştinţele spre a: putea spune fiecăruia în limba lui că religia fiind cel mai folositor bun
al omului, este şi cel mai scump tezaur al tuturor: time
purilor.
.
4. Blândeţea este a patra însuşire care trebue să
împodobească pe preotul şi protopopul de azi. Adevărat esie că preotul de azi trebue să aibă în vedere pe
Hristos şi Biserica Lui mărturisind adevărul, dar să nu
uite că un cuvânt

mai

apăsat

supără

azi

mai

mult

ca

înainte de războiu. Nervii omului de azi sunt mai simjitori, iar dacă într'o prăvălie negustorul te primeşie cu
politeță, cu atât mai vârtos cerem preotului să fie părinte bun. Glasul lui 's5 fie totdeauna calm, linișiii, plin
de blândeţă, având în vedere că şi Sf. Pavel tuturor
toate s'a făcut ca pe toţi să-i dobândească.
_ Inzestrat cu aceste patru virtuţi: cuno=şterea Scripiurilor. Sfinte, pilda vieţii, Ştiinţa timpului, cunoştinţele

şi blândeţea necesară, protopopul

de

azi

va: puleă fi
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preot model. El va avea să fie model . preoților şi credincioşilor în cetirea

ajutorarea

cărţilor. sfinte, în

săra-

_cilor Şi bolnavilor.
Inzestrat cu aceste însuşiri va putea li el mai întâi
un misionar, arătând în parohia lui mai multă propo- :.veduire, mai multă iubire decei lipsiţi, El va da pildă să fie mai mare, ca
model Societatea Sf.

ca fondul milelor la el în parohie
“la el în parohie să funcţioneze de

-

Gheorghe, comitetele
ioare

şi atunci se vor

Căci

să şiim odată

misionare şi alte întocmiri folosireduce

lucrările

”

administrative.

acolo,
că na:
pentru totdeau

unde: *

bate spiritul, unde lucrează Evanghelia, acolo biroul va
|
a
avea mai pujin de lucru.

In asemenea . condițiuni protopopul va putea predica din sat, în sat, ținând cuvântări de model, -iar nu

numai să inspecteze .condicile parohiale, căci
poale fi cuprinsă în condici, având alia ei
'mai vastă. Dela cine să ia preotul pildă dacă
protopopul său. în privinţa predicării şi în alte
ca

iubirea

colegială,

cu

raportul bun

viața nu"
cu mult
nu dela
privinţe,

credincioşii

şi

autorităţile?!
Sa
a
_
„Ar îi multe lucruri de spus cu privirela condiţiile
cerute azi unui protopop, însă ajung cele spuse. până
"aici ca să ne putem convinge de calităţile celui ce se
instalează azi ca protopop al Ineului.
|
a
cunoaşte
Cosma
Mihai
Am constatat că părintele
|
dumnezeeştile Scripturi. Sfinţia Sa a crescut o. familie
de model, arătând tuturor cu pilda sa sfințenia căsătoriei şi datoria. părinţilor de a creşte în frica de Dum-. nezeu pe fiii lor. Pilda aceastaa stors admiraţia popo“ rului din parohia sa, iar desăvârşirea sa în cunoştinţele. juridice îl face cunoscut în -cercuri cât. mai - largi, dân-.
du-i-se -ocazia să

mai

înveţe pe oameni

ales azi că vor.

[i fericiţi în măsura, în care îşi cunosc drepturile şi da-.
toriile.

:

Cu cât mai. mult

E

s'a îmbogăţit

Prea

|

preot Cosma în cunoştinţele folositoare, cu atât mai vârtos s'a smerit pe sine, iratând blând cu poporul. De

_aici vine împrejurarea tericilă. că. Sfinţia Sa este, iubit şi.
4

|

Cucernicul -

.

—
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slimat de popor, iar Noi episcopul Aradului cu bucurie.
am aprobat alegerea lui ca protopop.

Prea iubite Părinte,
Peniru a da dovadă de dragostea neţărmurilă ce o
avem faţă de cler şi popor, am venit în persoană ca
să Te întroduc
în oficiul protopopesc şi să-Ţi doresc
din inimă

curată

ca să păstoreşti

poporul

din protopo-

piat cu râvnă şi dragoste divină. ţi împărtăşesc arhiereasca mea binecuvântare şi rogpe Atotpulernicul Dumnezeu 'să-Ți dea „putere multă spre a binevesti poporu:
lui evanghelia păcii şi dragostei frățeşti. Ajute-ţi. Domnul ca precum ţi-ai găsit mângăiere în familie şi paro-

*

" hie, aşa şi de azi înainte strădaniile Frăției Tale să fie
încoronate de izbânzi spre slava lui Dumnezeu şi cinstea
sfintei noastre Biserici.

Iubiţii mei fii sufleteşti!
Nu

uitaţi iubiții mei,

va îi chemat să vă

că părintele

înveje a

nu vă

vosiru

protopop

încrede

în aur și

argint, căci avut-a oraşul Cartagina aur şi
s'a isprăvit şi au biruit Romanii cari aveau

argint, dar
virtuţi ostă-

şeşii. Părintele vostru vă va învăţa că şi Romanii au
tost biruiţi de alle popoare când s'au abătut dela legile morale,

Ascultaţi deci de părintele vostru, căci precum este
sigur

că râurile

se pierd în mare, tot așa şi. viața voastră

se va pierde fără ascultarea de preoții bisericei. Precum
o iloare îşi deschide polirul ca soarele să o încălzească,

aşa să vă deschideţi sufletele ca să
protopopului

vostru.

Căci

sufletul

ascultați
fiecăruia

cuvintele
trebue

să

strălucească de lumina 'sfintelor Evanghelii şi precum
strălucirea soarelui întunecă toate stelele ceriului aşa
şi viața noastră creştinească: sirălucitoare trebue să
întunece pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ai. bisericei
“ noastre.

Atotputernicul Dumnezeu
de nemărginita

să vă facă

Sa bunătate 'şi să nu

Ineu aţi avut episcop înainte cu

225

părlaşi pe toți

uiiaţi

de ani.

că

aici în

In semn

.
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de amintire către acei episcopi, pentru-a
treia oară am
„venit azi în mijlocul vostru spre a Vă povăţui să ascul-

taţi de păstorii voştri legiuiţi.
Apostolul. de azi- spune că Hristos a dat pe : unii
apostoli, pe alţii prooroci, „pe alţii ' evanghelişii, iar pe

alţii păstori și dascăli până ce vom ajunge toți la mântuire, la măsura .vârstei plinirei lui Hristos. (Efes. 4 v.

7——13). Fericitul leronim zice: „Cel ce este. păstor irebue să fie şi învățător. şi în biserică oricât ar fi cineva
de sfânt nu poate să ia. numele unui păstor, dacă. nu

poate învăța pe aceia, pe cari îi. păstoreşte“.
spus aceste cuvinte, ca să vă feriți de apostolii

noși, cari își fac

culcuș

cu

dolari

pe

satele

V-am
minci-.

voastre. . .

Feriţi-vă de cei ce nici.pe sine nu se pot povăţui decât
spre groapa pierzării. lubiţi mai mult pe preoți, rugaţi-vă

pentru ei şi pentru sfânta
siguri că Dumnezeu ne
trandafirului. .
mea

Cu

aceasta

arhierească.

biserică ortodoxă . şi să fiţi |
va dărui tuturora” înflorirea

vă. împărtăşesc

Amin.

tuiuror

binecuvânlarea

*,
i

XĂXIL.

Cuvântare
ținută cu prilejul instalării protopopului: Aurel
Adamoviciu din Șiria, 51 Iulie 1952.
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţii Mei fii sufletești,

„Nimenea
vrednic

din cei legaţi cu poftele trupeşti nu este

să vie,. sau să se apropie,

sau să slujească

Ție

Impărate al Puterilor, căci a sluji Ţie este lucru mare
şi înfricoșat chiar și puterilor celor cereşti
! Acesia
“ este
începutul rugăciunei
cu care preotul se roagă în sfântul
Altar înainte de ieşirea cu sfintele daruri. Acesta este!
şi începutul cuvântării mele de astăzi, menilă a vă arăta
ce

înseamnă

a slugi lui Dumnezeu.

Cel mai înalt și Cel mai Bun,

şi mai Drept,
Cel

Cel

Cel mai Ascuns şi Cel

mai

Milostiv

mai Descoperit,

mai Neschimbai şi atoate Schimbător.esie Dumnezeu.

Dumnezeu

toate le împlinește, toate le face şi ocroteşte !

Tu Doamne, iubeşti -fără de
mânii, dar rămâi linişiit, Tu

odată hotărârile.

să fii lacom“!

Tu Doamne
|

patimă, Tu Doamne Te
schimbi faptele, dar nici-

Te bucuri

de câştig fără
-

Avea dreptate oare când fericitul Augustin să spună
aceste cuvinie în „Mărturisirile“ lui, căci Dumnezeu
are toate desăvârşirile dela Sine, fiind fără început şi
fără sfârşit.
o
Nici o scădere nu poate atinge pe Dumnezeu şi
„nici o putere nu poate să dorească pe care să no fi |
avut din vecii vecilor. Deci a sluji lui Dumnezeu, mare

şi înfricoşat lucru este, căci ce este Dumnezeu?!] Dacă
toate cetele îngerilor şi ale arhanghelilor, împreună cu

.
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toată făptura, ar gândi că i-ar lipsi încă ceva
lui Dumnezeu ca înălțime, adâncime, putere și înțele
pciune, să
se şiie că din veci are și va avea pe toate aceste
a. Şi
dacă Cheruvimii şi Serafimii ar voi să pătru
ndă pe
Dumnezeu cu mintea, aceasta ar fi cu neputinţă
în mod
desăvârşit, căci pe Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu.F
iul şi

Dumnezeu-Duhul
numai

Sfânt poate să-L pătrundă

Dumnezeu-Tatăl,

Dumnezeu-F
iu]

cu adevărat

şi Dumnezeu-

Duhul sfânt. Cu adevărat zicea P:almistul (Ps.
101
V. 25—06):. „Din vechime întemeiat-ai pământul şi
cerul

lucrul mânilor tale este. Ele vor peri, dar iu
vei rămânea, ca un vesimânt, le vei schimbă. Dar Tu
tot acelaş
vei fi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi“.
|
nu

A sluji deci Făcătorului Cerului

înseamnă

numai

ceeace

cotesc că dacă cineva nu a

cred

şi

unii

făcut

al Pământului,

oameni,

păcate

cari

so-

mai mari şi

de ruşine înaintea oamenilor, slujeşte bine lui
Dumnezeu.
Prin creşiere, obicinuinţă şi temperament oarec
are poate
cineva să fie om cum se cade, dar încă .nu
esle slujitor

adevărat. al lui Dumnezeu.

noasiră

nu ajunge

Căci prin fapteleşi purtarea

să ne socotim numai

pe noi, câştigul

nostru, cinstea noastră, mulțumirea noasiră, ci trebue

să

întrebuințăm timpul, puterile noasire, aşa
cum voeşte
Dumnezeu iar nu cum noi ne-am învățat sau
cum sun:

tem noi dispuși.

,

Chiar şi o piatră, dacă ar avea gură,
Dumnezeu. Soarele încălzeşte şi luminează

ar lăuda pe
până se va

răci şi se va întuneca. Stelele trimit lumin
a lor ca şi
luna. Pomul dă roade, iar florile răspândesc
miros plăcut şi plin de balsam; pasările cântă şi
chiar micul
greeruş laudă pe Dumnezeu! Tu omule, eşti
mai mult

decât toate acestea, tu trebue să Slujeşii lui Dumn
ezeu

ca şi coroana tuturor făpturilor! Dacă voești
să slujeşti
lui Dumnezeu iată ce irebue să faci. Mai
întâi să te
lapezi de idolii cărora te închini. Căci Dumnezeu
cere

să te închini numai Lui, din toată inima
îa şi din tot
sufletul tău. Dumnezeu nu cade la tocmeală
cu line, ca

şi când ai cumpăra marfă dela lârg.
„Cu toată inima lui Dumnezeu, acela
-

Cine nu slujeşte
nu este nici cald

—
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nici rece, iar despre unul ca acela zice Apocalipsul:
„Ştiu faptele tale, că nu ești nici rece, nici ferbinte!
Astfel fiindcă eşti căldicel — nici fierbinte, nici rece —
am să te vărs din gura mea“ (3 v. 15). Coardele unei
vioare (violine) trebue să fie întinse până la măsura
care dă melodiile cele mai frumoase şi fermecătoare.
Aşa şi sufletul omenesc trebue să se apropie de Dumnezeu în măsura darurilor
ce sunt acolo. Precum după
aromă şi culoare cunoşti fineța unei flori, aşa şi sim:
țămintele unui om se cunosc după măsura apropierii lui
de Dumnezeu, unde omul se împărtășește de darurile
cele

mai înalte.
Cine se închină

şi

slujeşte

lui

Dumnezeu,

impli-

nește poruncile Lui toate. Pentru aproapele are com:
pătimire, dragoste şi bucurie;.- pentru adevărurile divine
are cel mai înalt respect, şi caută să le urmeze, căci
altcum face ca soldatul, care poartă mâncarea în ranița

sa dar nu voeşte să mănânce din ea.
Cel ce slujeşte lui Dumnezeu este chemat prin alţii
la aceasta slujire. Părinţii, învățătorii, preoţii chiamă pe
toți oamenii

să

slujască lui Dumnezeu,

răsplată pe cei ce
mulți oameni 'sunt
nețele lor vor sluji
la sfânta Scriptură,
că şi lucrătorii

asigurând

de

lucrează în via Domnului. Şi totuşi
de părerea că ajunge dacă la bătrâlui Dumnezeu! Ei se referă chiar
spre a-şi motiva părerea, spunând

cari au venii către

seară

la lucru,

încă

au primit răsplată!!!
lubiţii Mei! Sfântul evanghelist Matei spune (c. 20)
că stăpânul

viei a zis celor

stat aici toală ziua

fără de lucru:

nemuncind?

—

Şi

ei

„De

au

ce aţi

răspuns:

„Fiindcă nimenea nu ne-a tocmit“. — Stăpânul a irimis
la lucru şi pe aceşiia așa precum şi Biserica noastră
ortodoxă trimite la lucru pe toți fiii săi; Biserica noasiră

_te chiamă pe line să fii membru în comitetul misionar,
pe altul în sfatul păcii, pe altul in consiliul parohial, în
societatea „Sf. Gheorghe“ etc. Nimeni la noi în biserică
nu rămâne

netrimis

la un bolnav,

la un

sărac,

făcând

„voia lui Dumnezeu!!!
Ar fi deci un păcat greu,

dacă cineva ar zice: am

—
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timp mai târziu pentru împărăţia lui Dumnezeu! Păcatul,
iubijii mei, este ceva greu şi în cursul anilor se face
tare,
așa
că
cu greu
se mai poate stârpi. lar virtutea este o artă grea, care nu se prea învaţă la bătrânețe.

Din pricina acestei socoteli 'greşite vedem azi puțini
oameni curaţi cu inima, smeriţi, iertători, milostivi, -mul“țvumitori şi grăitori de adevăr! De aceea suni oameni,

cari lucrează numai pentru bani, sau din obiceiu! Sunt |
-oameni măsuraţi la mâncare și băutură, dar. fiindcă
sunt slabi la stomac și nu din poruncă divină. Nu superi pe nimeni fiindcă ești fricos, nu răpeşti al altuia
fiindcă te temi de închisoare sau fiindcă nu ai ocazie!!
Ori noi, avem nevoe de oameni, cari să aducă roade
bune, fiindcă aşa este voia lui Dumnezeu! Ca să avem

astfel de oameni, ne trebue timp, trebue să începem din
tinerețe a sluji lui Dumnezeu.
In pădurile seculare sunt arbori vechi, de suie de
ani.

Se

spune că

pe muntele

Libanon

ar fi

cedrii cu

mii de ani vechime, de pe vremea lui Solomon!! Vechimea se cunoaște după straturile de scoarță așezate
pe

irunchiul

copacilor.

In

fiecare an,

o

nouă

scoarță

se aşază pe copac. După: grosimea scoarţei se poale
vedea dacă copacul a fost expus la 'soare sau la umbră,
la uscat sau la umezeală. Aşa .şi omul, în fiecare an
-aşază ceva pe sufletul său, rugăciunile lui, biruinţa asupra

patimilor se imprimă în suflet iar păcatele la fel. De„aceea trebue. din iinereţe să luptăm împotriva răului şi
peniru bine căci, la bătrâneţe, binele se prinde greu
de noi. La bătrâneţe uităm cele făcute la bătrâneţe,
dar
“ținem minte faptele tinereţii. Trebue deci să creştem în frica de

Dumnezeu

din

tinerele, ca să putem

'Dumnezeu |
Celce slujeşte lui Dumnezeu
care

se

fereşte

sluji lui

de. păcat, .

este ca un fur. Sunt prăvălii, cari ajung în faliment

-din pricina
prăvălie.

Aşa

furturilor
ajunge.

ce

le

sufletul

săvârșesc
la

cei

faliment

angajaţi în
dacă

omul

lasă păcatul să între ca un fur în suflei, răpindu-i bu“morile cele mai prețioase. Păcatul fur ăcredința, prici8*

—
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care

face pe

om

să

nu se

mai

încreadă în purtarea de grije a lui Dumnezeu.
Fără
aceasta încredere, iu omule vei deveni nerăbdător, care
murmuri, dar dacă ai încredere în Dumnezeu, atunci
vei

zice:

„Dumnezeu

știe toate,

eu

sunt

în

mâna

Lui,

şi orice încercare cu voia Domnului îmi va fi spre bine“.
Voi

toţi, deci, cari voiţi a sluji

lui Dumnezeu,

păzi-

ji-vă ca păcatul să nu vă iure increderea în Dumnezeu.
Iubiţii Mei,
Văzând din cele mai dinainte, ce înseamnă a sluji
lui Dumnezeu ca preot este o slujbă şi mai mare; care
nu s'a dat nici îngerilor. Căci nu către îngeri a zis

Mântuitorul:
tate, cărora

„Cărora veţi ierta păcatele,
le veţi ținea, vor fi ţinute”!

cuvinte dumnezeeşti mă fac să mă

le vor

fi ier-

(loan 20). Aceste

cutremur

şi

să mă

sfiesc în faţa lui Dumnezeu, că Mi-a dat mie vrednicia
să vă aduc azi pe viitorul vostru duhovnic care este şi

protopop al tractului Şiria.
“Cum să nu mă smeresc
Cucernicia

Sa va fi chemat

când ştiut
să vă

este,

înveţe

“că Prea

pe toţi, cum

trebue să slujiţi lui Dumnezeu! Cum să nu mă smeresc
când şiiu că vă aduc pe Prea Cucernicia Sa într'o
vreme de după război, când fiecare adevăr şi fiecare
“valoare a fost crunt lovită şi când adevărurile morale
plutesc ca nişte grinzi desfăcute ale unui vapor “ce se
scufundă ??
Dar bun este .Dumnezeu că biruinţa în lupta tuturor
patimilor,

cari frământă

viața noastră

ortodoxă şi româ-

nească va fi a celor mai tari, a celor cari propagă principii mai sfinte și mai înalte. Ca să fiți mai lari v-am
adus azi un om adevărat, un preot adevărat, român
adevărat, protopop vrednic.
Impotriva fulgerelor ne
ajutăm cu paratrăznetul, împotriva bolilor fizice cu seruri diferite. Am citit într'un ziar că în Anglia zece mii

de medici S'au înfovărăşit într'o asociaţie menită a lupta
contra cancerului! Ei bine, împotriva bolilor sufleteşti,
mai ales a urei, a răutăţii, a egoismului sălbatec, a

lăcomiei, a lipsei de credinţă, dragoste

şi

nădejde,

ne

—
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vom lupia prin oameni puşi la locul lor. Impotriva

lip-

sei de patriotism şi a lipsei de colaborare ne vom apăra
piin oameni, cari să slrige sus şi tare că mai întâi
cu toții avem datoria
să lujim lui Dumnezeu,
Ţării şi

iubitului nostru Rege M. Sa Carol al II-lea!
V-am

adus azi omul

care să vă învețe toate acestea

cu încredere că-l ve-i ajuta cu toţii.

Chemarea

lui e

grea. Sfântul Grigorie de Nazianz zice că nu are aceeaşi
simţire sau dorință femeea şi bărbatul, tânărul şi bătrâ-

nul, bogatul şi săracul, cel trist şi cel vesel, cel bolnav
şi cel sănătos, cel: supus şi cel poruncitor, învățatul şi
neînvăţatul, cel îndrăzneţ şi cel iemător, cel ce-şi face
datoria şi cel leneş! Dumnezeu îi va ajuta Prea Cucernicului vostru Părinte să treacă peste aceste greutăţi,

căci este al tuturor, vă iubeşte
voeşte binele iuturor.

pe toţi

Iubite părinte,
Douăzecişidoi

deopotrivă şi
|

de ani sunt de când

la buna

şcoală

teologică din Sibiu, am lăudat împreună pe Dumnezeu
în psalmi şi cântări duhovniceşti. Pentru: mine vor rămâne

aminte

neperitoare
de

ceeace

acele

clipe. Doresc

ţi-am

scris înainte cu două săptămâni:

acum

să-Ţi aduc

ţi-am scris ca în munca Frăției Tale să nu uiţi de tineret
şi de comitetele misionare şi alte organizări! Poartă

„grije detineret şi de toate organizările noastre eparhiale,
învaţă pe toţi să cunoască şi păzească poruncile divine,
„:să se dorească după vecinicie, să fugă de plăceri deşerte,
să fie cumpăiaţi, să
ispite. Invaţă-i pe toţi
să ia ce trebue şi să
măsură şi o [ară se

muncească serios şi să fugă de
să fie slujitori ai lui Dumnezeu,
dea ce irebue, căci fără această
prăpădește, ori care ar fi ea. In-

Dumnezeu

fiind stăpân

vață-i să dea cu bucurie, celor lipsiţi, să-şi crească bine
pruncii, să umble cu frica de Dumnezeu. Căci să şiii
prin aceasta nu numai lui Dumnezeu, dar şi Mie îmi
faci bucurie și nici nu caut alte bucurii la oamenii mei,
decât ca ei să-şi facă datoria. Şi să răsplăteşti lui Dumnezeu pentru tot ceeace
ţia dat şi-ţi va da, căci
e Domn,

a toate;

Dumnezeu

e

—

Părinte,
A-toate,

118—

fiind înainte
de toate; Dumnezeu e Făcătorut
Cel mai presus de toate; Mie, iubitul meu,.

să-Mi dai dragostea de până acum căci și eu te
purta în inima mea până la moarte.

voiu.

Iubiţii Mei
Mare bucurie
trimiş Filipenilor
torul său (Filip 2

fii sufleteşti,
a avut sfântul Apostol Pavel când a:
pe Epafrodit, fratele și împreună lucrăv. 25). Mare bucurie am eu că v-am

adus

Aurel

pe părintele

Adamovici,

mare

bucurie

aveţi:

şi voi că-l primiţi cu inimile deschise. Sfântul Pavel
zicea căire Filipeni să aibe în mare cinste pe Epafrodit.
Aveţi și voi în mare cinste pe Prea Cucernicul vostru.
protopop şi. căutaţi să vă apropiaţi de Dumnezeu, iubind

Biserica ortodoxă, care dă astăzi mucenici şi sfinţi.
Rămâneţi întemeiaji în credinţă, întăriţi şi neclintiţi
dela nădejdea Evangheliei Domnului nostru lisus Hristos,
al cărui slujitor sunt eu, binecâvântându-vă şi dorindu-vă
dela Dumnezeu- sănătate şi fericire în vecii vecilor, Amin.

XXXII. .

_- Cuvântare
la depunerea jurământului recruţilor din
zoana Arad, în 9 Aprilie 1930.
Domnule General,
* Domnilor Ofițeri,
Jubiţi soldaţi,

si

garni-

E

Tinereţa este primăvara voioasă a vieţii, când îinărul lasă casa părintească. Tinărul mai întâi pentru viața

de ostaş lasă pe părinţii săi, rudeniile şi prietenii săi
peniru a sluji țara şi tronul. Căci datoria însoţeşte pe
om toată viaţa. Datorii are stăpânul pentru slugile sale,
sluga pentru stăpân. Avem datorii pentru semenii noştri, către Biserică şi către ţară.
|
Voi, iubiţi recruți, aţi venit la datoria către ţară plini
„de gânduri curate ca şi nişte râuri pornite din isvoa„rele munţilor. Voi sunteţi

fericiţi că întrați

sub

drapel,

având în fața voastră pilda” marelui rege “ Ferdinand [.
- şi'a celor opisute de mii de soldaţi, cari au făurit România Mare. Morţii noştri glorioşi din războiul pentru întregirea neamului grăeșc azi căire voi și zic: noi ne-am

făcut datoria, călcaţi în urma noastră. Ascultaţi voi de
glasul morţilor dela Mărăşti și Mărășești, Oituz şi Cireşoaia?! De sigur sunteţi hotărâți a asculta şi această
hotărârea voastră doriţi să o peceiluiji cu jurământ!

Cât de mult

ne

bucurăm

noi conducătorii voştri

sufleteşti de această hotărârea voastră, dar. împreună
„cu noi se bucură: şi domnii ofiţeri, văzând că aţi venit
să vă slujiji ţara cu atâta căldură. Sfântă este slujba
pentru ţară, căci prin această slujbă vom chezăşui păstrarea unirii tuturor Românilor, înfăptuită în anul 1918.

—

Unilatea

noastră
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naţională

era un vis sfânt

al

mo:

şilor şi strămoșilor. La anul 1600 Mihai Viteazul a fost

înainte Mergător al unirii noastre naţionale; această unire a fost stropită cu sângele lui Horia, Cloşca şi Cri-

şan, ca şi cu sângele Domnului
jertle eroice

s'a înălțat marele

Tudor, iar în 1918 prin

Ferdinand

|.

ca rege al

tuturor Românilor!
|
|
|
Voi, iubiţi soldaţi, aţi venit să juraţi în faţa lui Dum:
nezeu că veţi sluji țara, că veţi păzi moştenirea

a celor cari au făurit

unirea

naţională.

sfântă

Atotputernicul

Dumnezeu.să vă ajule a păzi jurământul ce-l. depuneți,
așa precum Dumnezeu s'a ţinut de jurământul făcut lui
Avraam, că-i va da fiu.

"Să știți că Mântuitorul a găsit cu cale că: oastea
esie folositoare; a vindecat pe sluga sutaşului şi a. zis
că un impărat dacă merge la război ţine sfat dacă îi
dă mâna sau nu să întâmpine cu zece mii pe cel care
vine asupra lui, cu douăzeci de mii (Luca14 vers 51).
Deci chiar cuvânt dumnezeesc spune că oasiea este

trebuitoare peniru apărarea ţării. Firesc este prin urmare ca jurând în fața lui Dumnezeu să vă daţi seama .

că juraţi în faţa Aceluia, Care este

Dumnezeu

cu ne-

putință a-l descrie cu graiul, este Dumnezeu Al Cărui
mărime este necuprinsă, putere nemârginită şi inţelep-

ciune neasemănală. Daţi-vă seama că Sf. Pavel zice:
„Oamenii pe cel mai mare se jură și jurământul este
la ei o chezăşie“ (Ebrei 6 v. 16). Chezăşie să fie şi la
voi jurământul că Veţi sluji țara şi pe iubitul ei Rege,
până la cea din urmă clipă a vieţii voastre!
Cu această nădejdevă impărtăşesc arhiereasca mea
binecuvântare

şi

zic:

Trăiască România!

Trăiască

.

Majestatea

Sa Regele!

XXXIV.

Predică
ținută cu

ocaziunea

a bisericei

punerei

ortodoxe

cartierul Iosefin

pietrei fundamentale

române
în 8

din Timişoara-

Septemvrie 1931,

„Allă temelie nimeni
puie afară de ceeace

nu poate
este pusă

lisus Iristos“ (|. Cor. 3. v, 41).

Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Neţărmurită

să
de

-

bucurie s'a sălăşluit astăzi

în sufletul

ineu, că prin aşezarea pietrei fundamentale a viitoarei
biserici din acest cartier orăşenesc, aţi dal dovada că
Sunteţi gata să aşezaţi existenţa voastră materială şi

spirituală pe stânca nebiruiiă a credinței în Mântuitorul.
Mulţi oameni de astăzi sunt. de părerea că irăim vremea
când spiritualitatea este in agonie -și că epoca noastră

va Îi numită mormântul spiritualității,
Este adevărat că omul de azi aleargă să

dobân-

deasci lumea toată şi cultul egoismului-a ajuns
la paroxism, dar: iubiții mei, un neam, o naţiune, care zidește

biserici, face dovada că este o națiune divină, care, deşi
trăieşte

viaa sa în această

lume, sufletește este

mai mult

decât lurnaa, decât cele văzute şi irecătoare.
Noi Românii am dovedit în trecut adevărul acesta.

Strămoșii noştri Romani ne-au lăsat moștenirea civiliza-!

ţiunii, a societății

organizate,

a statului juridic şi a omu-

lui cuceritor. dând naștere miracolului roman. Grecii cei
vechi au modelat arta şi ştiinţa; germanii au devenit
meșterii

tehnicei, francezii

reprezentanţi

ai , adevăratei

spiritualităţi, iar noi Românii ne-am plăsmuit sufletul din
dragostea Evangheliei lui Hristos, . devenind proverbial
prin bunătatea noastră. Şi până când în alte state. ma

—
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cântă cântece funebre, neamul

no-

siru românesc, după datina străbună, ridică biserici lui
Hristos Mântuitorul.
Dionisie din Alexandria în sec. 3-lea zicea că: „Tot
locul în care ne mână nevoia, câmpul, deşertul, corabia,

statul, închisoarea, ne serveşte
locul templului “ „ Fericiţi erau.
închina şi ei în temnijţi în loc
- asemenea fericiţi că pot ridica
sune dragostea de frate şi mai
stea de Dumnezeu! =

Când

renumitul

poet

pentru serbare sfântă în
Românii când se puteau
de biserici, iar azi sunt
biserici, din care să răpresus de toată drago-

Heine

a văzut măreajţa

cate-

drală din Anversa exclamat: „În timpurile acelea oamenii
au avut dogme, adică articoli -de credință statornice!
Noi avem numai păreri, iar cu păreri nu se pot zidi
catedrale!“ Românii ortodocşi din Banat, zidind biseri-

cile lor, dovedesc că și ei au credință tare, şi că împolriva egoismului şi patimilor sunt gata să ducă lupta.
Şi mare luptă trebue să ducem cu toţii împolriva pati- milor de tot felul, stând pe temelia neclătită a credinţei
în Dumnezeu]
Acesta

este rostul că am

aşezat

şi sfinţit piatra de

temelie a.acestei biserici. Lumea aceasta este câmpul
de luptă al lui Dumnezeu. În istoria omenirii Dumnezeu
duce lupta împotriva lui Satana, iar pe noi oamenii ni-a
ales ca ostaşi ai Lui, deşi suntem aici pe pământ numai praf şi cenuşe. Şi precum săbiile, cari zac ruginite

în grămadă,

prin eroi sclipesc şi taie în ioate părțile, aşa

sufletele noastre

lâncede,

prin Hristos

se

înviorează

şi,

oțelite de cuvâniul sfânt al sfintelor Biserici, își taie drumul

spre

înălțimi,

spre Dumnezeu,

adevărata lui chemare

unde

omul

găseşte

şi demnitate.

În înțelesul acesta, dacă este mare

bucuria, noastră,

să fim siguri că mai mare bucurie este în Cer pentru
faplul că zidim biserici spre slava Domaului. Hristos,
Carea căutat cu indignare la Fariseii, cari au judecat:
pe Domnul fiindcă a vindecat mâna unui bolnav Sâmbăta

(Marcu

„că ridicăm

3), va privi spre noi cu bucurie,

văzându-ne

biserică spre slava Lui. Hristos care a

privit
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cu ochi iertători spre Petru celce îl trădase, priveşie
şi spre noi cu ochii dragostei, dacă vede că noi în această Sahară a păcatelor îi ridicăm Altar de mărire!

Hristos,

care a iubit pe tânărul,

care

voia să fie desă-

vârşit, ne va iubi și pe noi văzând că prin biserici fă-"
cute cu jertfe lăudăm sfânta Lui voinţă.
Mântuitorul

zice: „ De

Mă

iubeşte

cineva pe Mine,

cuvântul meu va păzi şi. Tatăl Meuîl
la el vom

va iubi pe el şi

veni şi locaş la dânsul vom

face“

(oan

14.

v. 23). Adică sufletul omului devine atunci un locaş alui
Dumnezeu! Azi iubiții Mei, Domnul. vede că voind a
zidi aici biserică nouă, ne-am pregetit sufletele ca să-L.
primim pe El. El Fiul lui Dumnezeu ştie că primind

în casa noastră un oaspe, numai la el ne
gândim
și
astfel făcând loc în suflet Mântuitorului, numai la El e:

"gândul nostru. El simte deci-că noi ne rugăm
Lui în
bisericuţa sufleiului ca să ne ajute a iermina
biserica;

El şiie că cu lumina sufleiului nostru căutăm
cărarea,
care duce la noua Biserică, unde Domnul este de faţă.
în sf. Cuminecătură, fără de care nu avem viaţă vecinică 1!

„ Mântuitorul
Şi această

se

bucură

conştiinţă trebue

pentru terminarea bisericei.
mărturie

că răsplătim

deci de sirădania noasiră.

să ne însuflețească la muncă

Căci zidind

bisericei

pentru

biserici facem.
binefacerile

din

trecui. Inainte cu patru zile un cieştin din satul meu.
mi-a adus flori de pe mormântul mamei mele. Acele

ilori mi-aduceau aminte că trebue să

fin

recunoscător

mamei mele peniru binefacerile. primite dela dânsa. Cu.
atât mai vârlos se cade a fi cu toții recunoscători mamei
spirituale a neamului, sfintei biserici ortodoxe, dela care:
avem florile virtuţilor celor mâi alese.
Zidind biserici ne pregătim spre scopul mai înalt
pentru care am fost zidiţi, căci în adevăr avem un scop:
mai înalt: ad maiora nati sumus! Hotarele patriei pă-

mânteşti sunt înguste pentru sufletul nostru,

tuitorul a zis: „Eu am venit ca viață

să

mult să aibe!“ (loan 10 v. 10). Mântuitorul

noi să topim sufletul nostru în sufletul lui

căci Mân-

aibe: şi mai

a

divin

voit ca.
şi .să

.

—
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ne odihnim în taina vieţii şi morţii Lui. Mântuitorul a
voit să-l primim ca Domn şi împărat
al sufletelor noastre,
ca numai

El

să

ne

poruncească,

numai

de

El

să

ascultăm.
,
Cu ioţii să ne pregătim deci de primirea vrednică
a Domnului. Nici o clipă să nu fim fără de El. Mai
ales acum în vârtejul atâtor încercări, ce vin asupra
-omenirii și asupra noastră, să aşezăm cu toții capetele
noasire în mâna cea tare alui Dumnezeu, căci El este

ziditorul şi susținătorul
. vieţii noastre. Numai în lumina
vieții divine vom înţelege că viaţa are un scop. înalt,
«căci viața încadrată numai în orizonturi omenești sfârşeşte cu moartea, iar moartea este vrăjmașul vieţii. Spre
viaţa în Dumnezeu să tindem noi, căci Dumnezeu cunoaşte lacrămile, durerile şi doririle noastre. Avânturile,
lacrimile, durerile noastre nu vor putea fi împăcate nici

de internaţionalismul cosmopolit, nici de francmasonerie,
nici de liberă cugeiare. Ura, răsbunarea, minciuna, e-

goismul sunt uriciuni înaintea lui Dumnezeu şi ele pot
fi dislruse numai de lisus Hristos, care este Domn, dar
s'a făcut slugă;

peniru

noi este Rege,

dar s'a făcut Pă-

rinte şi Păstor al nostru, care iartă păcatele şi ne
mântueşte.
|
La El, la El să alergăm! Aşa cum strămoşii noştri
credeau în Dumnezeu. şi urmau pe căile Lui, şi noi să
reînsuilețim puterile sufleteşti, cari animau pe strămoşi.

Nu ajunge însă că ne mândrim cu legea
ci trebue să avem şi noi propriile noastre
tești, inspirați din strămoşi.
|
In războiul mondial! grenadirii germani
împotriva tranşeului păzii de locotenentul
card, care abia mai avea vre-o doi soldaţi
Morji

avea însă

destui

tejeşte. Pericard văzând

pe lângă sine,

strămoşească,
puteri sufleSa
au dat asalt
francez Peripe lângă sine.

cari au

murit

vi-

primejdia în care se afla, zise:

Debout, les moris! Sus morţilor! Sus morţilor! Şi aceste
cuvinte au animat pe francezii din tranşeele vecine, cari

„-au luptat vitejeşie şi au biruil!!
|
„Sus Români credincioşi! Inviaţi virtuţi strămoşeşti
şi însufleţiţi pe fiii acestui neam ca să poată și ei lăuda:

—

pe Dumnezeu!
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Sus Români

ortodocși! Sus

Români bă-

năjeni, că a Domnului mărire trebue să slrăl
ucească
prin voi peste tot pământul românesc şi sceptrul
pulernic:

al iubitului nostru Rege are razim și în sufletele noastr
e:

oleliie în focul credinței!

“Sus inimile, Sus! Amin.

XXXV,
Prisonierii

cuvintelor.

Cine apreciază munca numai în teorie, acela nu
doreşte realităţi, acela se lace că lucrează, dar doarme.
Dar sunt și altfel de oameni, cari cred că şi crilica
simplă este muncă pozilivă. Armonizarea necesităţilor
vitale nu se poate face însă fără muncă pozitivă. Prisonierii cuvintelor se cred tari şi aici. Ei se fac: a şti
să distingă toate lucrurile, în. toate

domeniile.

Să privim o lature a problemei misionare.
cepui o acţiune prin broşuri pentru lămurirea
cioşilor în fața ţuturor
creştine. Eroii cuvintelor

curentelor contrare credinței
cred că o asemenea acţiune

este îndreptată numai împotriva sectelor. Și
tate. Fiindcă

a te apăra

S'a încredin-

n'au drepînseamnă

nu

de un inamic

a

te ocupa numai de inamic, ci şi de tine însuţi. Când
arăţi că rău fac baptișiii că nu-şi botează puncii, nu
te-ai ocupat

numai

cu baptişii,

ci. ai arătat doctrina po-

zitivă a bisericii.
Această doctrină a bisericii există în manuale de
dogmatică, ba şi în .alte manuale, dar ială ce sa
întâraplat. O mulțime de creștini nu-şi mai botează
pruncii,

căci s'au făcut baptişti.

Ce

te faci deci

dovedeşti necesitatea botezului copiilor?
nu înseamnă

că te-ai ocupat

Nici

cu baptişti,

ci

de
ai

ca să

cum
expus

doctrina ta. Această doctrină trebue bine cunoscută spre.
a nu se mai întâmpla rătăciri. Creşiinul ortodox trebue
lămurit că pruncul lui trebue botezat,
torii mari. Dar aceasta nu „înseamnă

_baplismul numai.
|
Sau dacă expunem
sfintele icoane,

ne ocupăm

iar
că

naşii au date ocupi cu

învățătura despre Sf. Euharistie,

jurământ, mântuire

etc.,

numai cu baptismul. Punând

nu

înseamnă că

în faţa baptis-

—
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mului învăţătura noastră, o elucidăm mai bine. Peste
ioi dacă eu stau cu-arma în mână în fața inamicului,
am în vedere mai înlâiu, nu pe inamic, ci persoana mea.

Firesc lucru este să amplificăm ceeace s'a scris
până acum. Nu e timpul să folosim manevre dilatoriale,
spunând că am făcut totul. Să nu uităm că mulţi creştini
cad din pricina insuficenței învățăturei lor în ale reli-

giunii. Reminiscenţe de pe băncile şcoalei primare, abea
mai au în suflet. Acestea nu ajung. Şi atunci înțelegem

cât de binevenit este chiar din punciul de vedere orto-

dox,

ca să dăm

în mâna

poporului cunoştinți

religioase

lăsat

uilărei în

pe calea lecturei uşoare şi simple.
Poporul nostru până mai eri era

privința aceasta. Autorii scriau maj mult pentru preoți
şi peniru clasa cullă. Aşa era în domeniul literaturei

religioase şi al ştiinţei teologice. Acum ne-am apropiat
de popor cu broşuri scrise pe înţelesul lui. Poporul le

cere,

deci noi i-le dăm.

Dar

încă

n'am

făcut totul. Vom

avea să extindem munca noastră. Vom adânci adevă:
rurile religioase şi pentru popor, vom arăta datoriile ce
le au creştinii față cu sfintele taine şi faţă de adevărurile mântuitoare.
|
A
Suntem siguri că aceasta e muncă directă, pozitivă.
Suntem ferm convinşi că se va găsi în sfânta maică

Biserică cine să ne ajute. Aşa de pildă avem mângăie-

rea să anunţăm colaborarea prețioasă a savantului profesor universitar Dr. Vasile Gheorghiu dela facultatea

teologică
de bildă
cu foc“.
împotriva
bisericii,
noaşte-o
Dar
crează

din Cernăuţi. Prea Cucernicia Sa ne-a scris
broşura: Despre „Botezul cu spirit sfânt şi
Este o broșură excelentă care se poate utiliza
penticostaliştilor, conţinând doctrina pozitivăa
necunoscută însă, căci dacă mulțimea ar cu"nu ar aștepta „botez cu foc“ în senz literal! !
noi ştim că şi în alte centre eparhiale se lu:

pe calea

tipăriturilor. Cu

toții împreună

vom

şti

să facem ceeace ne lipseşte, căci nu toate ne lipsesc.
Ba; putem zice că avem prea mulţi cari vin cu pretenjia de a judeca

munca

Aceştia ar putea lipsi, căci

altora

fără

prisonierii

să

muncească.

cuvintelor

sunt.
.

XĂĂVI.

intelectualii și Bisgiica.
Lumea ideală, care nu cade sub simţuri, începe &
avea aderenţi din ce în ce mai mulţi. Laturea materială
a existenţei

omeneşti

nu 'mai

satisface pe mulți.

La noi foarte numeroși inteleciuali se conving zi
de zi, că credința dezleagă problemele, iar şiiința sfârşeşie cu semnul întrebărei la multe probleme. Precum
mu ştim

ce este

electricitatea,

nu

ştim nici

modul

de

alcătuire al clorofilei plantelor. Marele chimist Liebig .
avea drepiate să spună: „Niciodată chimia nu va izbuti
să producă

în laboratorul său

o

celulă,

o fibră

mus-

culară, un nerv, cu un cuvânt, o parte organică înzestrată cu proprietăţile vieţii, şi cu atât mai mult un
organism“.
Acei

intelectuali,

cari ar crede

toiuşi că lumea

lor

poate fi satisfăcută fără lumina credinţei, sunt rugaţi e
citi cu luare aminte instruciiva broşură a preotului Econom A. C. Cosma apărută în Biblioteca Cercului re“ ligios cultural

„Trotuşul“

din judeţul

apărut în anul acesta” sub îitlul:

Putna.

Broşura

a

„Biblia şi Ştiinţa“.

Fireşte, noi nu ne îndreptăm gândul spre atei pronunjaţi, lucru foarte rar la noi, căci infirmitatea sufle-

tească a ateilor uşor vede lipsă de argumentaie în cele
mai luminoase dovezi. Noi, ne cugetăm la lumea variată a celor cari își afişează dragostea de Biserică şi.
Credinţă.

Chiar

şi în lumea

sirict .bisericească

câte

o-

dată îi este dat să vezi ideia: de credinţă şi dragostea de:
Biserică în serviciul cultului personal. Oemenii de multeori văd prin prizma persoanei

Şi de multeori persoana

lor adevărurile

care face abia

tului, crede că este un centru solar.
Natural este să nu ne ocupăm

eterne..

umbră pâmân-

aici cu apariţii bol- -
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năvicioase, ori unde s'ar manifesta ele. In cler raritatea
lor este evidentă. Deaceea ne vom mărgini -să constatăm că mulţi laici se înfățișează drept iubitori de Bise-

rică şi de Hristos. Aceasta însă nu

ajunge. Intr'o vitrină

se afişează nu toideauna marfa cea mai bună. Trecătorul nu vede, din afară, dar cumpărând marfa se con-

vinge, că realitatea este adeseori înșelătoare.
Nu ne putem plânge că intelectualii noştri din părjile noastre nu ar fi oameni religioşi, dar totuşi trebue
să conslatăm că spiritul de jertfă a scăzut în mod sim:
țitor. Un

Gojdu,

un Mihu,

un Ungurean,

astăzi sunt

e-

xemple rare. Trec oamenii cu avere şi nu lasă nimic
pentru Biserică în urma lor. Spiritul de jerifă este propovăduit de pe amvoanele sfintelor biserici, dar jertiele

nu se arată.

”

Bisericii i-se cere muncă intensivă. Toţi au dreptul
să-şi spună cuvântul că aici lipseşte un lucru, dincolo altul, dar cine se cugelă că o situaţie se îndreptează
prin fapte de jertfă?
|
|
-,
Biserica. noastră s'a pornit la lucru dar îi lipsesc

multe. -Povaţa din afară este ceva prea nedesluşit. Des-.

luşirea vine dela jerife. lar ca să jerifeşti trebue să te
apropii cu dragoste și bună dispoziţie de domeniul
credinţei.

|

Marele apologet Pierre Dieterlen zice: „Adevărurile
religioase pentru a fi înţelese, trebue privite din interior,
aşa “cum sunt picturile vitrail-uri ale catedralelor, pentru.
a le aprecia frumseţea, ele trebuesc contemplate pe dinăuniru şi nu din afară“.
|
e
Intelectualii noștri să privească din interiorul. unei:
conşiiinţi curate la nevoile Bisericii noastre şi să ne
ajute. Suntem siguri că vom îi ascultați. Avem dovezi şi:
înclinări spre jertfe mai mici. Nădăjduim! că vom avea.
şi în viilor

mecenaji.

O

XĂĂVII-

Cuvânt
rostit în
Ă

Octombrie 1929 cu prilejul Congresului
preoților misionari.

Inalt Prea

Prea

Sfinţite Părinte,

:

Cucernici Părinţi şi Fraţi,

“Adevărata

bucurie

a

apostolului

se

manifestă în

conlucrarea acelora, cari sunt chemaţi să apere ceeace
avem mai sfânt: credinţa strămoşească. Am venit şi eu

din mare depărtare spre a arăia că în inima

mea pul-

sează aceleaşi idealuri cari stăpânesc sufletul de mare
creștin al vrednicului mitropolit [. Prea Sfinţia Sa Gurie.
Am venit spre a fi şi pe calea aceasta mulțumitor |. P.

Sfinţiei. Sale că în anul trecut ni-a cinstit cu înalta sa
prezență Congresul misionar din Arad.
Prezenţa mea aici doresc din suflet să fie o indicaţie pentru toţi, că într'o vreme când trăim în atmosfera sufocantă

a celui mai revoltător

materialism,

numai

din: colaborarea frăţească poate să răsară biruinţa idealismului creştin. Sub ochii noştri se ridică palate particulare costisitoare iar bisericile, şcolile, spitalele şi alte
instituţii stau neterminate. Ceeace denotă că individul
caută în tot felul să se ridice asupra colectivităţi, caută
să demonsitre

că numai

averea şi viaţa lui ar avea preţ.

Şi dacă această concepție este şi o urmare a războiului,
nu-i mai puțin adevărat

că este

și o urmare

funestă a

atitudinei oamenilor de azi, cari uită că sunt chemaţi a
respecta aceleași valori spirituale, aceleași idealuri şi
instituţii.
|

.

—
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Omul prins în vârtejul senzaţiilor ieftine numai prin
rapiditate îşi poate satisface setea de noui şi noui senzaţii. În adevăr omul

aleargă cu o vileză nebună
ca să-și

satisfacă plăcerile, asemănându-se viaţa lui cu a unui
turist care fotografiază din. goana automobilului. Din o
astfel de alergare omul nu se mai alege cu bucurii permanenie căci viteza nu-i dă răgaz decât pentru irăiri
-efemere. Neastâmpărul acesta al epocei pare a fi şi el
“unul din cauzele cari fac pe mulţi să nu mai respecte
valoarea bunurilor sfinte ale trecutului: le trebue ceva
nou,

credințe noui.

|

|

Falşele strigăte ale vremei se repercutează şi asupra
Bisericei

primejduind

bunuri

şi

comori

acumulate

de

“veacuri. Solidaritatea vrăjmaşilor bisericei şi atacurile
„concentrice ale sectarilor trebue să ne determine la o
“sfântă colaborare. Ateismul comunist n'a deschis încă
-ochii celor buni dela noi, iar atacurile sectare solidare
încă nu au fost apte să ne forțeze a colabora ieşind
-din izolarea ucigătoare.
|
Eu cred că glasul meu de strigare nu-i prea tardiv.
Frontul păcatului solidarizat împotriva noastră sub toate
formele,

Vă

poate

încă să ne trezească

la muncă

frăţească. -

zic deci: fraţilor, luaţi aminte că păcatul coalizat sub

toate aspectele voeşte

să ne dărâme

biserica; indiferen-

tismul, ateismul, sectarismul, creştinismul pe din afară,
voesc să ne distrugă. Şi distrugerea va fi dureroasă nu
numai sub raport religios, ci și naţional. Deaceea să ne
înfrăjim la muncă, să privim ce fac vrăjmaşii noştri.

La congresele baptiste din România vin baptiști din
„America și din alte ţări, iar noi să stăm izolaţi?!
Când

baptiştii din Basarabia

trimit - bucate celor dela

Arad, noi ortodocşii să ne închidem ermetic unii faţă

-de alții ?/!

In lături

deci cu izolarea, căci eu

luptătorul dela

Arad am nevoe de forţele voastre din Basarabia şi din
toate părţile locuile de Români, precum și voi aveţi
--nevoe de forțele mele!
a
Scriitorul bisericesc Tertulian ne spune, că creştinii
9:

|

—

din sula a”doua a
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erei creştine

cu icoana;Păstorului

împodobeau

Celui . Bun,

care

duce

casele lor
pe umeri

oaia cea pierdulă. Mare este dorința mea ca din colaborarea noasiră a tuturor să se picteze icoana futuror
celor aduşi din rătăcire. In nădejdea aceasia rog pe
Dumnezeu

să reverse Darul Său

asupra

acestui Congres

Spre SlavaiSa şi a Sfintei Sale Biserici Ortodoxe. Amin.

XXĂVIII,

Cuvântare
la

Sfinţirea

Casei

Culturale

în 6 Dec. 1931,

-din

Curtici

|

Iubiții Mei fii sufleteşti,
Biserica noastră din Curtici, atât de crunt lovită de
urgia seclarilor streini de neam şi lege, are azi
-o mare bucurie 'că şi-a putut vedea sfințită Casa ei cul:
turală. Cum nu s'ar bucura când Biserica de aici a
primii azi o soră bună, casa culturală. Soră bună este
casa culturală pentru biserică pentrucă această casă este
“chemată de azi înainte să fie un focar al adevărului
“peniru

toți bunii creştini, cari vieţuiți în această comună.

Ca să putem fi siguri că am aflat adevărul avem
trebuință de cunoștințe folositoare iar toate cunoştinţele

la un

loc alcătuesc

ceeace

numim

cultură. Fără

cuno-

ştințele trebuitoare omul ajunge robul altuia în viaţă, în-

şelat fiind de cel mai cuminte decâtel. Jatăca să mă înfelegeţi, vă aduc aminte o pildă din timpul războiului mon-

dial. Pe frontul din Galiţia ruşii au dus pe austriaci în

- prinsoare

„că

aşezând

table mincinoase

pe drumuri

arătând

culare drum duce tocmai în direcție contrară. Dacă

ausiriacii

ar fi cunoscut

bine

geografia,

dacă

aveau cu-

noştințele trebuitoare nu ar fi ajuns în. rătăcire.
|
+ Cred că înţelegeţi acum, dragii mei, că mare irebuinţă are omul de cunoştinţe de tot felul, istorice, |i-.
„terare, economice, ca să poată străbate calea adevărată.
în viață. Cunoşiinţele. istorice fac pe om să-şi cunoască
trecutul neamului și al omenirii, ca învățând din trecut,

să

Dune

fie scutit

de greşelile

ale altora;

sufletul neamului

altora şi călăuzit

cunoştinţele literare

în cadrele

de faptele

fac să: cunoaştem

lui cele mai minunate. iar

.

—
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cunoştinţele economice încă sunt trebuitoare, căci fără de
ele şi plugăria este ceva fără suflet. Avem dreptate M..
Sa iubitul nostru rege Carol al II-lea să spună în anul.
1931 la serbarea şcoalei de agricultură din Bucureşti că
în agricultură trebue să punem suflet şi dragoste. Numai
acela are acest suflet şi această dragoste, care cunoaşte“ tainele plugăriei.
|
Numai acela. pune suflet adevărat în oare:care lu-crare, care cunoaşte folosul acelei lucrări pentru el şi
semenii săi. Numai-cel ce cunoaște bine trecutul nea- .
mului său şi suferințele lui, va lucra cu
la viitorul neamului. Cultura face pe
rostul bunelor întocmiri într'o fară, că
pot fi învăţaţi mari şi renumiţi. Cultura
toţi oamenii pot fi bogaţi, căci cine ar
mai face haine, şi ghete, cine ar mai

muncească

mai mare folosom să înţeleagă
nu toţi oamenii
ne spune că nu
'mai ara, cine ar
fi îndemnat să

cu zor din zi și până în noapte?

Prin cultură vedem că risipa, luxul, beţia, lenea nu
sunt buni tovarăşi ai omului. Prin culiură vedem şi în-:

-ţelegem nenorocirea adusă de procesele multe, cultura:
face pe părinţi să-şi crească bine pruncii, pe ţărani să
|
cultive cântecele şi jocurile minunate.
Cultura face pe om să fie suflet drept, nefăţarnic
iar nu să rămână ca şarpele care năpârleşte, dar tot
rămâne. - Cultura ie face să-ţi dai seama că eşti
de cei mai învăţaţi de cât tine iar
a asculia

şarpe
dator

nu de cei mai puţin învăţaţi, cum se întâmplă la bapiişii,
unde predicatorul e mai nepregălit ca cel din urmă ţăran.
Deaceea

zătorile

iubiții mei, casa

culturale

aceasta

culturală prin şe-

ce le va ţine va înmulţi

cunoştinţele:

voastre agricole, istorice, literare, ca voi să puteţi fi adevăraţi stâlpi ai Românismului aici la graniţa de vest

“a scumpei Românii!

Nu 'uitaţi că eraţi prea

aţi părăsit şcoala primară. La casa culturală
prilej să îmbogăţiţi cunoştinţele voastre. De

pelez mai întâi la preoţii mei să vă țină
sitoare; apelez la distinşii mei prieteni,
Adam lancu şi Dr. loan Alămorean, să
rințe din ogorul medicinei. Apelez la

tineri când.
veţi avea
aceea a-

conferinţe folodnii medici Dr:
vă ţină conieioţi intelectualii:

— 135

capabili

a vă lumina,

voi sunteţi
spre Apus.

sirăjeri

“In nădejdea

—

să vină şi să vă
neadormiţi

ai

aceasta, mulțumind

lumineze,

căci

Românismului

aici

lui Dumnezeu

pen-

|

iru ajutorul

dat întru ridicarea acestui locaş al

arhierească,

şi vă zic: Prin

vă împărtăşesc

din

inimă

curată

cultură

culturii,

binecuvântarea mea
înainte! Amin,

XXXIX.

Bucurii

reale.

Spuneam în numărul precedent
-al foii noastre eparhiale că lumea dincolo de simţuri cucerește teren.
Cei obicinuiţi a-şi depăna -viaţa în cadrul unui ritm cunoscut, la aparență nu mai au emolivităţi puternice. Sufletul lor sguduit de accentele materialiste ale vremii pare
a rămâne indiferent la orice vibrare a spiritualităţii.
Am verificat însă în 28 April a. c. că ceeace de
multe ori ni se pare imposibil, tinde spre realizare. Vibrația religioasă a

sufletelor

intelectualilor

noștri

|

poate

nici odată nu a primit o verificare mai concludentă de-

.

cât cu acel prilej.

Sufletul nu se mulţumeşte cu teorii din domeniul
" utopiilor. El cere libertate şi nicăiri nu este sufletul mai
la largul lui decât în faţa

nemărginirii,

a

infinitului.

El

voeşte să vâslească în larg. El nu se mulțumește sălră- .
iască din impresii profane. Cine ar fi crezut că un a- .
nunț al unei modeste publicaţii, să mişte suflete și inimi?!
Aveam certitudinea că sufletele intelectualilor nu sunt
'stăpânite de sentimente cari să încremenească simjirea
şi cugetarea mistică. Ştiam că deşi nu toți intelectualii
noşiri vin regulat la sf. biserică, nu nepăsarea
îi ţine

„departe de Casa

Domnului.

”

Dar ce putere tainică s'a ascuns în anunţul modestei noastre publicaţii: „Glasul Domnului“ al . paro-

:

hiei noastre din Arad? Acolo se spunea

-

preotul

nostru

Toma

Chiricuţă

din

doar

Bucureșii

atât că
vine să'

„predice în Catedrala noasiră din Arad. De sigur nu era
un fapt divers. Să vii din Bucureşti ca să prediciîn

—
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Arad! Oh nu! Ştirea aducea ceva element din domeniul lucrurilor rare.
Să reconstituim unele evenimente din anul trecut.
La sfârşitul lunei Octombrie 1928 s'a ținut în Arad con-

gresul. preoților misionari

din țară. Neuitate rămân multe

impresii culese atunci. Preoții misionari au admirat vorba

caldă şi convingătoare a unui tânăr avocat din:
Arad,
care trecuse pe un ieren atât de pulin exercitat
de către

intelectuali. In sufletul clasei noastre culte din Arad,
cu
prilejul congresului misionar s'a pelrecut ceva.
NU

Dacă

într'un lac liniştit

arunci

o

piatră,

nenumă-

rate valuri se produc. In sufletul liniştit al intelectuali
lor

noştri congresul

misionar

din Arad,

era distribuitorul u-

nor accente de preocupări serioase. Intelectualii erau
Puşi în situaţia să vadă că preoțimea noastră luptă pen-

tiu puritatea cristalină a sufletului românesc.

Şi publicaţia din „Glasul Domnului“ avu un efect
miraculos, Avocaţi, medici, ingineri, ofițeri, profesori
şi

profesoare

în. număr

foarte

mare

veniseră

în

ziua de

28 April să asculte predica părintelui Chiricuţă în Catedrala noastră. De sigur faima de consacrat predicator

a Prea Cucernicului nostru prieten s'a ataşat la farme-

cal noutăţii. Dar nu fioruri vagi au străbătut sufletu
l in-

telectualilor, pe cari nu-i mai

"Ce

încăpea

biserica.

s'a întâmplat atunci? Sufletele au avut senzaţia

» primăverii! Am văzut intelectuali lăcrămând alăturea
de
Smplii
credincioşi!

Mulţumescu-ţi

Doamne

că ne-ai dat

această bucurie. Cu toţii, Te rugăm Doamne,
dă-ne cât
mai des această bucurie a lacrămilor, căci curate
sunt
nărgelele de rouă, ce resfrâng razele soarelui,
dar mai
curate sunt

sufletele cari

nu-şi ascund

lacrămile

în faţa

li Dumnezeu.
a
|
|
|
Noi, cei bisericeşti pe lângă bucurie, .ne-am ales
„WU un preţios învățămâni. Când credincioşii
noştri nu
n la noi, datorie avem să mergem noi la dânşii. Vesta despre predica părintelui Chiricuţă, a fost o simplă
„este, dar vă întreb, ce-era oare dacă, intelectualii: din
rad n'ar fi auzit de 'ea?

AL.

Primejdia
și esența

seciară

propagandei

baptiste.

Giovanni Papini în: „Istoria lui Hristos“ se întreabă,
ce ar face astăzi un negustor, dacă un profet ar veni
__azi între noi şi i-ar cere să-şi lase tejgheaua, oare un

profesor şi-ar lăsa catedra, un lucrător şi-ar lăsa sculele spre a urma acelui profet cu convingerea că spiritul este mai tare decât. me!alul?? Scriitorul italian lasă
a se întrezări că răspunsul este negativ.
p
Răspuns. negativ. dăm şi noi tuluror celor ce se coboară
înire
noi cu gândul trimbiţat sus şi tare: de

a' restabili echilibrul moral al societăţii de
cesta este în fond scopul mărturisit al tuturor
dar acest scop nu este singurul urmărit de ele.
nea un fosi diacon al Curţii imperiale ruse, că

azi. Âsectelor,
Imi spusectanții

de azi din Rusia sunt cei mai devotați ai regimului bolşevic. Predicatorii baptişii şi adventişti ar îi instrumente

„nu tocmai

pentru

restabilirea unui

echilibru

moral.

Se spune că idealul evanghelic este mărturisit mai
ales de călre baptişii; dar celitorul este rugat a se în;
treba, care confesiune sau credință zice alifel? Care
confesiune zice că ea luptă împoiriva Evangheliei? Nici
„una! Este însă şi o altă întrebare! Care confesiune înfăptueşte şi urmează

acel

ideal?

ochiul. scrutător vede

alte realități decât cele irimbiţate de baptişti. Sunt între baptişti comercianţi, unii chiar cu multe parale. Aljii au
alte averi. In Oraviţa este o bancă baptistă, care.ope- rează cu dobânzi nu tocmai creştine. Care comerciant
sau care bogătaş bapiist a ascultat de Domnul, vânzând
averea sa şi împărțindu-o săracilor?

Marele creştin, avocatul Emanoil

Ungureanu din Te

—
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mişoara încă în viaţă fiind. s'a despărțit de întreaga sa
avere pe care a dat-o Bisericii. Cu adevărat mare creşlin a fost el şi nu admitem să existe undeva un baptist
să-şi jerifească la fel avutul său!!! Fără noimă, fără
chip

şi fără nume

baptistă

creştin ne apare

oare

chiar în anul

1929

că în România

început

a le vedea

Acum

se

şi minoritățile

sale

nu se cunoaşte e- .

vanghelia ??]! Inţelesul, chipul şi numele

au

aceea mișcare:

care -îndrăsneşte să spună în publicaţiile

acesiei mișcări

confesionale

ma-

ghiare dela noi. Calvinii dela noi s'au alarmat mai de
*
vreme. Rezistenţa calvină era mai problematică şi protestanții dela noi s'au văzut nevoiţi a se apăra prin scrieri şi a preconiza chiar o colaborare a confesiunilor
din țară pe terenul combaterii sectelor,
|

coboară și romano-catolicii

din cetatea

lor de fildeș. Un preot romano-catolic din Arad (R. Bogais, preoi din ordul minoriţilor) 'a scris în anul acesta |
o broşură de 146 pagini impotriva baptişiilor. Politica
maghiară din irecut are roduri nefavorabile chiar pentru
confesiunile maghiare.
|
o
"Noi luptăm de ani.de zile împotriva primejdiei seclare şi acum chiar un preot romano-catolic arată că noi
aveam dreptate. Din constatarea aceasta se desprind
în-

vățăminte. Să nu bagatelizăm primejdia: sectară. Indifereniismul să nu se asocieze la acele păcate, cari ar |
putea să ne pervertească conşiiința. De conştiinţa noastră nu putem

fugi.

|

|

„_
Primejdia este reală. Ea există. Ne-o spun acum
chiar minoritasii, De ce dar indiferentism? De ce se
iolerează de pildă, că învăţătoarea Rolea din comuna

Țiteşti, când a fost întrebată de ce nu duce copiii Du-

minica la

cohvingerea

biserică, a răspuns

că ea este adventistă şi

ei este că Dumineca nu este

sărbătoare?

De ce se lolerează primarii baptiști, cari fac propagandă făţişă împotriva religiei dominante? De ce se admite
ca bapiiştii să calce legea cultelor iar. ortodocşii să o
respecte? Să se .precizeze odată cine respeclă legile şi
cine nu, între confesiuni!
|
„
Fireşte că bapiiştii ne spun că suntem intoleranţi.

—
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Nimic mai inexact decât această afirmaţie. Suntem laşi,
nu intoleranți,

căci

un

primar

are alte atribuţii decât

răspândirea baptismului şi dacă totuşi un asemenea primar este tolerat, toleranța s'a prefăcut în indeferentism
'sau

lașşitate.

|

Nu ştiu, ce este mai primejdios pentru noi: indiferentismul sau lașitatea. * Ambele. Cert este că primejdia
seciară e reală. Ideea religioasă în forma contopită cu
sufletul neamului este ameninţată. Dispreţul faţă de autorităţile civile şi bisericeşti este remarcabil. Ordinea
existentă este primejduită, unitatea neamului amenințată.
Apostolul Pavel a suferit moarte pentru Hristos, iar
bapiişii în loc de
suferinţi, — cari nu există, căci ei
sunt menajaţi, — pe cale politică şi diplomatică strigă
osinda ortodoxiei noasire. Să fim cu ochii în patru. Sub
lamura ideii de libertate ni-se prăbușesc cele mai sfinte
comori.

Unii

baptiști persecută

pe părinţii lor proprii,

îi aruncă în cuptorul de pâne, se ceartă şi se bat în adunări, iar pe cale diplomalică toi noi ortodocșii suntem
puşi în umbră.:
|
Atmosfera de intrigă şi de falşuri: iată esenţa baptismului

românesc,

care va prăsnui

în anul acesta

50

de ani de existenţă. Prin muncă serioasă vom arăta cu
limpul, că o mare primejdie ne paşte şi că dolarul bapiist ne înveninează de moarie.
Preoţimea

noastră

e datoare

să adune

toate datele

referitoare la viaţa baptiştilor dela noi, spre a se publica
în toate ziarele când se va ine. congresul baptist euro:
pean al anului 1930, la noi în ţară.

:

XUI,

Desbinatorii

satelor

Popoarele din vechime

leneși. E destul .să amintim

lenea ca o crimă împotriva

româneşti.

pedepseau

aspru pe

aci "că, Egiptenii

Statului,

Regele

cei

socoteau

AMASIS

a întocmit lucrurile astfel că în fiecare judeţ a
aşezat
jndecători polițienești. Toţi locuitorii țării Egiptului
trebuiau

din când

în când

să -se infățişeze în faţa acestor

judecători şi să dea socoteala cum câștigă pâine
a,
Predicatorii pocăiţilor de azi ar trebui duși în faja
unor asemenea judecători spre a face dovada, că
sunt
vrednici de dolarii ce-i primesc. Aspre pedepse
ar ire-

bui
să
primească
acei
predicatori pocăiţi, căci ei
poartă vina că satele se desbină. Ei învaţă pe
oameni

să nu mai meargă la biserică cu
colo la adunările pocăiţilor găsești
lume. E bine ca ţărani noştri să-şi
ma că cine sunt pocăijii. Aceşta

rea Cinei. In comuna

Potoc

păcătoşii iar când
toate păcatele din
dea mai bine sease bat la împărţi:

(Caraş)

au

bătut

pe
„Predicatorul lor, în Buteni s'au prins de guler,
în Şomoşcheş s'au bătut cu furci de fier, iar în comuna
Pleșcuţa
perejii şi uşa

dela

adunarea

pocăijilor multe

ar

putea
spune iar în comuna Bonţeşti au luat armel
e dela jandarmi.
|
|
Pentru
atâta treabă nu mai trebuia lăsat să se
desbine satele noastre. Limpeziciunea şi
seninătatea
satelor este mai de preţ decât gâlcevile pocăiţilor.
Iar

“dacă esfe vorba, cine nu vede că neștiința
predi
rilor a învrăjbit -pe oameni? Cine nu ştie azi că catomulți
Părinţi din pricina predicatorilor s'au învrăjbit chiar
cu fiii lor, cari n'au voit să se pocăiască. Cine nu
ştie

că mai ales unele fermei rămân în adunările pocăi
te până
seara târziu, iar bărbaţii lor venind osteniți
dela lucrul

.
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câmpului nu sunt aştepiaţi acasă cu
părinți nu dau averi la copii dacă nu
Şi totuşi nu toţi văd relele. Sunt
căiţi la noi în fară. Baptişiii spun. că
pocăiţi vin dela împrejurarea, că unii
cu patimă Sf. Scriptură.
Dar

noi românii

ortodocși

mâncare??
Mulţi
se pocăesc,
15 feluri de pomultele feluri de
oameni tălmăcesc

zicem

altceva. Noi

zi

cem că rătăcirile vin
streinilor cari dau bani
dicator cu douzeci de
desbinare, mai ales că

dela îndrăsneala
prea mare a
grei spre a ne desbina. Un premii de lei leafă cum să nu facă
predicatorii sunt oameni
fără

înţelegerea, priceperea,

şi pregătirea

cuvenită.

Şeful adventiştilor din ţară este americanul Wall
iar al baptiştilor este de fapt tot un american
cu numele Gill, căci Românii sunt puşi numai cu numele.
Domnii aceştia nu înțeleg sufletul neamului și
„ce este mai întferesant este, că deşi unii zic că. sunt
adventişii iar alţii baplişti, totuşi pe ascuns se înțeleg
de minune.
Nu trebuie să lăsăm a se răspândi mai departe
aceaslă ruşinoasă slare de lucruri, căci
atunci
când
strămoşii noşiri sufereau în temnili,
Wall şi cu Gill

râdeau în pumni. Wall şi cu Gill ţin adunări ungureșii
iar banii streini întră în câtevaibuzunare româneşti.
Rătăcirile mai vin și dela slăbiciunea şi nepăsarea
noastră,
Indrăsneala

ori.

sporită

tocmai de slăbiciunea celor buni.: Toată munca

noastră

de întărire

celor

răi

obştească. cere

este de

multe.

numai decât

să alungăm din-

tre noi orice slăbiciune şi să luplăm împotriva tuturor
încercărilor de destrămare suflelească.
Dar nici o gâlceavă nu este mai primejdioasă decât cea bisericească,

fiindcă

ea se răsfrânge

peste

în-

treg felul de viaţă al omului. Până acum aşa a fost la
“noi la Români: credința în Dumnezeu. ni-a călăuzit paşii .
vieţii. Vrăşmașii

neamului

nostru

îşi

dau

bine

seama:

ce putere era pentru noi legea strămoșească. De aceea,
ni-au trimis pe cap pe eretici, ca să ne desbine satele

—
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şi să ne distrame sufletele, Răuvoitorii noștri nu voesc
să vadă la noi în ţară o singură credință şi o singură:
simţire. Umblă deci să ne desbine în cât mai multe
tabere, ca să nu mai gândim la fel; — să nu mai simțim la fel; — ei ar dori ca să fim ca firele de paiu,

cari nu

merg

dela sine, ci sunt

purtate

de şuvoiul apei.

In adevăr, toţi ereticii -se dau la o parte de cei de

altă credință.

Doar

că mai

beau

din

acelaş

isvor,

se

încălzesc dela acelaş soare, dar în alțe privinţi nu 'vor
să mai audă de Neamul lor şi de Țara lor. .
i
Bapliştii de pildă, au înființat chiar bănci deosebile
de ale celorlalți români şi cer mereu amestecul streini
lor în treburile noastre.

Americanii

şi englezii

vin

me-

reu şi se plâng, că baptiştii dela noi ar fi prigoniţi,
dar

nu se uilă că aceşti

eretici au desbinat

satele, ori unde

S'au ivit. Apoi din mijlocul lor a mai eșit altă erezie
, a

Penticostaliştilor.

Aceştia

spun că

până când erau

bap-

tişti, nu vedeau decât păcate peste păcate. De aceea
au ieşit dintre bapiişiişi aşteaptă să vină asupra
lor
DUHUL SFÂNT, dându-le darul de a grăi în iimbi
stre-

ine,

ca Apostoliil!

Sunt în adevăr vrednici de plâns. Stau

tregi cu ochii pironiţi, tremură

adunări,

bat din palme

orice înţeles.

ceasuri în-

şi se trântesc pe

jos în

şi borborosesc cuvinte lipsite de
Ia

Asta i-a pus pe gânduri pe baptişti. In adunarea
dela
Curtici (9 Noemvrie 1928), s'au plâns împotriva
Penti-

costaliştilor şi au scris apoi

lând că Penticostaliştii

lumea...

Adecă

sânt

o carte împotriva

o

primejdie

ereticii osândind

peniru toată

pe alți eretici!!!

„Ei merg până acolo că cer Siatului, să
scă adunările. lată chiar vorbele lor:

„Dar când oamenii aceştia,

tat, trag pe foarte

că asemenea

mulţi în

după

capcană,

credințe, nu pot să existe.

tului menite a cerceta aceste lucruri încă

îndeajuns...
Vor

cunoaște

Din

momentul

lor, ară-

în care

le

cum
se

oprea|

am

ară-

vede clar

Organele stanu-i

aceste

cunosc :

organe îi .

în toată răutatea lor, Ssisur că nu

mai exista“. (p. 35).

vor
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Va să zică, Bapliştii se plâng mereu că n'au liberiate ca în America, dar ar dori ca această libertate să
n'o aibă Penticostalii, cari însă în America sunt
Dar bapiiştii au uiiat un Singur
lucru:
poartă vina.

liberi.
că ei

Dacă în România nu ar fi fost baptiști nu ar fi
fosi nici Penticostalişti.
Aşadar, mâini străine cu bani sirăini vin să țină
adunări bapiiste la noi batjocorind legea, sfintele altare,
sf. icoane, iar noi răbdăm această rușine...
De aceea, cu toate puterile noastre să sfătuim

pe

cei slabi de îngeri, să nu se lase ademeniţi de semănătorii de neghină. Să ne gândim ce a fost Biserica
noastră în trecut şi din vistieriile ei să culegem merinde sufletească pentru viitor.
Să cinstim Biserica strămoşească şi să luptăm cu
hotărâre împoiriva vrăşmașşilor, cari vin să dezbine: satele noasire româneșii.

|

XLII.

Prestigiul

clerului.

„Munca noastră a clerului ca şi orice

„lectuală

presupune

o voinţă,

muncă

pe care numai

înte-

eulo poate

da. Eul trebue să călăuzească munca noastră. Se vede
însă că sunt şi anumite capricii, cari nu concordă
cu
munca conștientă a clerului. Există jocuri oarbe ale
îeşirii unora contra altora din sânul clerului. Nu este
de
demnitatea unui cleric să manifeste porniri inaccepta.
bile chiar faţă de colegul său.
Da
Noi nu ne putem înfățișa lumii ca o ceată nedisci-

plinată. Este atâta muncă, atâta cinste şi jerife în
preoţi
că este păcat să atingem această muncă prin atitudi
ni

de critică. Şi aşa lumea prejudecă,

„inamici,

nepăsători,

răuvoitori.

De

şi

așa avem

mulţi

ce să îngreunăm

si-

iuaţia noastră? De ce să ne știrbim prestigiul? O muncă uriașă, desvoltă preoțimea după răsboi, dar lumea
nu e obicinuită a ne recunoaşte această muncă;
lumea

vede în 'orice atiiudine rău plasată a unui
preot sau
trufie, sau ambiţie condamnabilă sau invidie
şi câte aliele.

Şi atunci efectul muncii serioase scade, se anulea
ză chiar.

Fiţi solidari, disciplinați — zic eu totdeauna preo-

jilor mei. Acelaş lucru îl spun şi aici.: Să fim
una. Să
vorbim numai ceeace admite demnitatea preoțească.
Să
ne dăm seama că avem de apăra! o situaţie, o
reputație frumoasă,

câștigată

Superioritatea noastră
Clerul nostru irăeşte
oameni, cari il atacă,
ne acuză de lăcomie,
Suntem stigmatizaţi ca

de preoțime

trebue
o viață
trăeşie
irăeşte
lipsiţi

cu mari

sacrificii.

acreditată în fiecare clipă,
morală şi toluşi se găsesc.
în sărăcie şi totuşi mulți .
în modeste resignări, dar
de atitudini conștiente.

- Am zis să ţinem mai întâi noila demnitatea noasiră;
10

—

-
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"Trec unii preoţi pe lângă alți preoţi şi nu se salută!
Atunci cum să așteptăm dela alţii să ne salute? Avem
asociația generală a clerului, dar întreb câţi preoți şi-au
plăti! cotizaţiile de membru, şi câţi au conştiinţa că aparțin unei tagme disciplinate și bine organizate?
Este grozav să încerci sentimente de singurătate.

Când ataci o problemă de ordin personal a clerului,
producând diversiuni, lovind în feţele bisericești, te constitui în judecător nemilos.

Un

preot numai superiorității

sale bisericeşii se poate adresa ori de câte ori

este în

joc o persoană din cler. Făcând altcum, apelând la ziare,
el loveşte disciplina canonică. şi mână apa pe moara
inamicilor.
-

Ne trebue deci disciplină ca să putem disciplina
pe credincioşi.
Trei lucruri sunt necesare: să fim pătrunși de demnitatea

chemării preoțeşti să fim organizaţi

prin

con-

ştiinţa aceleiaşi chemări sfinte și să respectăm disciplina
canonică. În chipul acesta vom întrunta orice loviri şi
vom

birui.

'

Inchei aceste rânduri
rință. Avem un cler. cu o
cel puţin egală cu aceea
din ţară. Înirebărea este:
- ieşire

sau

atac

al unui

cu o întrebare şi cu o dopregălire intelectuală și morală,
a preoţimii oricărei biserici
Aţi citit undeva despre vreo

preot

de

confesiune

drepiat împotriva altui preot al acelei
Dorinţa

mea

este

ca simţirea

străină

internă

unilară

turor preoților ortodocși români să fie tradusă
prin aceiaş

atitudine

demnă,

hotărâtă,

asigură adevăratul prestigiu, atât de

în zilele noastre.

în-

confesiuni??
a tu-

în iaptă

care singură

necesar

mai

ne

ales

ALIII,

neligioziiatea Episcopului
Serbarea 'centenară a eparhiei noastre
este chemată!
a descătuşa pe mulţi din înlănțuirea duhu
lui vremii de
azi. Lumea de azi sărbătoreşte mai mult
recordurile de
viteză decât

eroismul moral. In asemenea - împrejur
ări
este binevenită sărbarea noastră cent
enară cu colorit religio

s. Nimic nu ine mai proaspele aminlirile
trecutuiui
ca religia. Aminiirile acestea aparțin nu numa
i trecutului, ci şi eternității.
|
In cetatea pământească

“ca podoaba

a lucrurilor omeneşti, omul :

cea mai alea
a Zidit
să
orului, are revendica-

jiunea conşiiinței „creştine ca cel
mai
«demnităţii sale. Nu esie naţiune a cărei

înalt semn al
conşiiință cre-

Ştină să fi suferit mai mult, căci nimeni n'a
suferit mai

mult pentru credința şi naționalitatea
nea română.
Pe meleagurile noastre numai „cei

sa . decât naţiu|
de lege ortodoxă

română au avut de suferit, dând
martiri credinței stră-:
bune. Eram aşezaţi în ? umbra
morţii, țăranii şi preoții
erau bătuţi până la sânge ca să
treacă la legea împăratului din Viena. Dumnezeu ni-a
ocrotit, trimiţ
»
:
Va o
ga
. ându-ne
„bărba

ţi la vreme, Cari să conducă neamu
l românesc. Nu
-este deci”o întâmplare oarbă sau roata
norocului care
a aşezat în scaunul episcopiei Aradul
ui, cu o sută de
ani înainte pe fericitul episcop
Nestor loanovici din
Făgăraş.
In învălmăşala de curente şi idei din
zilele noasie, se desprinde figura blândă
a episcopullui Nestor
loanovici, cu priv

“duc

irea senină în viitor. Fără
aminte de părinţii lui. O poruncă divi de voe miană obligă să
2

N

10%

aa

loanovici,.

a mp

Nestor

—

“ tească.

Deci

trebue

mare

mai

—

dela cari am primii viaţa pămân-

aceia,

respectăm pe

146

să fie recunoştinţa

noas-

neamului nostru

iră faţă de cei, cari

au dat

fii aleşi

românesc.
Părinţii marelui

|
Șaguna

au întrat în Panteonul

tre--

cultului românesc. Episcopul Nestor loanovici e crescut:
departe de locul- nașterii lui și dacă i-a rămas adânc
înrădăcinată iubirea de neam şi lege, aceasta se dato-rește mai întâi părinților lui.

Suferințele

suferite de neamul nostru i-au fortificat

|
sufletul cu 'pecetea conșliinjei creştine.
Providența divină a întocmit aşa lucrurile, ca la o:

sută de ani după episcopul loanovici în persoana scri-itorului acestor rânduri, ioi un făgărăşan să se găseas-.
că în. fruntea de Dumnezeu păzitei eparhii a -Aradului..
Fără de voe aduc în legătură atmosfera morală din tim-:
pul copilăriei mele

cu afirmarea

viguroasă

a vieţii

mo--

rale de pe. vremea episcopului loanovici. Tatăl meu,.
dascăl confesional, ştia ce însemnează a fi tală după
legea lui -Hristos, ştia să verse în inima mea dragostea:
către

legea

ca mai târziu să pot apăra cre-

străbună,

dința strămoșească la graniţa de vest a scumpei Româ-nii. Părinţii lui Nestor -loanovici au ştiut să afirme în
fața fiului lor că autoritatea lor părintească este dela:
Dumnezeu. Numai în chipul acesta înțelegem că tânărul
Nicolae, mai târziu Nestor, încă în anul 1794 când studia la gimnaziul luteran din Pojon, făcea dovada unui:
|
suilei religios. De acolo,

din Pojon,

negustorul Gavril Hristu,
Într'una din

scrisori

el scrie binefăcătorului

său,. |

din: Braşov mai multe scrisori.

zice între altele:

„Şi măcar

că e--

ram despre cele trebuincioase foarte lipsit, Țatăl cel ceresc cu iubirea sa de oameni. mi-a deschis calea chiverniselii mele prin oameni buni, de a mă putea din zi:
în zi mai bine a mă chivernisi, mai presus de gândul
mea până
şi aștepiarea mea. Şi așa am petrecut viaja
mă aflu
acum
şi
învăţăturii
strădania
şi
acum, întru silinţa

într'a şaptea școală; şi gândul şi voia mea este, ajutân-:
du-mi Dumnezeu de a mă mai zăbovi aicea până când:

—

voiu

isprăvi

desăvârşit
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cursul învăţăturii,

având

nădejde

-că Dătătoriul bunătăţilor ce a întins spre mine mila sa
până acum săvârşind învăţătura îmi va deschide şi ca„lea chiverniselii şi procopselii mele“.
Cuvintele lui loanovici sunt parfumate cu fum de
“tămâe și semnalează

aimosfera

-din fara mănăstirilor

sfinte ortodoxe,

morală plină- de consec:

“venţă a timpului său. El era doar din Țara Făgăraşului,
dărâmate

de furia

habsburgică a generalului. Bucow în anul 1761. Nu.i mizare că această aimosferă a' tradiţiei religioase, l-a pregătit pentru lupta de apărare a ortodoxiei în părţile A-

-radului,.

|

e

Binecuvântată fie memoria lui de-a pururea. Bine-cuvântată fie memoria părinţilor săi, cari n'au -uitat că
demnitatea lor părintească este dela Dumnezeu. Binecuvântat să, fie ţinutul, care a dat Aradului pe episcopul
“Nestor loanovici.
a
|
.
|

Cristofor Columb în drumul său spre America zări

„o bucată de lemn
toată

„tră
tea

tăria strigă:

carbonizată pe suprafaţa apei și cu

„pământ,

pământ,.

In căutarea

după colaboratori ai educaţiei creştine nu vom

siriga cu mai multă bucurie

tatăşi mamă!

aliceva,

decât

noas-

pu-

cuvintele:

Fericiţi vor fi părinţii ai căror fii vor fi

preamăriţi ca Nestor loanovici din Ţara Făgăraşului.
Fericiji. vor fi acei părinţi, cari vor da sfintei noastre biserici preoți buni şi cu frica lui Dumnezeu. Epar-

hia de Dumnezeu păzită a Aradului va fi fericită să cauie şi să găsească numai părinți ca cei cari au dat bisericei noastre ortodoxe române pe fericitul Nestor loanovici.
.
SE)

XLIV.

Metode

seciare.

Sectanţii dela noi au devenit mai diplomaţi. Ei se
servesc de: metode „diplomatice“. Cam ce credeţi că
înseamnă o metodă? ln număr oare-care de principii
generale şi de norme peniru realizarea unei docirine.
Elementele de doctrină ale baptismului și ale altor
secte

nu au nici o coheziune

că un baptist se face

şi astfel ușor ne explicăm

adveniisi,

altele. Baptişiii au fărămilat

peniicostalist

V'aţi întrebat vr'odată pentruce?
Fiindcă în lipsă de coheziune' doctrinară
de bapliișii) ei se razimă

şi

câte

credinţa ori unde s'au ivit!!!

(9 feluri -

pe temelii negative. Cu mâhnire-

vedem că baplişiii se ocupă de ritualul ortodox, pe care
îl împresoară cu cele mai inadmisibile calificative. Tă| mâia, luminările noastre, Sf. Liturghie sunt bagatelizate.
şi ironizale de ei?
Totuşi bapltiştii spun că noi calomnier alte culte.
Noi avem seniințe judecătoreşti pentru multe calomnii
aduse de bapiişti bisericei noastre!! Dar cu ce au dovedit baplişiii că noi calomniem? - Cu nimic!!! Noi avem
cazuri

că părinţi baptişti nu mai ajută pe copiii lor, cari

se fac ortodocși! Ar pulea oare baptiştii să ne arate:
unde stă această învățătură în Sf. Scriptură ??!!
Mai multă smerenie!! Fiţi siguri predicatorilor sec- tari rămâneţi prin trufia voastră, care vă face să credeți:
că sunteţi învăţaţi, deşi aveţi mare nevoe de a învăţa.

dela alţii! Fiţi siguri că ştim ce aveţi pe conştiinţă.
Precum rugina roade fierul, — aşa arde conştiinţa voasiră plină de musirări!! Sectari sunteţi, căci ne urâţi de
moarie, seciari sunteţi,

căci vă bateţi joc şi de răposaţii.
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voştri părinţi şi rudenii. Avem dovezi că un baptist îşi
bate joc şi azi de soţia sa, care a murit orlodoxă.

Şi Doamne, dacă am avea numai un caz sau două!!!
Dacă am şti că toate faptele voasire isvorăsc din sinceritate! Ingenunchiaţi şi spuneţi lui Dumnezeu: Doamne,
ajută-ne după sinceritatea noastră. Cădeţi în genunchi şi
rugați-vă:

Dumnezeule,

dă-ne

nouă

după

lăcomia de do-

lari. Mărturisiţi în rugăciune: Fă, Doamne, ca şi în viitor buzunarele noastre să fie goale de dolari ca şi
astăzi,

|

Noi, predicatorilor, vă credem că nu primiţi dolari,
dar mai întâi rugaţi-vă aşa: Doamne dă ca buzunarele
noastre să fie de dolari, aşa precum eram înainte dea
ne face baptiști!!!
Fraţilor preoți români!!! Lupiaji înainte, căci cu

cât veţi lupta mai creştineşte, cu alât mai mult vă vor:
urgisi bapliştii. Ştiţi oare voi ce au zis baptiştii în foaia

lor dela 1 Febr. 1929? Secretarul general al baptişiilor
a declarat că s'ar bucura dacă munca noasiră ar avea

succes,

organizând

iineretul şi

intensificând

misionară. Să pornim deci la muncă

şi

să

activitatea.

fim

siguri

za

că vom desfiinţa alunci pe bapiişti, aşa cum doreşte
secretarul lor general.
Căci el ne doreşte succes, dar atunci ce va face el??

|

LĂV.

Autoritatea religioasă și
2

organizarea
Scriu aceste rânduri

Clerului.

supt impulsiunea unor ştiri şi

informaţii în legătură cu unele triste realităţi .ale vieții
noastre. Din conglomeratul de informaţii ajunge să

desprindem un fapt caracterisiic:
din cler, cari refuză

Se

să primească:

găsesc

persoane

„Graiul

Vremii“,

“organul de publicitate al Asociaţiei Generale a
ortodox

din

România.

Cu

începerea

Clerului

'din 7 Noembrie

1929 aceasta socieiate a devenit persoană juridică, având
scopuri definite şi de o uiilitate incontestabilă.
In adevăr, a apăra prestigiul Clerului, a studia
problemele preoţeşti, a. întemeia biblioteci, librării, că„mine

preofeşti

şi

azile pentru
- preoţi

sunt scopuri fără importanţă!

a fiecărui preot

O

neputincioşi,

datorie

ortodoa este să

nu

elementară

cunoască

statu-

tele asociaţiei. Cine cunoaşte aceste statuie irebue
să-şi dea seama, că Asociaţia sa angaja! să rezolve
probleme foarte importante pentru autoritatea religioasă
a timpurilor de azi. Principiul autorităţii a suferit o groaznică

ştirbire, mai ales după 'răsboiu.
- Mulţi învăţaţi: psihologi şi sociologi, susţin că astăzi
şliința este autoritatea, care impune mai mult. Autori-

iatea religioasă este privită mai mult supt raportul trecutului şi este considerală ca exclusivistă.
- Această tristă constalare este aptă a ne da seama
de unele obligaţii serioase. Când autoritatea religioasă
este pusă în discuţie, când clerul trebue să lupte cu o
mulțime de prejudecăţi, nu este potrivii să existe nici un
fel de act, care să ştirbească autoritatea religioasă. Sf.

.
-

—

Pavel

zice:

„Aşa

să ne
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socotească

pe

noi

lumea,

ca

pe nişte slugi ale lui Hristos și ispravnici ai tainelor lui
Dumnezeu“ (|. Cor. 4 vy. 1).
”
Intrebaţi-vă acum, oare cum va socoti lumea pe
acel preot, care refuză foaia editată de organizaţia tag- *
mei sale ?! lată pentruce trebuie cât mai mult să medităm asupra datoriilor clerului de a se organiza !
Noi cerem lumii de azi să recunoască necesitatea
unei puteri supreme și ideale, mai presus de spaţiu
şi

timp. Noi insistăm să fim priviţi reprezentanţii cei mai
autorizaţi ai idealului religios. Dar să nu uităm că
avem datoria să nu sfidăm credința în iegitimi-

tatea

autorităţii noastre.
Organizarea este cel mai puternic mijloc pentru a
impune autoritatea noastră. Putem noi munci cât
de.
mult, să şiim că rezultatele nu sunt cele dorite, dacă
nu vom munci organizaţi, spre a face să se simtă
superioritatea voinţei noastre colective |

Sf. Pavel spune, că ceeace se caulă mai mult la
ispravnici este credința (|. Cor. 4 v. 2).,
Credinţa în scopurile sfinte ale înfrăţirei noastre
să ne animeze atitudinea viitoare. Avem scopuri cări
reclamă să fie realizate pe bază de organizare.
Preluiindeni se vede azi coaliția forţelor

disiruciive!

Ne sfidează îngrozitor oastea organizată a vrăjma
şilor
de tot soiul. Imaginaţi-vă fraţilor, tabloul trist al
sfosţărilor întemeiate pe forța fizică și încrederea oarbă
în
ceeace esie pur pămâniesc. limaginaţi-vă rezultatul
sfor-

țărilor noastre

izolate şi priviți în abstracţie spre icoana

vie a rezuliatelor ce'ne surâd pe urma unei organizări
conştiente !
|
a
Ne trebue organizaţie formidabilă pe înireaga ţară.
Ne trebue

un

suflet

preoţesc

colectiv

pe

care

numai

asocierea îl poale manifesta. Ne trebue o lume de credincioşi cari să simtă că. le-am deschis larg porţile
„mântuirii. Dar în scopul acesta trebue să rupem zăgazul
indiferentismului, al izolării.
|
|
Eu sunt optimist. Sunt sigur că nu vor adormi nădejdile noastre sfinte. Avem inamici nenumăra
ți
cari ar

—
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voi să mergem în ritme de prohod spre prăbuşire, dar
înfrățirea noastră peniri realizări sublime, va spulbera
nălucirile

subversive

şi clipele urzirilor profane.

Poetul. Coşbuc

zice:

„Trăiesc

vreau

ceice

să lupte,

lar cei fricoşi se plâng şi mor!
Noi vrem viaţă de luptă, de muncă înirăţită şi ne
sfiim să credem, că s'ar pulea găsi şi priviri îndreptate
spre

zări mocnile.
La marginea oraşului Triest pământul

bogat în cariere de
pietrărie este scris:
Să muncim şi
înfrăţiți în Asocialia
România.

e

sterp, dar

piatră. Pe: poaria unui atelier de.
„Laboremus“.
noi! Dar munca să fie a preoților
Generală a Clerului ortodox din

XLVI

O viziță în eparhia
de jos..
|

Dunării

Conducătorii bisericei trebue să dea pildă lumii
de
dragoste adevărată. Chemat de dragostea curat
ă a P.
Sf. Episcop Cosma al Dunării-de-jos, ca să vizite
z sfin-

iele mănăstiri

din Dobrogea, țin să fac aici o constatare

de ordin personal. Prea Sfinţitul Cosma este
episcop
model, bunătate de părinte, blând, înțelept, lumin
at, zelos, plin de tact şi plin de râvnă peniru viitorul
bisericei
noastre. Prea Sfinţia: Sa sfinţeşte pe Domnul
Dumnezeu
îniru inima sa (|, Petru 3 v. 15),
Am răspuns cu iubire învitărei calde a P. Sfinţi
Sale şi în drumul făcut impreună la sfiniele mănăs ei
tiri
din Dobrogea,

am

constatacă
i

eparhia . Dunării-de-jos

este condusă de o mână tare. Sâmbătă
a. c. am plecat împreună dela București
găzduit la frumoasa

și

impunătoarea

în 21 Martie
la Galaţi, fiind

r-ședință.

Duminică în 22 Mariie P. Sf. Sa ma călăuzit,
însoţiţi fiind
de l. P. C. arhimandrit Melhisedec Dimit
riu, — la sf.
Mănăstire Cocoş, făcând drumul pe Dună
re cu vaporul
„Domnul Tudor“ până la Isaccea, iar
de acolo cu
irăsura, Ni-s'a făcut 'o primire impresionant
ă. Starețul si Mănăstiri Cocoş, arhimandritul Filaret
Crăciunescu.
— un om evlavios şi simpatic, — cu toi
corpul monahal şi cu elevii şcoalei de cântăreţi, condusă
de arhi-

mandritul Calinic Gradea, ne-au însoțit la
sf. Biserică.
Aici, după un scurt serviciu divin, am
fost saluiaţi în

cuvinie calde

şi

directorul şcoalei

convingătoare

de cântăreţi,

de

care a

părintele : Gradea,

relevat şi lupta
ce o ducem la Arad împotriva sectanţilo
r.
=
A răspuns mai întâi P. Sf Episcopul
Cosma în

—
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cuvinte pătrunzătuare, pline .de poveţe înțelepte, iar apoi
mi-a dat mie cuvânt. Eu, am arătat dragostea care mi-a

călăuzit paşii la sf. Mănăstire și am rugat pe toţi ca
în sf. Mănăstire să se roage cât mai mult pentru izbânda
luptei noastre împotriva vrăjmaşilor Bisericei şi neamului.

După masa de post, am vizitat fabrica de luminări
Doroș. Fabrica
de sub conducerea dlui Damaschin
o instituţie utilă,
E
anual.
aduce circa un 'milion lei venit

vizitati apoi şcoala de cântă-

cu pricepere. Am

condusă

reți. Elevii au executat câleva cântări, iar'un elev mai
tiner a executat la dorința mea: „Ziua Invierii“. Nu voiu

uita niciodată glasul minunat al acelui elev. .Nu voiu
uita nici hărnicia şcolarilor, cari pregătesc cruciulițe şi
iconiţe şi alle obiecte sub conducerea dlui Gheorghe
Moisei, profesor de ştiinţele religioase, de sculptură şi
i
pirogravură la numita şcoală.
sârguimuncă
de
focar
Mănăstirea Cocoş este:un
ioare. Mai are şi pepinerie de pomi roditori şi viță de
vie, precum și apiculiură. Prea Siinţitul Cosma învaţă la muncă

activă pe .cei 100

şcoală | în * instituțiile

călugări, cari au adevărată

mănăstirei, : conduse. de

oameni

Cocoş,

oameni

aleşi 'cu multă dibăcie.

Am

la

văzut,

rugându-se, muncind şi lăudând de Dumnezeu. P. Sf.
episcop Cosma în tot locul tocmea ce mai era de făcut
şi în adevăr dovedeşte prin fapie că monahismul din
Dobrogea este o realiiate. Acolo, la Cocoş, se pregătesc energii şi forțe, cari dovedesc că, prin muncă și
conducere pricepulă, în lot locul putem avea oameni
iar nu grămezi de nisip făcute la întâmplare de bătaia
e
vântului,

Dela Cocoş am plecat la Mănăstirea Cilic-Dere,
unde 150 călugăriţe, sub conducerea maicei siarițe Pa- xaschiva Demetrescu, muncesc şi se roagă lui Dumnezeu.
Rămâi uimit că la noi în Transilvania nu sunt mănăstiri
|

şcoală

_de maice. La Cilic-Dere există o

de

ţesâtorie.
atelier

de pânză şi covoare şi de stofe, cum şi un mic
de icoane. -

|

-

Luni în 23 Martie a. c. am
maice

Saon,

o mănăstire

vizilat

mai mică,

mănăstirea

dar model

de

de
or-

—
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dine şi hărnicie. Atât aici, cât şi la Cilic-Dere, se zidesc
noui biserici pompoase. Cea
dela Cilic-Dere este un

monument

de arhitectură.

Are

două

sfeşnice,

mari,

fie-

care în greutate de 500 kg. De fapt aici vor fi două.
biserici, una ios, pentru slujbele din timpul iernei şi.
una sus, pentru timpul de vară. Din veniturile . mănăslirei şi din ofrande se zidesc două biserici de o rară
frumuseţe. |

Dela Saon am revenit la Cilic-Dere, unde am luat
parle la toate slujbele. Luni seara însuș P. Sf, Episcop.
Cosma a citit Canonul'lui Andrei Criteanul cu glas de
evlavie, umilit și cu inima înirântă.
Marţi

dimineaţa,

cu irăsura

și

cu

vaporul,

ni-am

înapoiat la Galaţi unde însoţit de protoiereul Stoica, am
plecat la gară. |
* Şi acum câteva cuvinte de încheere. In tot timpul
cât am stat în apropierea P. Sf. Episcop al Dunărei
De-jos,. am discutat

despre nevoile şi necesităţile “actuale.

ale sfintei noastre Biserici şi am ajuns la concluzia că

frații mai

mari

ai

Bisericei

este bine să fie cât mai

în-

delungat şi cât mai des împreună. Lipsiţi de o cunoşlință mai adâncă a oamenilor şi lucrurilor, o apropiere.
între oameni,

sinceră

şi rodnică

în urmări binecuvântate

nu ne putem imagina. Deaceea este bine să ne cercetăm
câi mai

des

pătrunde
dință mai
iră are

unii pe alţii

sprea ne cunoaște

şi a ne

inimile. Căci, eu unul, m'am întors la reșemângăiat în inima mea, că şi Biserica noas-

oameni,

are conducători

destoinici,

cu rolul în

„eternitate. Cu mulţumită şi cu recunoștință constat că P.
SI. Episcop

Cosma este una

mai sfânt şi mai neperitor.

cu tot ceeace are Biserica.

|

Sa

.

XLVII,

Temperați-vă
Inainte

cu

care şi acum
lele

unui

vre-o

munte

o viteză uimitoare.
calea

irei ani

am

este vie în memoria
din Elveţia

automobilului

La.o
o

un

ciliit

o întâmplare,

mea. Pe lângă poaautomobil

alerga

curbă fără de veste se

movilă

nesfârşită.

Nu

era

cu

ivi în
timp

pentru stopare... automobilul a trecut peste movilă iar
apoi a stopat. Călătorii coboară și cu mare surprindere
văd că automobilul a călcat un vultur!
Auziţi! Un vultur al regiunilor înalte călcat de un
automobil, care numai pe pământ poate merge! Intâmplarea aceasta îmi reveni în memorie de' câte ori văd
oameni, cari, în loc să plutească în sfere senine ale
înălțimilor, se coboară în noroiu! patimilor de tot soiul. Vai de poporul, care, în loc de razele curate ale
soarelui, iubeşte adâncimele întunecoase. Vai de acei,
cari ar pulea avea aripi ca de vultur, dar nu sboară
"cu ele spre înălțimi, ci se coboară în mocirlă. Deaceea

- mare

vrednicie

are oricine

vine ca,

prin munca sinceră

şi plină de osteneală, să tină pe fiii neamului nostru în
înălțimile hărăzite lui de Dumnezeu.
“Cu mare bucurie am întâmpinat şi eu înființarea
Ligei „Temperanţa“ şi mă pot mândri că în de Dumnezeu păzita episcopie a Aradului, pe care:o conduc,
s'au înființat mai multe filiale ale Ligei, care luptă

împotriva

flagelului alcoolismului.
Cu

mare

bucurie

am

primit văzând că aleși fii ai neamului s'au pus în frun- :
„ea mişcărei care sirigă: „Temperaţi-vă“. Căci vor fi
urmărind şi Bunii Templieri, cu centrul în America,
ceeace urmăresc, dar trebuie să ştim și să ne însem-

năm

odată

pentru

totdeauna,

că binele

desăvârşit : al
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naţiunii

române

îl doresc

numai

e

aceia,

cari

Bi

pornesc

acţiunea lor din inima curată a acestui neam.
Un cult, un apostolat pentru propăşirea României, în înţelesul acesta, trebuie sprijinit, Este. un apos„lolat, care. stă în strânsă legătură Şi cu credința 'siră:
moşească, penirucă numai în chipul acesta se poate
asigura cullivarea adevăratei gândirişi simţiri româneşii. Eu, ca unul din reprezentanţii Bisericei străbune
ortodoxe, zic tuturor: iemperaţi-vă! Moderaţi-vă nu
numai atitudinea față de flagelul alcoolismului, ci
mode-

raji-vă

în a

sprijini

mului.

Căci

dela

organizaţii streine

de sufletul nea:

suflet la suflet se fece orice

acţiune:

de propăşire!
Pe frontispiciul universităţii din Wiirzburg stă scris:

- „Adevărului
!*,
Adevărului

să

este, că ne trebuie
păiaţi şi moderați.

slujim!

Unul

din

marile

Dar

această

cumpătare,

şi renunțare de sine, o dobândim: şi cu
propagande pornite din suflet românesc

În înţelesul

acesta

adevăruri

stăruință personală ca să fim

cu

toții avem

datoria

cum-

resignare -

ajutorul unei
şi creșiinesc,
să sprijinim

acţiunea distinsului patriot dr. G. D. Creangă.

XLVIII.

Poetul Evangheliei Neamului:
Ociavian

Goga.

Privilegiul de a puria cununa de lauri nu este dat
tuturor muritorilor. Şi Sfânta Scriptură spune că mulli
aleargă,

dar nu toți iau

cununa

victoriei.

Este. şi în fi-

rea oamenilor de a nu se pleca în fața oricui. Dar e
firesc a te arăta recunoscător către acela, care s'a :
identifica! nu numai cu tine, ci cu toți indivizii, cari alcătuesc
neamul
" viitorului său.

tău, cu tol trecutul neamului

tău şi al

Complexul
de-interese spirituale, din mijlocul cărora a odrăslit imortala personalitate poetică a genialului Octavian Goga, justifică întru toate încadrarea lui în
planul înălțat, de unde orice neam poate privi spre personalitățile sale creatoare. Complexul intereselor spirituale românești a fosi pornit furtunatec de
năvala impetuasă a poeziei lui Octavian Goga, El, care îşi .făcuse studiile liceale în liceu neromânesc, curăţit în suflet

- prin aghiazma primită dela venerabilul său părinte, —
preotul din
Rășinari — a ajuns să fie cilit ca Biblia
Sfântă.
In anul 1913 am găsit în comuna Pesac (Torontal)
doi. țărani români,

cari ştiau pe de rost toate

poeziile

lui Goga. Spirit pătrunzător. şi clar văzător, cu pers-.
pective profetice, el şi-a proectat sborul poeziei sale:
peste toate ţinuturile” locuite de Români. Şi când Academia Română i-a premiat poeziile, — bucuria noastră,

a tinerilor
tor rânduri,

admiratori, nu avea margini. Scriitorul aces-după

terminarea

studiilor la o şcoală

supe:

rioară, a primit dela tatăl său un volum din poeziile lui
Goga, drept răsplătire că a terminat şcoala cu bun succes.

—

161—

Ar

fi o operă de specialist să încercăm a aprec
grandioasa operă poelică a dlui Goga. Şi ne teme ia
m că
idealitatea înaltă a poeziilor într'aripate nu şi-ar
găsi e- j
chiva
lentul

ne

mărginim

dorit în slabele
să

ne

noaste

alaşăm

încercări.

smeriţi

de

De

ceata

dela un capăt până la celalalt al Românismului

aslăzi

pe cântărețul

pătimirii

noastre,

aceea

celor

ce

slăvesc

Ne gândim cu acest prilej că dl. Octavian Goga,
trecând pragul celor 50 ani de. viaţă
— se gândește mai
ales la sufletul generaţiei noui, pentru care a suferi
t temniță
ungurească.

Ne

tuturor Românilor nu

tare, dar şi
rală, pe cari
ca cele mai
„Anume
mai mult ca:

gândim

că el era profetul

unităţii

numai prin trăinicia aceloraşi ho-

prin disciplina de gândire şi armatura moînsuşi dl Goga, în anul 19341, le-a "indicat
necesare criterii ale unităţii noastre.
am accentuat aceste lucruri, penirucă azi
oricând, nu dela mecanica socială se aş-

teapiă îndreptarea, ci prin suflete curate şi lumin
ate de
lumin
a

Evangheliei,

ori noi ştim

că puţini s'au ocupa

t
cu problema religioasă la noi, aşa cum a
pus-o dl Goga.
Cine

va citi cartea lui:

din anul 1911 —

„Însemnările

unui trecător“

acela va găsi pe luptătorul, care vo-

eşte progresul. neamului

său şi prin

credinţă. Nește

rs va
rămâne în sufletul nostru iabloul zugrăvit
de meşterul
poei despre viața religioasă din Anglia!!!
Cine dintre noi nu ştie cât a slujit dl Goga
biserica ortodoxă ca ministru al Cultelor şi cine
nu cunoaşte
solicitudinea cu-care Domnia Sa trate
ază problemele
preoțimei noasire?!
“
Clerul și poporul din eparhia Aradului cu
drept cu“vânt îl numeşte preot al. Evangheliei neamu
lui, şi roagă
pe Dumnezeu cu stăruitoare rugăciuni să-l
învrednicească de ani mulţi fericiţi, spre gloria Românismului
.
Credincioşii

noştri, în semn

de iubire

către poetu

l
inspirat, să-şi aducă aminte că ela cântat şi
despre buSuiocul dela icoanele sfinte. La aceste icoane
să se în-chine şi pentru sănătatea poetului,

4

|

Un

XLIA

suilei

rătăcit

Ecranul vieţii individuale şi colective este astăzi mișcat
de forțe oculte, de agresiuni revoluţionare, cari pun pe
gânduri pe pairioții adevăraţi ai tuturor țărilor. La noi
în țară se descopăr aproape în fiecare zi nuclee comuniste, cari prin metode teroriste ar dori să secere şisă
_ culeagă de unde nu au semănat.
Adică

ar. dori să samene

şi agenţii moscoviți,

ne-

socotiiori ai energiilor acumulate de veacuri multe în sufletul națiunei române, sămânța uneltitorilor, cari poariă
în mână flamura roșie, ar voi să distrugă seva ce alimentează culorile roșu, galben; și albastru din drapelul
țări româneşii.

"Cu

multă durere am citii înir'un ziar

din Capitală

că nu de mult s'a înapoiat din Berlin un. tânăr român,
d. Petre Marcu-Balş, care până mai ieri-alaltăieri era

colaborator la revista „Gândirea“, iar acum sugestionat
de anumite cercuri comuniste ale Berlinului, s'a prezentat în ţara lui cu steagul roșu în mână. Ei s'a făcut
comunist.

El care

era angajat

funcţionar

la

legaţiunea

română din Berlin şi cu bani românești a făcut studii
universiiare, acolo în capilala teutonică a schimbat
steagul românesc cu cel leninist. Ştirea aceasta

m'a mirat

foarte mult, căci cunoscusem personal pe d. Petru-Marcu
Balş, la Berlin în.lunie 1950. Atunci, - la o întrunire
aranjată pentru sărbătorirea iubitului nostru Rege Carol
II-lea. de pe fața d-lui Balş radia bucuria celui ce crede

în Mâmtuitorul lumii. Când într'o scurtă

cuvântare

s'a

“spus că toate valorile omenești sunt fără prej, dacă nu
suni sfințite de Hristos — aşa precum mai multe zero
numai precedate de cifra unu primesc valoare, — d.
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Balş, prin aplauze sublinitate

sale

creştinești şi românești.
Şi astăzi? Astăzi d. Balş

îşi manifesta sentimentele
poartă

|

steag roşu

şi

ap-

laudă râsul diabolic al celor cari şi-au
ucis floarea intelectualităţii, au vărsat sângele zecilor
de mii de mitropoliţi, episcopi, preoți şi simpli creştini
drept-măritori.
Cum s'a putut întâmpla o conversiune ca
aceasta? Evident
că motive

putem

găsi nenumărate.

Noi

ca

oame

ni ai
Bisericii, vom aminti doar faptul că nu
avem o Biserică
româ

avem
“Olto

nească
In

la Berlin,

sau

cel

asemenea

Bauer şi

împrejurări

Marx,

o

deşi

români.

Engelis,

Lasale,

prozeliţi împotriva

-dițiilor sfinte ale naţiunilor.
Cu multă durere am aflat că şi
“Cristea dela liceul ortodox din „Braşov
-având o revistă: „Spre Stânga“.
|
„Aici avem,

capelă,

şi alţi

alji corifei ai visurilor fantastice şi uto-

pice, sunt la largul lor să facă

-

pulin

acolo sute de studenţi universitari

ca români,

tra-

profesorul [lie
este comunist
|

să remarcăm adev

ăruri sfinte
“Pentru tineretul nostru intelectual, Tradi
ţia religioasă,
lămurită în focul suferințelor, ni-a păstrat
limba şi în'Suşirile sufleteşti. Românul a avul credința
ca dreptar
al vieţii. Deci voi,. tineri intelectuali,
nu puteţi avea alt
-dreptar; voi şiiţi că nici omul cel mai
savant nu se ozien

tează în viaţă după ştiinţa lui. Când Edis
on a devenit surd, un prieten l-a făcut atent că
e] Şi-ar putea
permite luxul să cheltuiască. pentru
redobândirea auzului :
„-dar. Edinson a spus: „plăcerea mea
este să ascult. tainele lui Dumn
ezeu, iar nu şoaptele neputincioas
e ale
oamenilor“,
Tinerii noştri trebute să ştie că adev
ărurile profane

se adresează numai intelectului, dar
religiunea se adresează inimii. Cu adevăruri profane
oamenii se asociază peniru interese momentane, dar
adevărul religios
întruneşte pe oameni în organizări cu
perspeclive de
cea mai înaltă idealitate. Cunoaşterea
insulelor Azore

nu Îrământă inima omului, dar cunoaşterea

determină pe om să-şi croiască un drum lui Dumnezeu
senin în viață.
"Carecteristice suni cuvintele lui Frid
eric Paulsen din

14%

—

Berlin,
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„Credinţa

nu le cunoaşte:

pe cari d. Balş

puterea binelui, credinţa în Dumnezeu

în .

curaju!

întăreşte

şi înalță speranţa. Putem afirma fără teamă de greşală:
fără acest curaj și fără această îmbărbătare a credinței
nu se poate face nimic de seamă în lume. Necredinţa
dimpotgivă paralizează cu desăvârșire curajul“.

Tinereiul român în special are să 'mediteze mult
spre a cunoaşie datoria ce oare dea întări îradiţia
sfântă a neamului.

_crista-

experienţă

Tradiţia înseamnă

lizată prin irecerea veacurilor, ea înseamnă

acumularea

de energii şi adevăruri cristalizate în proba de foc a
vieţii. Noi, ca oameni, avem nevoie de experiența vieții
generaţiilor trecute, căci în căutarea celui mai înalt
ideal al lumii, nu putem fi mulțumiți numai cu puterile

noastre slabe omeneşti.
Tradiţia

noastră

religioasă

prin lupta cu prejudiţii,
lumina lui Hristos. Deci

şi

națională

s'a făurit

erori, vrăjmăşii, înlăturate de
mai multă sfinţenie se cuvine
cu necesitate o
este cosmopolit

tradiţiei româneşti. La noi se impune
reacțiune a tradiţiei față cu tot ceeace

şi incolor din punct de. vedere al sufletului românesc:
Conservatorismul englez răpune laburismul, în Germania

un

general

cere

desființarea partidului

comunist,

în Canada partidul comunist e osândit prin lege!!! Ideologia comunistă să se găsească
mai conştiente!

deci

în. faţa unei apărări

Socialistul Ferdinand Lassalle zicea că validitarea
forțelor individuale nu este .un bun principiu moral al
burgheziei, căci — zice el — acest principiu numai
atunci ar fi moral, dacă toţi oamenii ar fi egali în stiință,
avere şi înţelepciune!!! Lassalle declară că această ega-

litate nu există. - Totuși - ideologii comunismului de azi,
întemeiaţi pe presupusa egalitatea oamenilor şi pornind

dela Marx, Lassalle; etc., au ajuns la procedeele de azi.
Noi credem, că şi un suflet pierdut se poate încă
alla pe sine, dacă va căuta să se documenteze prin
prizma realităților, iar

nu prin visări

tinerești, lipsite de

orice orientare. O contradicție mai flagrantă decât

:
între

|
teoria lui
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. Lassalle şi teoriile comuniste de azi, nici că se poate.
Noi, deci, ne adresăm tineretului chiar în numele ştiinţei

şi-l povăţuim să fugă 'ca de foc de visările cosmopolite,
sireine de sufletul neamului. Lângă groapa unui suflet
pierdut,

noi nădăjduim puternic,

că mai

lui Hristos, decât toate încercările

tare este Crucea

diabolice. Şi d. Balş

va înjelege că în loc de pelerinaj neînțeles și înjosilor
la mausoleul lui Lenin, zeificat de proslia omenească,

esle mai

mormintele

înțelept

eroilor

să-ți
şi

faci- cruce

mucenicilor

de acolo curajul creştin, atât
potriva răutăţilor

acestui veac.

de

făcând

pelerinaj la

unui

neam,

necesar

în

ducând

lupta îm-

L.

Caitehizarea
Educaţia

13—16

şi

instrucţia

adultiior.

religioasă

a tineretului

ani este o problemă - din cele mai

Intre vârsta şcoalei primare

şi cea

dela

importante.

a maturității,

la noi,

sa cam lăsat în paragină lineretul. Deaceea Noi, Episcopul şi Consiliul nostru 'Eparhia), conştienţi de scăderile morale ale lumii de azi şi de primejdiile cari bat
la uşa sufletelor tinere, dăm ca teme pentru conferințele
„noastre pastorale din anul 1932 problema: Catehizarea
“ adulţilor. Pentru mai bună orientare schițăm aici pe scurt,
că noi ne gândim la întroducerea unor cursuri de caiehizaţie. sistematică, fără de care credincioșii de mâne:
nu vor înțelege predica noastră.
|
„In Foaia Diecezană din Caransebeş se dă sugestia
unor şedinţe duminicale de câte o oră.
Aceste şedinţe, pentru a fi ducătoarela scop, tre. bue să fie serios pregătite, variate şi însufleţite.
Ordinea de zi ar fi următoarea:
1. Rugăciunea. Apelul tinerilor parohieni.
2. Zece minute de învăţătură religioasă asupra Evangheliei, Liturgiei şi vieţii religioase, ce trebue să ducă
fiecare creştin.

3. Carnetul săptămânii. Membri

comunică

celea ce

le-au atras atenţia în cursul săptămânii: obiecţiuni anti-religioase, privelişti anapoda, fapte culese de prin ziare.

- Unde e locul, cuvântul preşedintelui intervine în discuţie
şi pune totul la punct. Chesiiunile mai grele se amână
peniru o ședință viitoare.
o
4. Rezumatul,

de către

unul

din

membri,

a unei:

pagini de apologetică elemeniară, a biografiei unui sfânt.
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sau a unui om ilustru, ori a unei pagini de moral
ă socială. Se comentează public.
5. Păreri asupra lucrărilor membrilor. Pentru varia
[iune

a chestiunilor şi înviorarea discuţiunilor, se
pun în-.
" trebări tuturor membrilor, asupra adevăratul
ui înțeles al

unei formule din Evanghelie sau calehism, a unui
proverb, ori se pun: ghicitori de deslegat. Se cere
a se găsi
mai repede, în sf. Evanghelie, învățătura despre
milă,
drepiate,

iertarea păcalelor,

etc,

Se arată contribuțiunile membrilor la apostolatul
din palronagii, în diferite asociaţii, în familie, în
mediurile muncitorești, etc. Darea de seamă a unei proce
siuni
religioase,

etc.

Şi, după. circumstanţe locale, programul poate fi
amplificat, luându-se în discuţiune diferite chestiuni
de
interes comun.
”
Aşleptăm dela Prea Cucernicii Preoţi să arate toi
interesul faţă de problema catehizării adulţilor, funda
mentală pentru formarea adevăratilor creşiini ortod
ocşi.
Arad, 12 Aprile 1932,
i

LI.

Taina

invierii

(publicat în limba germană în Temesvarer
Zeitung din 1932).
O monedă de aur ce nu are imprimat pe dânsa
chipul Regelui, nu este pusă în circulaţie şi nu are valoare pentru comoara ţării. Nici sulletul omului nu are
valoare pentru ţara cerească, dacă nu poartă în sine

tipărit chipul lui Hristos.
Sufletul neamului

românesc lotdeauna

lucirea luminei divine, penirucă

dela

a purtat siră-

plămădirea

lui şi

până azi el s'a pomenit creştin și a rămas creştin. Nici
una din sfintele sărbători nu oglindește mai fidel acest

adevăr decât sărbătoarea
bătoarea . aceasta
creştine,

Sf. Paşti. Pentru

este . sărbăloarea

români săr-

desăvârşitei

iubiri

Slujba Invierii la noi la români se începe cu urmă” toarele cuvinte ale preotului, care din ușa sfântului
Altar, ținând o luminare

de luaţi

lumină“.

vine şi îşi aprinde

Atunci

aprinsă

tot

luminarea

în mână

poporul
dela

zice:

„Veniţi,

dreptcredincios,

luminarea

preotului

sau dacă sunt mai mulţi preoţi, acelui mai mare în grad
onorilic. Fiecare creştin ține luminarea aprinsă în tot.
timpul slujbei divine a sfintei Invieri, după care fiecare
pleacă

acasă

cu luminarea aprinsă. Numai dupăce ajung

acasă şi făcându-și semnul crucii, întră în casă sting ei
luminarea atingând-o de grindă şi afumând grinda cruciş, :
_adecă

în

cruce. -In fiecare an la Paşti,

fac creştinii câte

o astfel de cruce în grindă și. păstrează luminările spre
a le aprinde în caz
tunete şi trăsnete.
ÎS

de potop,

ploaie

“ Inainte de sfânta Liturgie se cântă

mare,

grindină,

la slujba sfintei

!

—

Invieri

câteva
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cântări introduse

în cult

deja în

secolul

al VIII-lea iar după terminarea lor, preoții sărută sfânta
Cruce, începând dela arhiereu sau dela preotul cel
mai

mare.

Apoi

preoții să sărută

unul pe altul zicând

„Hristos a înviat“, — iar celălalt răspunde:
a Inviat“. Acelaș lucru îl fac şi laicii.

„Cât este de
Niţă grea atât de
tru biruința lui
împăcaţi cu alii,

frățească.

unul:

„Adevărai

mare bucuria acelor liberaţi din o iemmare este bucuria creştinilor că penHristos asupra morţii ei simlindu-se
ceeace ei simbolizează prin sărutarea

Dealtcum ideia aceasta a împăcărei frățești se expri
mă
şi prin cântări, dinire cari trelevăm aceas
ta: „Ziua

Invierii, să ne luminăm cu serbarea, şi unul pe
altul
să ne îmbrățişărmn, să zicem fraţilor şi celor ce ne
urăse

pe

noi să iertăm toate pentru Inviere şi aşa să strig
ăm:

Hristos a Inviat din morţi cu moartea pe moarte călcâ
nd
şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le“.
Dela slujba sfintei Liturghii din ziua Invierii relev
ăm
momentul citirei sfintei Evanghelii, care reprezintă
vestirea evangheliei la toate neamurile prin Apostoli.
După
liecare verset al Evangheliei preoiul face o scurtă
pauză

in care timp se trag toate clopotele ca semn că
Evanghelia se lăţeşie în lume ca sunetul clopotelor
în aier.
mai

Dacă acum analizăm pe scurt momentele
' înşirate
sus, vedem că lumina ce o aprind creştinii
în biserică

reprezintă lumina lui Hristos. Prin aprinderea
luminei
ei se angajază a trăi după Hristos,. ştiind
că el este
calea, adevărul şi viaţa lor.
|
Creşiinii noşiri ortodocşi ştiu că pre cum
cel ce
cultivă pământul, îl cultivă ca să-l țină în stare
bună,
iar cel ce.sădeşie vie o sădeşte ca să o grijească
aşa
şi Dumnezeu a făcut pe om ca să-l cârmuiască
prin
lumina lui Hristos. Lumina dela Paşti este pentru
români
un simbol

că

prin

lumina

credinţii

în Hristos

cel înviat,

„Viaţa omenească are înțetes înali, are pe:specliv
a veci-"
niciei. Aceasta perspectivă au cântai-o'
poeții noșiri

români: Eminescu,

Aceasta

perspectivă

Coşbuc, Vlăhuţă şi Octavian

Goga.

a veciniciei o propovăduieşte fiecare

—

țăran credincios,

luminarea
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care în ziua de Paşti

aprinsă.

|

merge acasă

cu

De aceia la noi la români, nu se vor găsi autori,
cari să combată adevărul Invierii Domnului, cum s'a

făcut prin. Renan,

Straus şi alţii la alte neamuri. Nu s'au

găsit minţi româneşti,

cari să

răspândească

necredinţa

despre care zice sfântul Pavel: „Dacă Histos nu a înviat
zădarnică ese credința voastră“ (|. Corint. 15 v. 17).
La noi la români, luminarea fiecărui ţăran vesteşte
ca Apustolul Pavel: „Precum întru Adam toţi mor, aşa
întru Hristos toţi vor învia“ (|. Cor. 15). Despre aceasta
avem mărlurie şi obiceiul românesc că dela Paşii până

la Inălțarea

Domnului,

creştinii se

salută,

unul

zicând:

„Hristos a Inviat“ iar celalalt răspunzând: „Adevărat
a Inviat“. Cât de mândri ne simţim deci noi românii,
că dela noi nu a pornit în legătură cu negarea Invierii,
nici ipoteza înşelăciunii, nici a morţii părute, şi nici
a viziunii,

cari ipoleze

sunt

răsturnate

între aliele

că

Apostolii nu s'au întors la ale lor: nici la pescuit, nici
la coarnele plugului, nici la vamă. Noi, Românii, suntem
cei mai vechi creşiini pe aceste locuri ale României
Mari şi nu numai că nu am răspândit necredințe, dar
am răspândit iubirea cea mai desăvârşită şi către streini.

Dovadă avem şi în 'cântările

Invierii,

dintre. cari am

reprodus una, precum şi sărutarea şi îmbrăţişarea frățească.
|
Noi românii ştim că toată lumea şi tot neamul

omenesc esie o chezășie a iubirii Făcătorului, al lui
Dumnezeu.
Pentrucă precum cele
nevăzute
ale lui
Dumnezeu, dela zidirea lumii din făpturi se văd, (Ro-

mani | v. 20), așa şi dragostea Sa divină către noi şi-a
arătat-o prin dragostea. sădită în noi către cei ai noşiri.
lar acum cântărind semnificaţia Evangheliei dela

Paşti, în senzul că este o dorire a răspândirii yoinţii lui
Hristos în lume, ținem să accentuăm că nu credem să
existe un alt popor care să fi dorit mai mult răspân=

direa Evangheliei în lume ca națiunea română. Cu
aceasta dorință pe buze se ostenesc preojii bisericei
noasire

ortodoxe

de orice

naţiune

ar fi

ei, ştiind

că.

—
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fără Hristos drumul vieţii este drum pusliu, pe care nu
merg decât fiare sălbatice, Prin Hristos voim să mergem

la cultura

adevărată,

ca

oamenii

să fie

buni,

primiţi la lucru,

dar se

găsesc

drepți,

iubitori de aproapele.
Biserica noastră se laudă că are preoţi buni, cari
işi fac datoria şi simte o mândrie că în Rusia are fraţi
mucenici pe preoții de acolo. Preoţii din Rusia sunt
considerați ca liber profesionişti, lipsiţi de drepturi civile,
copiii lor nu sunt

mun-

citori, cari adoptează pe fiii de preoți, ca şi aceştia să
poată urma o viață mai bună. Cununiile în Rusia se
fac în bisericuțe mai . reirase, soțiile muncitorilor dau

din

raţia lor de alimente şi preoților. Preoţii

oraşe ca Odesa,

Kiew sau Rostow

bătrâni

în

cerșesc milă, dar cu

îndrăsneală şi cu .cinste poariă crucea pe piept. Preoţii
din funcţie preoțească confecţionează flori, coşuri, cutii

ca odinioară apostolul Pavel. Şi cu toată persecuția .se
găsesc foarte mulţi-candidaţi la preoție. Şi aceasta pen- irucă Hristos Cel Inviat din morţi a spus că nici porjile iadului nu vor dărâma Biserica Sa.
Conşiiinţa că Biserica ortodoxă dă şi astăzi mucenici
şi sfinţi, ne face pe noi conducătoriii

să nădăjduim

Invieri.

Arad,

25

înălțarea
Aprilie

ei,

.

Bisericii ortodoxe

întemeiaţi pe

1932.
Îi

Taina

sfintei

LI!

Progrese

și primejdii

publicat în, Universul în 10 Maiu 1932.
Inir'o vreme, când se impun măsuri urgente

faţă

de mişcările subversive. alimentate din apropiatul Orient,
cea mai cardinală datorie a fiecărui cetățean şi creştin
este să răspândească. principiile de viaţă. cari s'au do-.
vedit a fi adevărate
sunt

necesare

faruri

toldeauna,

în trecut.
pentrucă

Principiile

o idee

solide

în sine, o

cu-

noaşiere prealabilă aceeace trebue să facem, este mai presus de orice discuţie.
Dar nu ajunge să cunoaştem principiile creştine şi
umanitare, ci trebue să ne facem cu toţii propagandişti
ai aceslor idei. Cu bucurie vedem că pe teren biseri-

cesc se lucrează mult.
o
In Bucureşti sunt vr'o 6 foi parohiale, se ţin conferinţe religioase la fundajiunea Caroi|; acţionează multe
atenee

parohiale

şi nu

de multă vreme

s'a ţinut o şeză-

ioare religioasă a parohiei „Sf. Elefterie“ în amfiteatrul
facultăţii de medicină

din

Capitală.

|

In Basarabia se luptă pe teren bisericesc

cu

mult

succes împotriva frontului anli-religios. In Chişinău există
trei foi religioase bune pentru popor, o bibliotecă reli-

gioasă, care a scos până acum în tipar 41 broşuri; s'a
“inaugurat o Academie teologică populară, în cadrul
căreia

se ţin conferinţe

religioase, însoţiie

de coruri

re-

ligioase, cu ajutorul laniernii magice în prezenţa unui
public numeros,
,
Am putea înşira faple îmbucurătoare şi: din alte
eparhii: La Sibiu,

spare:

„Lumina

satelor“

un rol. frumos, la Cluj, Cer ansebeş,

Oradea,

ceşte serios, la Cernăuţi misionari pregătesc
bună, la Râmnic clerul muncește organizat.

îndeplineşte

se

mun-

viaja cea
La Arad

-

—
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biblioteca creștinului ortodox a tipărit aproape un milion

broşuri, pentru popor. Episcopul merge din sat în sat,
predicând şi luminând poporul, cum fac acest lucru şi

alți episcopi, în special la Hotin şi Cetatea Albă şi Ga:

laţi. In toate eparhiile apar o mulţime de reviste şi foi,
în număr de peste 70. Deci se lucrează în biserică şi
o
|
încă serios.
Cum lumea de azi este dispusă să arunce toate în
vina preoților, ținem să precizăm că noi nu suntem din-

ire cei ce apără ceeace nu-i de apărat. Scriitorul rus
Uspenskeij într'una din scrierile sale zice că „ţăranul

rus nu-şi
şi aşa e
beat, dar
va fi fost

bate capul dacă preotul este beat sau nu,
bun, precum e bun magistrul poştal, care
totuş trimite scrisorile la destinaţie“. Ori
concepţia. ţăranului rus despre preotul

căci
este
cum .
său,

desigur nu preotul a fost cauza ivirii atâtor secte, cari
au măcinat colosul rus, Stări politico-sociale de ordin
special au produs în Rusia sectele, cari apoi au produs

|
comunismul.
La noi la români, nu există aceste stări; la noi ţăranul este foarte respectuos către preoțime şi încă din
convingere. Dar la noi este altceva, ceeace ar irebui
să nu mai fie: indiferența păturilor conducătoare faţă
de problema religioasă, întrun timp, când preoții iși fac
datoria deşi salariile lor vin încetişor.
Mi
La noi se aşteaptă ca preotul să facă minuni, când

politicianismul neincetat surpă ceeace zidesc preoții buni.

Şcoala

nu are aproape

de loc

puncte

de

contact

cu

biserica. Şi ar trebui să aibe, aşa cum în Ardeal Şcoa-

la era una

cu

biserica.

Multe cauze am

Si

putea înșira spre a explica

riția nucleelor comuniste la noi. Dar lipsa de

apa-

colabo-

rare între factorii naţiunii, dă îndrăzneală muncii sata-:
nice. La noi armaia e la înălțimea datoriei, şcoala şi

dânsa. Dar munca lor trebue coordonată pe terenul
combaterii primejdiilor îndreptate împotriva neamului.
Biserica, şcoala şi armata trebue să lucreze mai mult
împreună

prin puncie

de

muncă

bine

organizate.

mai așa vom înlătura primejdiile. Căci noi avem

Nu-

de în4.

—

registral nu numai
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progrese,

dar şi

primejdii.

lată,

de

câleva zile s'au descoperit nuclee comuniste la şcolile
din Thigina şi între ţăranii din Buteni (jud. Arad) Toţi
trei țăranii din Buteni (Moţ, Lărău și Dârlea) sunt baptişii. De bună seama așa va [i cazul şi la Tighina.
Trebue să însemnăm aici pentru cunoștința reală

a primejdiei

sectare

că în Rusia

douăsprezece

secte au

propagat comunismul: 1) niemoliakii, (lângă Ural) ziceau
că lisus a fost un simplu om, învățând averea comună,

2) neplătitorii,

cari refuzau

plata dărilor,

căci

D-zeu

ar

fi făcut lumea fără perceptori, 3) lehoviştii, învățând că
stalul şi biserica sunt uneltele lui Satan, 4) Duhoborţii,
cari respingeau averea particulară, admițând cea coleciivă, dar fără îndrumarea statului, 5) Chliştii propagau
comunismul sexual. Despre aceştia fostul ambasador
francez în Rusia, Maurice Paltologue ziceîn cartea sa:
„Împărăţia farului în marele răsboi“, că era circa o

'sulă douăzecii de mii înainte de răsboi Rasputin aparținea acestei secte, 6) Scopiţii cari combăteau căsătoria
şi familia, 7) Stranikii, cari ziceau că țarismul este anti-

hrist; ei mergeau din loc în loc în stepele Siberiei, 8)
Bialoricii, cari cuireerau satele în haine albe, 9) Pomorţii, cari neagă botezul bisericii de stat şi se botează din

nou

fiecare pe

sine,

10) Nicudisniki,

cari

neagă

vala-

bilitatea legilor civile şi sociale, 11) Ducitelii sau Ssugru-

mătorii, - cari sugrumă pe cei ce trag să moară
le scurteze chinurile, 12) Stundiştii, cari învățau

ca să
comu-

nismul agrar ca să se pună capăt „Domniei Faraonilor“.
Aici ne oprim. Stundiştii nu sunt alții decât baptiştii, cari şi la noi existăşi despre

cari însuș - susnu-

mitul ministru francez spune în cartea menţionată „că
Sunt propagatori ai, comunismului“. Şi descoperirile

dela Buteni şi Tighina sunt dovezi palpabile.
Ne-am

făcut o datorie,

relevând aceste fapte, cari

se întemeiază pre observaţii şi studii serioase.
teleciualii din Buteni, între cari patru avocaţi,

rugat să descoper pe baptișlii
nu Sunt decât comuniști.

din

acea

Toţi in— m'au

comună, - cari
i

—

La activul lor baptişiii
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fapte, laiă una din cele mai
In ziua de 21 Aprilie

din

alte locuri

au

multe:
a. c.,

diferite

i
s'au

judecat

în

faţa

tribunalului din Arad procesele baptiştilor Todor Nicoa
ră,
Gheorghe Todor şi Pavel Balcea din Chişineu, jud.
A-

rad. Cel dintâi a fost pedepsit cu un an 'şi
jumătate
temniţă pentru falsificarea de acte. Dânsul adică
a fal-

siicat O chitanță, care i s'a dat de candidatul de
avocat
Mircea Popa pentru suma de 500 lei, pe careo plătis
e,
înlocuind

numărul

de: 500

lei cu

fost pedepsiţi peniru jurământ

doi ani temniţă,

Ambii au
ar fi plălit
în loc de
dovedit că

iar Pavel

5500.

Ultimii

fals, Gheorghe

Balcea

cu

un

doi

au

Todor

cu

an

temniţă.

jurat fals că ar fi văzut când Todor Nicoară
candidatului de avocat Mircea Popa 5500
de 500 lei, pe când în faţa iribunalului s'a
măriuria lor era falsă.
|

Mi-am făcut datoria. Toţi românii de bine
îmi vor
da dreptate când spun că baptistul învață
în adunare
că bogalul din Evanghelie era în iad numa
i din cauza

bogăției iar săracul în rai
Domnul

zice: foc am

fiindcă

venit să

aduc

era sărac; sau
pe

când

pământ,

baplistul zice: foc oricărei orânduiri sociale, de
aceea urăsc
ei erarhia de orice natură etc.
|

Deci

fraţi români!

Sprijiniţi principiile de viaţă cari

au susținut neamul. Fantezia n'are ce căuta

jiniţi biserica, şcoalaşi armata

înlătura primejdiile şi vom progresa.
Arad, 28 Aprilie 1932. Îi)
7

aici.

şi să fiți siguri că

Sprivom

LI.

Religiozitatea

poporului

şi chemarea
publicat în „Păstorul
Despre

marele

clerului

Ortodox“

Napoleon

nosiru

Nr. 5, Main

se spunea

1952.

că în timpul

surghiunului din Insula Sf. Elene, se plimba adeseori însojit de câteva persoane. Odaiă veneau în fața împăra-

iului mai mulţi servitori ducând ceva povară. Unul din .
însoțitorii împăraiului strigă spre servitori să se dea la
o partie -din drum,

cinste

dar

împăratul

zise:

lăsaţi-i

în

pace,.

se

cuvine muncii"|,
De câte ori mă gândesc la munca grea a clerului
nostru, de-atâtea ori zic: nu cred să existe unde-va o
iagmă, care să merite cinste pentru munca ei ca şi tagma noastră preoțească. Mă gândesc la cei diniâi dascăli ai creştinismului, cari au preaslăvit munca prin ac-

tivitatea lor. lată marele Pavel zicând: „în dar pâine
nu am mâncat dela nimeni“. (Il Tes 5 v. 8). lată pe
Sfântul Bonifaciu descinzând pe litoralul englez având
în mâna dreaptă Sf. Scriptură, iar în stânga purtând
mistria. lată preoții anonimi ai Românismului muncind
ogorul alăturea de ţărani, dar propovăduind pe Hristos.
lată-i pe acești preoţi suferind şi martiraj, pentru neam
şi lege şi astăzi parecă s'au uitat toaie jertfele şi suferințele lor!. Preoţi cu copii buni cari trebue daţi la şcoală
se luptă azi cu mizeria
gător al clasei culte.

vieţii şi cu

îndiferentismul

uci-

In asemenea împrejurări, noi credem că preoiul nosiru în munca lui se poaie inspiră foarte mult din religiositatea poporului nosiru. Această religiositate există în
opoziție cu cei cari greşii spun că Românul nuii re-

ligios. Dar strămoşii Romani precum zice Gaston Boissier, — un cun cunoscător al istoriei religiunilor — spune
—

.
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că pe vremea

împăraţilor

erau

încât mai ușor întâlneai un zeu

aşa

de multe

divinităţi,

decât un om !).

La poporul nosiru românesc evident că nu exisiă asemenea divinităţi, dar locul lo, le-au luat virtuțile cele multe, cari
impodobesc sufletele româneşti. Evlavia; cinstea, bunătatea,
răbdarea, hărnicia noastră emană din duhul lui Hristos.

Dacă

zice Sf. Pavei'că cine nu are Duhul lui Hris-

tos, nu esie al lui, roi vom zice că poporul Român are
Duhul lui Hristos, deci este al Domnului. Religioşitatea
adâncă a poporului trebue să fie pen!ru cler. isvor permanent de îndemn la muncă. Chemarea clerului este să
acliveze intensiv ca religioziiatea poporului să nu pară
a fi îmbrăcată numai în formele externe ale cultului. Da-

că

religiozitalea lui Ştefan cel Mare s'a i exteriorizat în

„ridicări de biserici şi inănăstiri, dacă Neagoe Basarab
era proiund religios, dacă cronicarii alribuiau lui Dumnezeu
ridicareu şi căderea neamului, noi cei de azi să ne facem ecoul religiozităţii neamului chemând pe intelectuali ia muncă bisericească prin “presă, la instru€jia re-

ligioasă, în comitete misionare şi "de propagandă,
mitetele culiurale eic.
;

în co-

Preoiul să fie conștient că sămânţa săimănată de el
nu va cădea pe piatră. Această conştiinţă să călăuzească
munca lui şi va avea rezultate frumoase. Din Sfântul Aliar trebue să se răspândească fumul de tămâie în cașele
credincioşilor, în manfestările
lor sociale, ariislice, cultu-

rale. Hora

unui

creşiini, limba,

sat trebue să fie înfrăţirea curată a celor

graiul

gamenilor

slavă lui Dumnezeu, armonia

ce aduc

Gaston

Boissier La Religion Romaine

b. Auguste

aux Antonius)

OR
if”

4)

70

Poporul dreptcredincios din eparhia Argeşului este
“păstorit de un venerabil episcop, statornic în dragostea
de neam şi lege, cinstitor de datini româneşii, răspânditor
de bunătate, om drept, sincer şi cu frică de. Dumnezeu.
Precum doresc preoţilor mei aşa doresc şi preoților
iubiți ai Prea, Sfinţiei Sale ca să-şi încununeze îrunţile
cu laurii cei mai bogaţi ai muncei peniru neam și lege,
inspirându-se din sufletul religios al poporului.

Aaaa.

procesele,. beţiile, certurile.

12

Pa

“ce urăsc

să fie a celora

sătenilor să fie a celora

LIV,

- Apologetul bisericii ȘI cuge_tarea religioasă
apărut în Revista Teologică Nr. 1—2
1930 Sibiu.

din

De repeţite ori am auzit spunându-se, că Biserica
noasiră ortodoxă din Ardeal înainte de unirea tuturor
„Românilor,
ar fi cultivat mai mult problema naţională.

.

" Pornind dela această afirmare! categorică, mulţi cer as- -

tăzi, ca Biserica noastră să accentueze mai mult problema religioasă. In oarecare măsură este adevărat, că
„preoțimea noastră are astăzi mai mult teren peniru afirmarea problemei religioase în accepţia riguroasă a cuvâniului. Totuși biserica noastră din Ardeal nici în ire-

cut nu a fost străină de problemele
„ligios şi de cugetarea religioasă.
La începutul

veacului

al XIX-lea,

de ordin strict rei
odată

rea şcoalelor teologicdin
e Arad şi Sibiu, —

religioasă

se

înfiripează

în mod

simţitor.

cu înfiinţa-

cugetarea

Ceeace

'

mai

„înainte se făcea prin literatura Cazaniilor şi altă literatură „mai uşoară ajuta Românilor ortodocşi să afle linişte în feja lui Dumnezeu. Lumina Evangheliei mângăia
viața lor de Simţire creștinească. Dacă-suferințele pen- tru credință ale strămoșilor noştri nu pot fi tăgăduite,
cu atât

mai

mult

va trebui să recunoaștem,

„simiire religioasă curată nu ar fi biruit

cărilor de tot felul.

”

Totuşi, înțelesul vieţii,
blemele iimpului, nu erau
getări sistematice religioase
teologice formează un cler

că fără

ei asupra

o

încer-

dreptatea lui Dumnezeu, proîmbrăcate în haina unei cudecât atunci, când şcoalele
din ce în ce mai conșiient,

.

pi
i

-

„—
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tar când acitivitatea literară-teologică a marelui
şi ostenelile lui pentru

unui cler conştient,

organizarea

Şaguna

bisericii şi crearea

fac tot mai vădită tendinţa bisericii

de a da turmei adevărată viaţă spirituală, atunci se desemnează tot mai mult cugetarea religioasă.
|
Dar luptele pentru autonomia bisericii şi apărarea

prin şcoalele confesionale, n'au putut face să predomine cugetarea religioasă. 'Elemeniul naţional era prepon-

-derent

în luptă

cu inamicii

-milenari. In asemenea

îm-

prejurări a fost o fericire pentru biserica noastră, că in-

stitutul teologic

din Sibiu, după seria profesorilor, cari

„aveau
mai mult pregătire filozofică şi pedagogică din
apus, a fost urmală-de eminenţi profesori veniţi cu pre-”
gălire teologică dela facultatea teologică din Cernăuţi.

Cel mai de frunte este fără îndoială I. P. Sf. Sa
“Dr. Nicolae
Bălan,
Mitropolitul Ardealului. Inalt Prea
Sfinţia Sa are marele merit de a fi încetățenit cugetarea

sistematică religioasă în clerul nostru. Prin lecţiile de
„model ce le-a ţinut ca profesor la Seminarul „Andreian“ din Sibiu şi prin înființarea „Revistei Teologice” 1. P.
Sf. Sa a pus problema religioasă în întregimea ei. In:
trebarea este, în ce înțeles? O
pundem, ca toţi să fie conştienţi
“tării religioase.

întrebare, ia care răsde însemnătatea cuge-

Inalt Prea Sfinţia Sa a pornit dela' adevărul, că mai .

“presus

de orice

curente şi n&cesităţi ale timpului, cea

“mai importantă problemă esie mântuirea. Problema mân-

duirii este mai presus de ori ce consideraţii vremelnice.
Păcatul, patimile, pornirile rele,

lipsurile, încercările vrăj-

maşilor, sunt emanaţii ale. vremeiniciei şi pot fi biruite
numai prin' adevărurile vecinice ale Evangheliei. Nici un
„compromis, nici o transaciie, nu se poate -face cu lumea
şi puterile lumii în scopul abaterii dela adevărurile vecinice.
abile.

Biserica este apărătoarea adevărurilor vecinice, iniuEa are să lupte pentru ele, fără să cedeze nimic.

Rosturile divine ale Bisericii nu pot fi amestecate cu con-

Siderajii profane, căci mântuirea nu se asigură prin transacţii şi tergiversări. Conștiinţa chemării divine este con-Şliinţa celui ce luptă pentru adevăr. Numai în chipul
Sa
12%
pp

—

acesla înjelegem
ziua de azi.
Când

pe

s'a votai

180
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apologetul

'

ortodoxiei

române

din

legea cultelor, când s'a încheiat Con:

cordaiul cu Vaticanul, s'a văzut cine reprezintă problema
religioasă în sens înalt bisericesc: apologetul ei, |. P.
Sf; Sa Mitropolitul Nicolae,
|
Cine poate fi apologei al Bisericei ortodoxe române,
fără a [i reprezentantul

tipic al cugetării

profund

religi-

“oase? Nimeni nu cugelă coreci, decât dacă păşeşte şi
vorbeşte în numele lui Dumnezeu! Atitudinea de respect
şi înțelegere înaltă a cuvântului divin sunt criteriile adevăratului apologet creştin. A apăra
.cu toată tăria dreptul

integral al fiecărui suflet de a se mântui prin
iată ceeace

poate

ajuta

ca adevărații

Biserică,

creștini să poată

zidi adevărată casă duhovnicească, precum zice Sf. Aposiol Petru

(|. c. 2, v. 5).

Adevărată casă duhovnicească poate clădi numai
celce-şi dă seama, că între suileit și Dumnezeu este legătura ce se rezolvă numai prin lisus Hristos și Biserica
Lui. Fără şovăiri, fără îndoieli trebue să fie luptătorul

creştin, chiar când ar ști că biruința finală în faţa oamenilor nu va fi a lui.
Cugetarea luptătorului creştin se deosebeşte de a
celui profan, că cel din urmă atribue Bisericei sau preoțimei

orice neizbândă, dar cugetătorul curat ortodox creş-

tin va atribui rezultatele nefavorabile numai lipsei de ne'cesităţi lăuntrice ale propriului
Cugetătorul

parte și tuluror:

profund

voi aveţi

suflet.:

creştin va

un

spune

fiecăruia în

suflet care vă spune că

-este Dumnezeu. Dar nu ajunge să şiiţi că este Dumnezeu, ci trebue să şiiţi că legătura cu Dumnezeu este singura care ne face deplini. Legătura cu-Dumnezeu v'o

asigură biserica lui Hristos. Fără adevărul acesta, nici
unul nu veţi fi deplini.
Marele poet Goethe a spus: „Incă n'am văzut nici
un om cu adevărat cum se cade, care să nu îi fostrecunoscător“. Să arătăm deci şi noi recunoştinţa noasiră

— 181 —
celor cari luptă în fruntea noastră peniru triumful ortodoxiei românești prin cugetarea profund religioasă. Două-'

zeci de ani sunt de când „Revista
meiată de |. P. Sf. Sa Mitropolitul

Teologică“ — înteNicolae — răspân-

deşie cu mare elan cugetarea şi simțirea religioasă în
Biserica noaslră. Cuvine-se deci cu acest prilej, să facem

pomenire de strădaniile marelui apologet al Bisericei noasire: ale|. P. Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Ardealului.
Intru mulți ani Stăpâne!

LV.

Pe urmele

unui episcop

antecesor
apărut

în Revista-Teologică

Fericitul întru pomenire
“vici al Timişoarei, Lipovei
1765 o carte cu titlul:

'„Indreptarea

Nr.

10—1931. Sibiu.

episcopul Vicheniie loanoşi Aradului

păcătosului. cu

a tipărit în anul

duhul

blândețelor,..

precum doftorilor celor duhovniceşti aşa şi celor ce se
" doftoresc dela dânşii, păcătoşilor
întru

folos

aşezată“.

celor ce se pocăiesc,

Cartea: are

168

pagini

cu text

slavon (sârbesc) la stânga şi cu text românesc la dreapta,
tipărit cu cheltuiala lui Grigorie

Evloghie
zejar

Stanovici,

monahul.şi culeasă de

fiind un.

anume

Ilie, cu

diortosită

de

Damaschin

diaconul,

binecuvântarea

mitropoli-

tului Gavril al Moldovei, șia mitropolitului Pavel Nena-- dovici

din Carlovij.

DI lorga spune că mitropolitul Gavriil al Moldovei a
poruncii „să se facă din greceşte o riouă traducere ro- |
mânească a cărţii, pe care o întitulează: „Indreptarea.
păcătoșilor,

adecă

învăţălură

către cel ce se pocăiește,.

cum se cade să se ispoveduiască“ (Ist. Bis. Rom. vol...
Ii, p. 160)..
"Noi ne ocupăm de ediţia cu text slavon şi românesc,
tipărită la laşi în 1785.
|
Deoarece nicăiri nu ni se vorbeşte mai amănunţit
despre

ea, am

socotit necesar a-i da conţinutul pe scurt.

Fericitul episcop Vichentie spune că a fost îndemnat
scrie

cartea

penirucă

în vizitele

canonice

a

a constatat

mulie rele: „irecând prin oraşe și sate, peste nădejdea
mea am aflat multe nespuse spurcăciuni și îngreuieri
de suflete cele ce şi a le pomeni cu frică este: că sau.
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aflat bătrâni de 80 de ani, cari dela nașterea sa de
ispovedanie şi de duhovnic n'au ştiut: cu cât mai vârtos
cu sfintele taine nu s'au cuminecat, bisericile, lăcaşurile
Domneşti ce-s de rugăciune, nu le-au văzut, fără de cât
când s'a întâmplat cuiva dintru aceştia a se căsători şi
a se cununa. Ce fel dară de credință mâniuitoare şi
viață creştinească şi supunere stăpânitorilor dela-unii ca.
aceştia putem

aştepia,

când

ei întru

atâta necunoştinţă

de Dumnezeu și de Mântuitorul Hristos şi întru atâta
nebăgare de seamă a legii fără de frică trăind?“
Văzând aceste scăderi a scris cărlicica aceasta ca
preoții să o aibă ca dreptar în activitatea lor duhovnicească (pag. 7). Apoi continuă autorul, arătând că ioți
'păcătuim (Psalm 20, v. 9 şil loan 1, v. 8). Deci, „de
va şi cădea

vre-un

om

în vre-o greşală, voi cei duhov-

niceşii îndreptaţi pe unul ca acela cu duhul blândeţelor“ (Galat. 6, v. 1).
Autorul aseamănă pe păcătos cu cel căzut între
tâlhari care a primt vin şisuntdelemn pe rane. Vinul —

zice autorul — înseamnă legea lui Dumnezeu, care înfricoşează pe: păcătos, iar untuldelemn ar. însemna pocăință şi iertarea păcatelor (pag. 19).
Duhovnicul este dator a arăta celuice se pocăieşte»

puterea şi răutalea păcatului în care singur a ajuns. Pă”
cătosul trebue să vadă că el a măniat pe Dumnezeu
(Ps. 3. v. 5) şi că a spurcai sângele Fiului lui Dumnezeu.
„Cât de amară muncă, socoliţi, va iua celce a călcat

pe Fiul lui Dumnezeu, şi a socolii a îi de obște sângele
legii cu care s'a sfințit-şi a ocărăi duhul darului“ (E|
vrei 10, v. 29).
_Cât de bine spune cartea aceasta ca preotul să
cerceteze

pe penitent

ca el să nu li: stins

darurile

Du-

hului Sfânt (|. Tes. 5. v. 19), să nu fi căzut în necredință
şi nu fi stricat legătura botezului! Căci plata păcătosului este moartea

(Rom.

6, v. 25) şi înfricoşat lucru este

a cădea în mânile lui Dumnezeu celui viu (Evrei 10, v.

31)! Preotul lămurind pe penitent, asupra acestor texte
din Sf. Scriptură îl va.aduce la umilință şi părere de

—

rău, urmând urgisirea

mai păcătui (pag.

29).
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păcatului și propunerea

de a nu

Preotul e dator să arate păcătosului şi disprețul
lumii, la care se expune şi pedeapsa lumească, la care

ajunge dacă nu se îndreptează. Deci păcătosul înțelegând
acum

urmările

păcatului,

poate

fi luminat

de duhovnic

asupra iertării divine, precum samarineanul milostiv după
vin (care arde rana) a iurnat un!delemn pe ranele

bolnavului (87).

|

_Autorul trece apoi şi arată că mai greu păcat este
desfrânarea

decât

alle

păcate

(p. 39), (lov

51,

v.9:

Sireh 25, 22) ruinând şi trupul şi sufleiul. Adam o femee
a primii, iar nu raai multe (p. 47); sfântul Apostol
Pave! spune anume ca să se căsătorească celce nu poate

trăi altcum.
„mai

bine

deci exclude

este să se

legătura

căsătorească

afară de
decât

căsătorie:

să ardă“

Cor. 7, v. 9).
o
Păcaiul e urmarea nesupunerii față de
lui

Moise pentru
dela | Cor.

păcate. Din Noul
6, v. 9 apoi Galati.

în legea

Testament
5,

5, v. 5, iar ca pedepse arată locurile dela

v. 20

cilează
şi Efes.

Geneză

34,

v, 25 și Numerii 25, -v. 9.
|
|
„ Cele de până aici ar însemna lurnerea vinului peste
râna păcătosului, iar unidelemnul este iertarea. Duhovnicul va arăta păcătosului că Dumnezeu
voiește mân:
luirea lui (Fapte 4, v.:15; Rom. 5, v. 20; Ieremia 31,
v. 34 33, v. 8; Marcu
2, v. 17 etc.). Pocăinia Ninivitenilor este adusă ca semn de îndurare multă dela
Dumnezeu (p. 89),.!a iei cazul lui David, al femeei păcătoase, al tâlharului de pe cruce etc. Păcăiosul să
creadă 'că şi ei poate [i ieriat, cum Dumnezeu a iertat

pe zliii şi se va curăţi (p. 59).
Păcătosul uu numai să fie 'povățuit a
Dumnezeu

îl mântuieşie,

dar să caute

(Colos. 5, v. 7) şi să se roage

|

Dumnezeu:

iubeşti făplura şi nu pe făcător (53).
Urmează apoi dilerite pedepse prevăzule
texlele

(.

crede,

că

a fugide plăceri

lui Dumnezeu

a-i ajuta

să se pocăiască (pag. 105) fiindcă fără ajutorul lui
Dumnezeu nimeni nu se poate îndrepta. Preotul încă să se

-

—
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-oage în taină peniru fiii săi duhovnicești, ca Dumnezeu

să-i întoarcă la pocăință (pag. 105). Nesăţiosului să-i”
dea canon de postire, desfrânatului canon de înfrânare.

Canonul

nu este pedeapsă pentru

păcat

(pag.

115).

Preotul să deslege de păcat pe celce arată destulă

pocăință

şi

dor

de

îndreptare

(122)

şi

să

păstreze

secretul măriurisirii (127—129). La pag. 133 se dă povaţa ca pe celce a aprins sau a ucis, dacă nu face
pocăință sinceră, să-l deferim judecății lumești, adecă
în cazul acesta pecetea mărturisirii nu ar fi obligatorie!
Autorul îndeamnă apoi ca fiecare creşiin să se
ispitească pe sine (p. 147). Omul are viaţă .scuriă, deci
să se pocăiască făcând adevărată pocăință, cu post şi
rugăciuni umilite (p. 161). Preotul să fie blând în obli- garea canonului (p. 167).
|
Acesta ar îi, — foarte pe scurt — conţinutul broşurei

de
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Am cilit-o în timpul recreaţiei mele,

la Sf. Mănă-

slire Sinaia, în -a cărei bibliotecă se ailă.
mult asupra ei şi gânditu-m'am înirebător,

Meditat-am
dacă eu şi

preojii mei am făcut tot ceeace este posibil pentru a
chema pe oameni la pocăință. Am scris o broşură spe:
cială în materia aceasta şi am publicat-o în „Biblioteca
Preotului Ortodox“ din Arad, peniru trebuințele preo-

imei. Căci dară pe la anii 1680—1765 oamenii nu toţi
iși mărturiseau păcatele, nici azi nu le mărturisesc toţi.
De aceea nu vom înceta
căinţă, pe intelectuali, plugari,

Misiunile religioase

pocăință.

a chema pe
comercianţi,

sunt un. bun prilej

toţi la poindusiriaşi.

de chemare la

Sunt şi alte mijloace de aducere a sufletelor

pe calea pocăinței. Dacă va voi Dumnezeu ne vom

griji

pe

toate

căile de chemarea

în-

clerului şi poporului

la pocăință şi îndeosebi şi de pocăința intelectualilor.
Căci trebue toţi să-ne pregătim a mânca trupul Fiului O"mului şi a bea sângele Lui, ca viaţă să avem! (loan 6,v.58).
Şahul Persiei are în tesaurul său un giob terestru
foarte preţios. Marea şi țările de pe dânsul nu sunt
pictate, ci sunt alcătuite din mărgăritare scumpe: An-

—
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glia este punctul cu rubine, India cu diamante, iar mările
cu smaragd.
Si
Doresc ca suiletele preoţilor ortodocşi ca şi ale
credincioşilor noștri să fie împodobite cu pietri şi mai

scumpe:

cu

virtuțile

adevăraţilor

creştini, cari se tem

de Dumnezeu și urmează poruncile Lui. Vă chem pe
toți la pocăință, aşa cum făcea antecesorul meu înainte
cu aproape 200 ani.

VI,

-

-. Incredeţi-vă în steaua.
_
Magilor
„,.-_
publicat în „Duminica Poporului“

Nr. 50—351.
e

Decemvrie, 1951.

20.

„Cine dintre oameni crede că între trandafiri nu se
cu flori în
găsesc spini şi cine a mai văzut o grădină

o buruiană

care să nu să găsească
Cine

crede -că. şi între oameni
De

sunt

capul

iar păcatele şi fărădelegile cu
pierit de pe pământ?

cât de. mică?

:

bucurii

lor de. balaur au

multe

sigur

numai

-

sunt

suferințele

de azi: copii orfani, oameni datori, muncitori fără _lucru, funcţionari cu leafă mică; plugari cu bucate fără

“preţ şi câte altele.
In asemenea

trebue
odată
" copil
luă şi
ne

împrejurări

purtarea

omului . creştin -

să fie plină de încredere în steaua Magilor... Eră
un: om bolnav în satul meu de naştere. Eu eram .
şi tatăl meu mergea la el ca să:l cerceteze. Mă
pe mine cu el şi sta de vorbă-cu bolnavul, care

eră şi. rudenie.

Ţin

minte

şi

acum

că eră

aproape

de Crăciun iar bolnavul înir'o bună zi trăgeă să moară. El aveă chinuri cumplite. 'Se înserase de-abinele şi
în casă abiă lumină focul din vatră. Bolnavul, într'un
moment

dat,

privi prin fereastră

şi văzi

cerul 'înseninat

si plin de stele. Şi bolnavul zise către tatăl meu: . Mor
liniştit domnule învăţător căci Tatăl ceresc, care grijeşte
de mersul stelelor, va griji şi de: drumul meu“ pe . care
voiu merge... Dacă steaua Magilora călăuzit pe Magi
spre Mântuitorul, stelele de. pe cer îmi vor lumină şi
n
|
mie drumul...
cuvinte- .
l
înţelesu
pătrund
să
învăţat
m'a
mea
” Tatăl
lor auzite. MPa învăţat să înţeleg de ce în cântarea Cră- . 4
4

—
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ciunului se spune că Magii dela stea au
închine

soarelui

Magii

dreptăţii: Hristos.

să se

învățai

deşi

adică,

a-.

veau bogății mari şi știință multă, totuși au avut lipsă
de o lumină mai mare şi steaua cerească i-a dus la
Hristos.
Dacă

oamenii

|
|
de azi ar dori să înveţe din

_Maglior, ar puteă învăţă

mulie:

de

învățați

Mai

înlâi,

oricât

ar fi ei, să

Steaua
se

nu

în-

creadă în învăţălura lor, ci să ia pildă dela Magi. Pe
vremea lor încă eră mizerie în lume, lipsă de 'dragoste
între oameni, dar Magiiau găsit numai pe drumul stelei

mântuirea. Azi însă când cineva ne vorbeşte de rău şi
ne face o nedreptate, unde ne este răbdarea, iar dacă

vom vedeă un păcai, unde este lupta noastră împotriva lui?
în care ne
Să ştim, iubiţi cititori, că în măsura
Bucuriile
bine.
de
depărtăm de rău, ne vom apropiă
din lume

toate împreună,

scoată

să

nu vor fi în stare

bucu-

din lume toate suferințele. Să șlim că în vremea

riilor zice Dumnezeu: veniţi să vă odihniţi puţin, căci
ați alergat cum irebue iar în timpul suferințelor Dumnezeu zice: „Venili cu încredere. Drumul e anevoios şi
lung, deci ca să ajungeţi în vârful muntelui, vă trebuie
tărie câștigată prin necazuri.
lubiţi cititori! Eu, ştiu cătoți doriţi să vedeţi şi să

găsiți bucurii! Ca să găsiți bucurii duceţi lui Dumnezeu

în dar inima

voastră,

adică

lăsaţi

să se

sirălucească

în ochii voştri raze

de soare?

inimile

umple

voastre cu credință, dragoste şi nădejde. De.ce
De

să nu
ce să se

arale fulgerări întunecoase din ochii voştri? Câţi oameni. sunt mai necăjiţi decât tine! Spune-le un cuvânt
mângâietor, ajulă-i.
Invăţaţi cântecul

,
fermecător

al fericiţilor
! Ei

laudă

pe Dumnezeu fără voia căruia nu cade de pe
nostru nici un fir de păr negru sau alb şi nici
săre nu cade la pământ.

capul.
o pa-

„In suferințe şiim să ne înțelegem

mai bine

şi

cre:

dem unul altuia şi simţira că trebuie să ne ajutăm unul
“pe altul. Căci precum, până azi după fiecare noapte s'a
făcut ziuă şi s'a arătat lumina soarelui, așăşi după

—
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noaptea durerilor mari oamenii au
aflat mângăiere în
Cel arătat de steaua Magilor: Hristos.
|
|
Fără Hristos ar fi fără rost să dăm
unora celor ce
luptă alăturea de noi în viață. Copiilor
nu ar aveă rost
să le vorbim despre ingeri păzitori,
celor mari despre
drept şi nedreptate, împlinirea. datoriei,
seriozilaiea vieţii
şi mângâierile morţii. Fără creştinism
cum Sar puieă
linişti săracii cari ar puteă să ia dela
bogaţi cu puterea?
Dar

muncilorii fără Dumnezeu ce ar face?
Vă sfătuim deci să nu vă încredeţi
decât în oamenii
cari cred

ii PA

m

Pai

paza

Ia

Cinstiţi

AA

adusă de El.

RAE

şi mântuirea

..

în Hristos

Steaua Magilor.

LVII.

Fiii Țării Oltului,
publicat în „Vremuri Noui“ Făgăraş 21 Aprilie 1932.

De multă 'vreme voiam să mă achit de o plăcută
datorie față de fostul: meu coleg dela liceul din Făgăraş
lată, acum
cer

simt o înălțare sufletească, putând -scrie

rânduri în foaia de sub

- câteva

poartă

Foaia

a

Pica.

loan

avocatul

oameni

“gloriei

La

glasul conştiinţei

altora şi să-şi păstreze

am

noui se

vremuri

încercă

fața

independenţa

.

ome-

în faţa vanilăței

vremurilor noui trebue să respecte

„Curăţenia şi curajul. moral suni condiţii
ale oamenilor de caracter.
Dacă

Domniei-Sale.

în
care preferă datoria

ai pildei bune,

- neşii. Oamenii
sonalitatea

Noui“.

titlul „Vremuri

deşarte,

direcţia

per-

proprie.

indispensabile

să analizăm situaţia dela noi, sub

raportul condiţiilor pe 'care trebue să le îndeplinească
oamenii de azi, am face o muncă de prisos, pentrucă
ioţi cunoaştem starea de fapt: parecă nici odată la noi,
ca azi.
la români mau fost atâtea spinări încovoiale
mulți amenințat;
serios
este
Simţul cinstei şi al dreptății
se atașează

unor

poteniaţi

ai timpului,

aservind. convin-

gerile lor cele mai bune. Simţim că nu e bine âşa şi
că ne trebuie oameni, cari să lupte pentru ideile şi bunurile sfinţite prin omagiul veacurilor trecute. Avem nevoe de oameni care să respecte orice tendință nobilă“

"şi orice

ideie sublimă.

Avem

nevoe

de oameni

care

să

propage cultul oamenilor trecutului şi al oamenilor mun-

citori ai -prezentului. Oameni care să propage pietalea

" către indivizi,. familii.şi naţiuni, aceştia ne trebuie: fără
aceşiia nu poate să existe încredere faţă de oamenişi

10
"faţă de Dumnezeu;

fără

a

aceşti

-

oameni : nu va ti pace

_socială şi progres social.
|
|
Ca fiu al Ţării Oltului . pot să mă mândresc că ju„dețul nostru, al Făgăraşului a dat o mulţime
de intelec-

tuali iruntaşi Ţării şi Bisericii. O mulţime de fii ai Făgăraşului, oraș şi judeţ, au ocupat slujbe” în -Biserică, ar„mată, administaţie, în Universităţi, în viaţa politică şi toţi,
” aproape toţi au dovedit probitate în îndeplinirea “datoriei,
- altruism nobil, modestie, pricepere, zel şi. patriotism.

„Eu însă mă întâlnesc şi azi cu o mulţime de fii ai:
județului Făgăraş şi mărturisesc că radiază din dorinţele
şi concepțiile

“care

fiecăruia simţul

de

cinste şi. drepiate;

fie-

inspiră o încredere curată, care merită să fie ve-

| nerată. Şi vai, ce mare lucru este să se spună despre.
cineva azi că este om de încredere. Omul de încredere
„ştie ce susţine, ştie ce promite şi caută să îndeplinească.
Frumoasă scrisoare de recomandaţie, să fii om de
încredere, .Aceste' calităţi cinstesc sufletul oltenilor. noş-"

tri şi dorința
"suftetul

mea

generaţiilor,

piscopul Aradului,
toți fiii

“ radului

este ca ele să sirălucâască mărej în -

bravi

viitoare.

ai. Ţării Oltului,

3 Episcopi:

siită de ani (1829),
polit şi pe scriitorul
In firul acestor
ma locuitorilor Țării

crească

Prin

aceste

calităţi,

eu, E-

pot spune sincer,. că ani legătură cu
care a

dat Episcopiei

A-

“Pe Nestor 'loanovici, înainte cu o
pe loan
acestor
gânduri,
Oltului:

Meţianu, mai. târziu miiro- .
rânduri.
o dorinţă mare am pe sea- părinţii din acest judeţ. să-şi

pe fiii lor în. frica de Dumnezeu şi cinstea de.

oameni, așa cum tatăl meu m'a învățat pe mine şi pre“cum alți părinţi şi-au învăţat pe fiii lor. Cuvintele sunt

-

ca liierile scrise în praf, dar faptele şi pildele sunt ca
literele pe care sculptorul le imprimă. în „marmoră, dându-le oarecum

|

viaţă.

|

Viaţă ne trebuie nouă, viaţă în Dumnezeu.

Un

în-.

văţat necredincios, auzind că ofetiţă rostia cu sfială nu“mele lui Dumnezeu, o întrebă: „Oare să fie Dumnezeu
mare?“

Fetiţa

zise:

„Dumnezeu

este aşa

de mare,

că.

Cerul nu-l. poate cuprinde; toiuşi - EL este aşa de mic, că
se sălăslueşte |în

inima

mea,!!

Sa
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Dumnezeu

locueşte

felul Isaia (57),
“şi însufleţiPrin smerenie

Oliului.

întru cele de sus, cum zice pro-

dar şi întru cei smeriţi spre a-i întări
|
se vor însufleţi

Arad, la 18 Aprilie 1952.

_

ia muncă. şi fiii Țării

să

LVIII,

Avem

nevoie de oameni.
religioşi

publicat

în

„Neamul românesc

Nr. 5 din

Fericirea
de virtuțile

pentru

1 Martie 1932.

popor“

singuraticilor, ca şi a popoarelor, atârnă

lor. Numai prin

care să ne folosească
Omul viriuos este
îndrepiăm. Dar sânt
sâni, penirucă omul

virtuți pulem

săvârşi

fapte

şi nouă şi altora.
modelul spre care trebuie să ne
și oameni cari spun că virtuţi nu
dela sine este o ființă rea. Sânt

oameni cari zic: omul nu poate afla adevărul şi nici
iu
birea

adevărată. Adevărul ar fi numai ceia ce îţi asigură o viaţă fără suferinți, fără griji. Dacă ai avea
toidea:
una

pânea

zilnică,

ai avea

viața

cea

adevărată.

Alţii zic: iubirea altora te sileşte să fii cumpă
lat, ca
și alii să aibă; iubirea ie face să ai inimă
bună cu alții,

să-i cinsteşti, să-i ajuţi. Aşa ceva ar însemna
slăbiciune!
tot aceşti

oameni

sunt foarte

simțitozi când

e

Săracii

omenaască

Ie

nu li-o

Sâni şi oameni cari cred că în anumite împrejurări
poțifi cinstit, iar în alle împrejurări nu. Din. asem
enea

judecăţi

uşor

se poate vedea

că pe om

il cunoşii

după

părerile ce le are'asupra virtuţilor şi păcatelor, prietenie

şi mânie, adevăr şi minciună, despre bani şi despre oa:
despre

drept,

cinste şi altele.

e

Omul religios altcum va judeca lucrurile, Omul re.

,

OA

|

fr

cinstea şi nici-o putere

poate da din nou. -

A

-răpi

a pp .pias:.

de ei!, uită că numai păcatul şi întinăciunea. li

poale

meni,

)

Par. 9

Dar

vorba de cinsiea lor. :Sânt oameni ciudați cari cred
că
nu„mai revolverul sau sabia li poate spăla cinst
ea. vătămată,

—
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ligios este virtuos şi recunoaşte că virtuţi trebuie să fie.
Omul religios crede în Dumnezeu, care îi dă putinţa să
crească în virtuţi. Omul religios vede în tot locul mâna
lui Dumnezeu, care-l duce la adevăr. Cel religios găseşte adevărul în Dumnezeu, dar nu numai adevărul, ci
şi mângâierea sa. Cine crede în Dumnezeu își dă seama că Dumnezeu ştie toate gândurile şi simlirile: lui şi
vede toate faptele lui. Omul religios capătă o liniște sufletească ştiind că, dacă făptuiește după voia lui Dumnezeu, el săvârşeşte numai bine, iar dacă se ia după
voia oamenilor, rătăceşte la voia întâmplării.
Pe un lac din Elveţia se ivi o furtună năprasnică.
Un vapor de pe lac începu să se clatine cu tărie şi toţi
călătorii se temeau

de urmări

rele, afară de un copilaş

de nu se teme,

răspunse

liniştit:

„nu

mă

tem, căci

tatăl meu este la cârma vaporului“.
„Din pilda aceasta putem vedea că omul religios are
puternică încredere în ordinea lucrurilor aşezată de
Dumnezeu. Şi omul religios nu va lucra atunci la voia
întâmplării, ci potrivit unui scop mai înalt, neatins de
interesele omeneşti mărunte.
Omul religios este pentru zilele. noastre şi totdeauna omul cel mai de lipsă. Căci el şi în suferințe vede
un scop

mai

înalt,

iar în iubirea

către alţii ceva

mai

mult. decât un interes trecător. Cel ce. crede în
Dumnezeu ajută pe altul, pentru ca cel ajutat să poată
şi el sluji unui scop mai: presus de glie, iar iubirea cu
care ne ajutăm unul pe altul ne încheagă într” un mă- .
nunchiu puternic.
"Cei ce nu cred în Dumnezeu încă se intovărăşesc
unii cu alţii, dar pentru
lucruri trecătoare şi pe timp
trecător. Adevărajii creştini însă se însoțesc unii cu alţii

pentru interese netrecătoare. De pildă: în episcopia A- radului, feranii, supt conducerea preotului, s'au întovărăşii în comitete religioase, . cari apără . Biserica împotriva vrăşmașilor ei, împotriva seciarilor. Însoţirea creştinilor se face pentru sporirea în cele sufleteşti şi, dacă
„se însoțesc unii şi pentru interese de viaţă pământeas4

+
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cum

a

de şase ani, care stătea liniştit. Când acesta fu întrebat
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Dar
se fo-

loseşte numai de mijloace oameneșii, coborâte
până la
porniri animalice. lată, în Rusia, fără Dumnezeu
, oamenii se.ucid unii pe alţii şi pier de foame. Blând
eţă, bu-

nătate,

iertare

trebuie,

ca

oamenii

să

irăiască

mai uşor;

dar cel fără Dumnezeu crede că el e mai mare
decât altul.
In fața
groapei cel fără Dumnezeu rămâne fără:
mângăiere, dar cel religios are nădejde
şi credinţă în

nemurire

. Cel credincios este omul dreptăţii şi al milei
«dar să te ferească Dumnezeu de cel necredinci
os: dreptatea. lui este făcută după creierul -lui, iar nu
după legi
mai
presus

caen Deta
| ic od i pe irmerge
pr

a sluji numai

fai

voind

Pa

Dumnezeu,

de om.

Rugaţi-vă

deci

lui Dumnezeu

a ar,
pr

cel fără

se.

țemintele şi voinţa lui, slujeşte întâiu lui Dumn
ezeu.

rr
me rm

că, aceasta se face pentru uşurarea traiul
ui zilnic, iar nu
pentru câştig urât. Creștinii adevăraţi sânt
ascultători,
supuşi, buni, răbdători, iar conducătorii
creştini, sânt și
ei iubitori de oameni. Creştinul, prin cunoş
tinţile lui, sim-

să dea jerii noâst

re
oameni.
cât mai
credincioşi, căci atunci vom avea tot
mai multă dreptate şi ei vor munci în linișt
e pentru ţară.
Natura lucrează în linişte şi aşteaptă să i-se
descopere

tainele ei. Așa dorim noi, ca cât mai mulți oame
ni religioşisă se descopere între noi. Şi ne bucurăm
că ma- :
rele savan

.
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lorga,

e:

d. prim-ministru Nicolae

:

t,
re creştin.
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Să
apărut

muncim mai

în „Neamul

Inainte cu vre-o

multi

Românesc pentru popor“
16 Febr. 1932.
zece

zile am

cetit într'un

din

ziar din:

Timişoara că acolo în zilele trecute s'a întâmplat un:
lucru aproape de necrezut. Primăria din Timişoara, văzând că apa râului Bega amenință unele părţi ale ora- şului,

a pornit

să

oprească

puhoiul

apei cu ajutorul.

pompierilor şi cu personalul întreprinderilor comunale.
S'au umplut 2.000 de săci cu pământ şi cu ei sa pus.
“zăgaz apei năvălitoare.
La munca

aceasta

s'a cerut

ajutorul

unor şomeri

(oameni fără lucru), cari primesc dela primărie bani şi.
alimente gratuit. Nu s'a cerut şomerilor altceva decât
să fină. de saci ca să poată fi umpluţi cu. pământ. Dar:
ce să vezi? Trei dintre şomeri au refuzat să ajute, iar
biletele peniru hrana gratuită le-au aruncai cu dispreț.
Intâmplarea aceasta - m'a făcui să mă. gândesc ce
simţeminte erau în sufletul muncitorilor răuvoitori. Este:

un adevăr că prin muncă

ne cresc puterile, ei n'au voit

ca pulerile noastre 'româneşti să crească. Prin muncă:
ni se agereşte mintea; cei irei lucrători aveau agerime:
de minte în felul lor: ei se plâng că nau unde lucra,

dar

ar dori

Mai

şlim

ca ei să aleagă unde şi când.

că prin muncă

curmăm greutăţile

să lucreze...
ce ni se pun

„în cale în viaţă. Dar cei trei muncitori doriau să crească
greutăţile, doriau să se reverse apele şi să facă pagube:
în averi şi oameni. Munca îl face pe om să fie supus,
să vadă că nu fără vredniciese dă omului o îndeslulare;:

raunca deprinde pe ora cu hărnicia şi răbdarea, dar muncitori“:
a

—

lor sus pomeniţi nu
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le venia

bine

ca

hărnicia

:româ-

nească să oprească o putere a firii.
Prin muncă a ajuns omenirea la starea
de azi. Prin
muncă am ajuns noi Românii să fim vredn
ici de zilele

noastre. Şi străinii — așa se vede — nu se
bucură de
hărnicia Românului, care se luptă şi cu
năvala apelor.
Cei trei muncitori din 71 imişoara erau străini
de neamul nostru şi fapiul
acesta încă. ne face să ne
“opri
m

puţin.

i]

Tocmai văzând că unii străini nesocotese truda
şi
osteneala noastră românească, drebuie să ne
înteţim
puterile. Să muncim cu stăruință, căci munca
făcută fă-

Tă stăruință,

numai

pe jumătate

este

muncă.

Strămoşii

noştri Romani ziceau în limba lor latină că
nu acela
biruieşte care începe bine, ci acela care sfârş
eşte bine.

Să muncim azi pentru ziua de azi şi nu mâne. Unii
zic:
azi să
mâne,

muncim mai puţin că nu-i acasă stăpânul,
iar
dacă vine stăpânul, vom lucra mai mult.
Nu-i

bine aşa. Să ştim că avem un stăpân, care
totdeuna ne
vede: Dumnezeu. Şi în numele lui Dumnezeu
grăia odinioară Sfântul Apostol Pavel: „Dacă nu voieşte
cineva
să lucreze, nici să mânânce“ (II, Tesaloniceni
5, v. 10).

irebuie

şi cât se cere,

inima

grâu
nimic

urmările le va

'

Orice clipă petrecută fără rost aduce pagube. Căci
omului

este ca o piatră de moară, care, dacă pui

în coş, macină făină de grâu, iar dacă
în coş, se macină
7

pe sine. Pe

sine

nu
se

aşezi

_siriveşte

Ra

cum

9

trebuie,

simţişi altul. Pilda lui va fi păgubitoare.y

RO:

când

NL

uşurare: vedeţi un muzicant, ca să [ie bun,
toată ziua trebuie să deprindă 'arcuşul, trăgând pe
coardele vicarei; cel ce' cântă la pian, bate mereu clape
le pianului;
poeiul munceşte cu gândul până scrie o
poesie; bărbatul de Stat se frământă muli ca să poată
face cât mai
mult bine. El trebuie să se gândească la toți
cetăţenii.
Dar şi un muncilor de rând trebuie să se
gândească şi la alții, nu numai la sine. Dacă el nu
munceşte

por

De sigur că munca este uneori grea, dar
făcută cu
“inimă, “ea se uşurează. Deprinderea la
muncă ne aduce

—

cel ce nu pune
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puterile

sale

în

slujba

binelui

său și

al obştei.

|

Imi place să cred că toţi Românii ne dăm sama
_de însemnătatea muncii în aceste zile. Bărbatul de Stat,
profesorul,

medicul,

preotul,

dascălul,

negustorul, meşte-

Şugarul, plugarul, să nu aştepie mai mult decât de la
munca mai multă şi mai stăruitoare şi din inimă făcută.
Stăruiți deci,

fraţi Români, şi încredeţi-vă în munca

ce o veţi îndeplini spre binele României. Scriitorul francez Balzac voia cu orice prej să devină scriitor cu renume. -Tatăl său voia să-l abată dela planul său şi îi

zise: „Scriitorii sânt sau regi, sau cerşitori“, adecă sau
trăiesc bine

iesc ca

din munca

cerşitorii.

Şi

de scriitor
ca un rege,

Balzac

zise

tatălui

său:

sau tră-

Atunci.

dar eu voesc să fiu rege + Prin stăruință a devenit scriitor

_

mare.

Neamul

nostru

românesc

să fie un rege al.muncii.

este

ales de

Dumnezeu

LĂ. -

|

Cuvânt

|

„rostit cu prilejul întâmpinărei d-lui Prim-Min
istru
"Dr. Iuliu Maniu din partea populației orașului
şi
judeţului Arad în 5 Maiu 1928,
Domnule Prim-Ministru,
Biserica orlodoxă română dela granița de Vest a
scumpei - noastre [ări şi populaţia întreagă a judeţului
Arad, prin graiul meu Vă zice din inimă curată:
Bine
a-Ți venit! Aradul zilelor de urgie străină îşi aduce
aminte că eraţi luptătorul neamului față de asupritori,
“iar acum se bucură că venind: excelența Voasiră
la
cârma ţării, destinele noastre sunt: aşezate în mâinile

distinsului om de stat

domeniul

înzestrat

cu vaste cunoştinţe în

sociologiei şi al dreptului, în

al ştiinţei poli-

iice, cunoscător al conştiinţei colective a societăţii
româneșii şi. înzestrat cu o intuiţie clară a soluțiilor
re-

feritoare la problemele viitorului. nostru. |
Da
" Personal am o deosebită bucurie a Vă aduce şi
omagiile mele, ca unul care limp de un an am
fost
fericit să îndeplinesc rolul: de modest colaborator
'al
Excelenței Voastre şi nu voiu uila niciodată dragostea
ce a-ți binevoit a-Mi arăta - atunci, când în cea
dintâi

şedinţă a Consiliului Dirigent,

am fost

ce] dintâi func: .

jionar public numit de D-Voastre. Biserica noastră ortodoxă care şi în trecut a fost
reprezentanta celei mai înalte spiritualităţi, Vă doreşte

“viață lungă, plină de sănătate, ca să

puteţi

ferici ţara

cu realizări vrednice de laudă şi aducătoare de progres pe seama Românismului. Biserica, ortodoxă va

căula să fie la înălțimea ei, „colaborând
cu Statul şi
asiiel nu se îndoeşte că Ve-Ţi binevoi a o învrednici de

înalt sprijin, pentruca

asfel

să se asigure biruinţa va-

lorilor netrecăloare în ţara noastră. :
Să trăiţi întru mulţi ani! . |,
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Cuvâni
_ținut ia sfințirea

Grigorie“
- Sufletele

Casei

Culturale

„Episcopul

din Arad, cartierul Şega, în 1931.
omeneşti

niciodată

nu au fost mai

desbră-

cate de viriuţi ca şi în zilele noastre. Mulţi oameni cred
că ajunge să dăm poporului drepturi poliiice şi fericirea
a venit. Ori, iubiții mei, nu este aşa. Votul obştesc este
azi introdus aproape în toate ţările Europei, dar el feTicire prea mare nu a adus.
Nepriceperea alegătorilor, este un dezaslru pentru
stat. S'a împărţit pămâniul, dar s'a făcut prea puțin pentru buna cultivare a lui, căci poporului nu i s'au dat
cunoştinţele necesare pentru curățirea semințelor, iratarea lor contra boalelor (criptogamice, arătura mai adâncă,

ogor de toamnă,

roiaţia culturilor etc.).

Pentru trebuinţele saielor s'au înfiinţat o mulţime de biblioteci, dar nu s'au ţinut conferințe. despre foloasele
cărților şi ale cunoştinţelor de tot felul. Din toate acestea

se poate vedea iubiții mei, cât

este de

folositor ca să

înfiinţăm case culiurale, unde Românii noştri să-şi întregească cunoştinţele în privința drepturilor şi datoriilor
cetățeneșii, în privința lucrării pământului, a cunoaşterii
meseriilor etc.
.

Auzind cuvântul de casă culturală, vă veți întreba
ce este cultura? Strămoșii noştri Romani, dela cari am
moștenit cuvântul cultură, înțelegeau prin culiură munca
pe care

ei o depuneau

necesar traiului.!)

pe ogoare

Azi însă când

1) N. Bagdasar: Criza Culturii

urii“ Bucureşti

1951 p. 33.

Moderne,

ca să

zicem

scoală

cultură nu ne

în volumul:
.

rodul

„Politica
|

Cul-
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gândim

la munca

pe care

omul

o depune

pe câmp,

ci

la ceeace înfăpiueşte şi lucreazii omul pe câmpul sufle-

iesc prin înţelepciunea lui. Putem avea lucrări în
literatură, dacă ne însușim cât mai multe cunoșiinţi literar
e,
avem sau începema avea cultură literară şi
aşa mai

departe. Lucrările literare „sunt valori şi bunuri şi dacă
respeclăm aceste bunuri, încă dovedim că avem cultură.
Ca să ai cultură trebue să ai un anumit număr de
cunoştințe. Dar cu ce scop? Cu scopul ca omul să
devie ceva mai muli decât înainte de a avea anumite
cu:

noşiințe.

Căci

marele

interesează să dăm

seriilor englez

unui

om

ceeace

facem din e! ceva ce nu era“.:)

Ruskin

zice:, „nu

el nu ştie,ci să

Adică nu aceea hotă-

reşte câte discursuri politice ai auzit, ci ai dat votul
pe
Oameni mai vrednici, şi mai capabili sau nu? Nu
aceea

hoiăreşte câle conferințe patriotice

devenit

ceiățean,

mai

bun

ai auzit, ci dacă

sau nu. Nu

interesează

Sfaiuri agricole ai primit, ci câte ai aplicat
Sfaturi spre a produce pământul mai mult.

ai:
câte

din

acele
|

„Cultura constă ceci dinir'o făurire a omului lăuntric, şi în facultatea„a se pune în viaţa istorică a
totu„lui social ca merabru activ.i) Natura dă omului
anumit.
peiec de pământ și Dumnezeu aşază pe om cu
locuinţa
întrun

anumit

sat sau

oraș.

ligaie omul dela sat sau oraş
mai

bine

Dacă

prin cunoştinjele câş:

poate

de rolul lui la' sat sau crâș,

să-şi

dea

ei va

cetăţean ma! bun și mai luminat, are nevoe de

mai multă.
„Nu-i

destul pentru noi că ştim.că suntem

ci să fim luminaţi

că am

avut acelaş

trecut

seama

deveni

,

un

cultură
Români,

cu aceleaş

suferințe şi bucurii, avem şi azi aceleaşi simțiri şi vom avea
şi în viiior aceeaşi voință şi aceeaşi credință. Nu-i destal
că suntem ortodocşi, dar trebue să ştim că am suferit
aceleaşi persecuții dela neamuri streine că : suniem
şi
azi amenințați de credinţi sireine sufleiului românesc,
iar pentru viitor trebue să avem acejeași . aspirații. Ori,

pentru a fi Români şi mai buni. şi “ortodocşi tot mai
buni, avem nevoe de o cunoaştere cât “mai deplină a
') Politica Culturii p, 485,

-

—
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trecutului cu suferințele şi bucuriile lui. Prin cultură ajungem la această cunoaștere atât de dorită, precum
dorim lumina soarelui după întuneric. Prin cultură devenim cetățeni mai buni, .ostași mai buni, agricultori,
meseriași, funcţionari, creștini, preoţi
Deaceea să ne dăm silința a

mai buni!
ne însuşi cât mai

multe bunuri culiurale, noui
adevărul se măresc puterile
jim că încă nu am ajuns la
curâjăm. Dacă am zice că

şi noui adevăruri. Cercetând
noastre, şi chiar dacă simînireg adevărul, să nu descunoaștem toate adevărurile,

—

am

precum

Dumnezeu

zice Lessing

—

fi leneşi, mânari. „Dacă

ar ţine strâns în mâna

văr, iar în cea stângă

năzuința

dreaptă întregul ade-

singură

și mereu trează,

chiar cu adausul de a greşi toideauna şi pe vecie și
mi-ar spune: alege, eu aş cădea umilit la mâna lui
stângă şi ași spune: „dă Părinte, căci adevărul îţi
aparține numai Ție“.
Ia
“Mă

veli'

întreba,

iubiții

mei,

de ce oare Biserica

trebue să aibe case culturale? Intre multele pricini cari
ne lac să avem acesie case culturale, este şi aceea că
Biserica

noastră

lipsită de şcoala

să aibe o soră în casa
arate

că şi ea şiie să

culturală.

confesională,

Biserica

răspândească

voeşte

voeşie

bunurile

să

.culturii,

că şi ea imprăştie lumina, :dar lumina plină de orizontul credinţei, dragostei şi nădejdei. Căci fără aceste virluți orice cultură este sarbădă.
Biserica este ameninjată de bolşevism. In Rusia şi
Spania, nu atâi armata, băncile și capitalul sunt atacate,
ci mai ales Biserica. Indiferenlismul faţă de ea creşte:

în toate ţările. Noi prin cultură voim a face pe oameni
să înțeleagă că primejdiile cari pasc Biserica sunt ale
tuturor sufletelor, Fără Biserică scade moralitatea, simțul de drepiate, echilibrul social, dar prin această pâr-

ghie a sufletului,
iul omenesc.
Azi, când

va creşte

virtutea

şi va înflori sufle,

am

slințit această

casă

culturală,

căreia

cu toții i-ați dat numele de casa culturală „Grigorie
Episcopul“, mulțumesc lui Dumnezeu că vă. văd adunaţi în această sală

festivă.

Nu uitaţi că fiii altor nea-

—
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muri dela noi se strâng în jurul Bisericilor lor, până şi
sportul este adus în strânsă legătură cu Biserica.
De încheere vă aduc aici cuvintele rostite de Ma"jestalea Sa Regele nostru Carol al Il-lea la adunarea
generală a „Asirei“ dela Caransebeş, 14 Nov. 1930:
„Acolo unde nu poate pătrunde şcoala, să pătrundă
asociaţiile culturale. Chiar în limpuri normale rolul
lor:
nu e să înveţe buchile pe copii, ci să complecteze rolul şcoalei în viața de stat “şi de toate zilele, să aducă:
„şcoala în viața de stat a mulţimii“,
-

Din inimă doresc ca această casă culturală să fie:

o asociaţie a luminei, o şcoală a poporului spre cinstea episcopiei Aradului şi spre. fala .enoriaşilor 'orto=
docşi din acest cartier. Amin.

LXIL.

Cuvântare
ţinută în 24 Iunie 1932 la sfinţirea

monumentului

„eroilor din Comloşui Bănatului.
Prea Cucernici Părinţi,
Domnule Prefect,
Iubiţii Mei fii sufleteşti,
Vrednicia unui popor se cunoaște şi după felul cum
ştie să cinstească

pe eroii săi, cine nu cinsteşte

pe e-

roi, necinsteşte suferinţele lor, prin cari s'a făurit România Mare. Cel ce uită de eroi, uită că prin sângele
lor ni-a răsărit soarele dreptății.
Bucurie mare am că voi, bănăţenii luminaţi de cunoaşterea datoriilor faţă de eroi, aţi ridicat acest 'monument
şi m'aţi chemat ca să-l sfințeșc.. Acest monument este

peniru morţii voştri de pe câmpurile de luptă un semn
al biruinţii, precum Crucea sfântă este semnul de biruință al mariirilor.
cum

Prin sulerințe se câștigă bucurii

dăinuitoare.

prin întunecimea

meteorii,

soarelui: vedem

Pre-

prin su-

ferinjele eroilor vedem ivindu-se stelele nădejdilor celor .
mai frumoase peniru Românism. Stelele cerului arată
drumul călătorilor când pe marea deschisă nu mai cunosc drumul. Dacă prin o întâmplare oare-care am
pierde istoria neamului şi n'am mai cunoaște care este .
drumul vieţii noasțre româneşii, ajung faptele eroilor
noşiri, ca ele să ne lumineze cărările vieții.
Pomul

aducător

de roade

bune

este un 'pom

bun

şi de preţ. Tot asifel şi un neam după faptele şi viriu-jile lui primeşte vrednicia adevărată. Fiji mândri că şi
” Yoi vă aveţi eroii voşiri, cari au dovedit că sufletul lor :
era impodobit cu cele mai frumoase virtuţi. Eroii nu
cunoşteau decât cuvântul : înainte ?
A

—
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Mulţi ostaşi când merg la luptă au sentimente 'diferite în sufletul lor. Unii aşteaplă să se curme războiul mai grabnic, alţii să fie cât mai departe de front,
alții să fie la servicii uşoare, dar eroii nu au fost dinire soldaţii, cari purtau frică. Nu! Nu! Eroii naţionali

au ascultat de porunca

divină:

lor. Eroii noștri au ascultat

păsărilor milenare şi ni-au

unirea

tuturor Români:

de glasul suferințelor

şi a-

făurit liberiatea şi dreptatea.

Mucenicii creştini au asigurat nemurirea în împărăjia Ceriurilor; mucenicii naţionali, eroii, au asigurat ne:
murirea virtuţilor sirămoşeşti în împărăţia
românească
visală de moşii şi strămoşii noștri.
Dela eroi să învăţăm, iubiții mei! Dela eroi! Nu

dela oamenii cari fac contrabande şi cari îşi îngroaşe
pungile din avutul altora, cari oameni cu groază se gân-..
desc la ticăloşiile lor, ci dela eroii cari în clipa morții.ziceau cuvinte sfinte: Doamne, tată, mamă, România Marel!
Noi

nu

cunoaștem

toate mormintele

eroilor,

dar le

cunoaştem faptele, cari.vor irece din gură în gură iar
acest monument va fi pururea de evlavioasă pomenire
a memoriei lor. Doresc
ales

voi

ca de câle ori

tinerii,

să vă

aduceţi

priviţi acest monument
aminte

că

sunteţi

mai

fii de

eroi .şi că precum cântaţi: Eroi am fost, eroi vom fi, —
aşa lrebue să. vă şi purtaţi: ca fii de eroi!
Monumen-

tul acesta 'șă vă aducă aminte tuturor că eroii au voit,
au îndrăznit şi au biruit. Eroii ştiau de Dumnezeu şi de
România Mare! Ei îşi cunoşteau datoria!
Nimic

nu este mai

sfânt peniru

un. neam

ca şi îm-.

plinirea datoriei. Când cutremurul a. nimicit oraşul Pom--:
pei
şi :
lava Vesuviului ucidea pe oameni, un soldai păgân, deşi

a văzut

că lava şi pe

el

îl va

nimici,

mas la postul lui de datorie și a murit ca un
cel soldat

a .ră-

eroul A-.

era păgân, dar era erou, căci şi-a făcut datoria.

Monumeniul acesta doresc să fie pentru toţi o chemare
la datorie. Slujbaşi ai statului, dascăli, preoți, notari, medici,

indusiriaşi sau plugari ce suntei, să vă faceţi datoria,
ca să

fii vrednici, de eroii cari s'au jerifit pentru România!
+
La datorie pentru Dumnezeu! a
e

La datorie pentru tron şi ţară. Amin.

“LXIIL,

Predică
ținută la Sfinţirea paraclisului dela „Isvorul Sf.
Gheorghe“ ridicat de ostaşii Domnului din
comuna Covăsinţ, judeţul Arad.

In armata regelui Filip al Macedoniei a fost recru-

tat odată un nou

ostaş.

El încă

nu

văzuse

pe rege şi

dorea din inimă să se întâlnească cu dânsul. Dorinţa îi
fu împlinită, dar care nu-i fu mirarea - când la vederea
regelui, în loc să câşiige curaj, şi-a pierdut puterea
“sufletească.

a]

„Vai — zice recrutul, — acesta să ne fie regele
şi conducătorul nostru? Acesta are numai un picior,

iar mâna

stângă

nu

şi-o poate ridica“.

„Aechi îi răspunseră:
poate pe noi însufleţi

Dar

soldaţii

cei

Tu nu şiii ce grăieşti. Nimic nu ne
ca și

privirea

acestui

rege

plin

de cicatrice. „El are peste 60 locuri de răni pe corpul
său,

dar fiecare rană

este amintirea unei biruinţe“ |

_Recrutul auzind acestea s'a
vitejeşte sub steagul regelui Filip.
Mândrii

erau ostașii regelui

însufleţit

Filip, mai

și a lupiat
o
mândrii

sunt

ostaşii României, dar şi mai mândrii suntem noi creștinii
ortodocși, dacă putem zice despre. noi că suntem buni
ostaşi ai lui Hristos, Regele Regilor. Căci-vă întreb, unde
este un rege

care

să fi câştigat o

biruință

la fel cu

a

Domnului lisus Hristos, care cu moartea pe moarte a
călcat? Unde este 'un conducător de oştiri, pe care să-l
fi costat mai mult sânge biruința decât a jertfit Domnul
peniru biruința asupra iadului?!
|
Sai
Au trecut mulți oameni mari pe scena lumii, lăsând
urme mari după dânşii, dar cu fer și sabie au trăit, ducând mizerie şi sânge pretutindeni. Au fost regi cari nu

A

—

au purtat răsboaie,

spre
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dar n'au

ştiut să alregă

popoarele .

sine.
In vechime a fost un împărat crud,
care şi-a încrustat numele în stâncă şi s'a îmba
lsamat la moarte,
ca să nu piară, dar azi nu i-se mai
aude de nume, a
fost

şi alt împărat, care a întins

toşi, a mângăiat

pe cei bolnavi

mâna

Sa celor păcă-

şi a ajutat nenorociţilor,

iar azi numele lui se aude pretutindeni.
împăraților, lisus Hristos!
Zubiții Mei,

Este împăratul

|

Faţă în față cu împăratul lisus Hristos
se găseşte
împărăţia păcatelor, în frunte cu Diavo
lul. Alăturea de
“Hristos în luptă lupți ca un frate,
ba Hristos merge
înain

te în luptă; la un moment dal diavolul
dă comanda
de luptă! Tu creştine de azi, în care oaste
întri oare?
Plină

de bucurie

este

inima

mea,

că

voi,

iubiții mei
credincioşi, v'aţi hohărât a lupta cu Hrist
” împotriva vrăjmaşului diavol!!! Căci pover os în frunte,
i de trei feluri
„trebue să biruim şi numai prin Hrist
os “putem învinge.

1. Intâi suferințele vieţii. Lacrămi varsă
copilul, patimi lovesc tinereța, lacrămi varsă sărac
ul şi bolnavul.
- Privirea spre Crucea lui lisus pe
toate le îndulceşte,

2. Toţi ne luptăm cu păcatul şi săvârşin
d păcate
ne musiră conștiința. Mustrarea cugeiului
este al doilea
vrăjmaş, de care numai prin lisus -pute
m scăpa. lisus
„ne mântueşte de orice păcat.
3. Vrăjmaşul
biruită.

al

treilea

este

moartea,

prin

Hristos

Știind cine este împăratul nostru Cere
sc, datoria
noasiră esie să ştim ce datorii ostăşeşti
avem față de
împăratul Hristos!! Cea dintâi este de natur
ă lăuntrică: .
să ne alipim cu toată dragostea de Mântuito
rul, Dacă
vedem ceva. frumos, ne întoarcem ca să vede
m din nou
acel lucru frumos. O carte frumoasă o
citim din NOU, :
un tablou frumos, îl privim din nou! lubiţi
i mei! Frumuseja veșnică o .găsim la lisus în virtuți!
Când lisus
zice: „Eu sunt lumina lumii, cela ce urme
ază Mie nu

-
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va umbia întru întuneric,
8 v. 12), doreşte ca din

căci peniru

fiecare dintre

ci va avea lumina vieții“ (loar
inimă să ne aplecăm spre el,

noi

are ceva

inare şi sfâni,

ca pildă şi ideal de urmat. lar de urmat
acela îl urmează pe lisus mai uşor, care are inima
curală de nedreptăţi, care din inimă curată iartă pe cel
ce i-a greşit,

_

Dacă

deci cinevacu

toată

inima lui voeşte să fie.

al lui lisus, iubindu-L, atunci'în cele dinlă
untru

ale inimii

sale trebuie să aibe

sirajiri curate în suilet,

pe muniele

Cu sâbii, cu puști şi cu făclii vin

ceeace se

va vedea apoi din cuviniele şi faptele lui.
2. A fi ostaş al lui Hristos pe din afară
estea
doua condiţie bună.
Ştiţi câţi vrăjmaşi are Biserica şi câţi:
o aiacă în
toate chipurile. Biserica noasiră pățeşte ca
Mântuitorul

Olivilor.

vrăjmaşii asupra ei. Dacă suniem buni osiaş
i frebue să
o apărăm de atacuri, mărturisind credința
noastră în

fața lumii.
dință

Dar nu o

adevărată,

ajuta nici o
credința

acolo

pe

unde

dinafară,

simțim

că

putere omenească,

trebuitoare,

sau gânditor,

credință

că lisus

ci adevărat

Să
nu

ci o cre-

nu mai

poale

dovedim

că avem

numai

învăţător,

esie

Mântuitor

de ioate boalele:

noastre trupeşti şi sufleteşti.
|
_
Ca să înjelegeţi, iubiții mmei, iată aveji o asem
ănare.

Când

o cetate este asediată, ea se predă când nu
mai

are munilii şi mâncare, ostaşii ridică aiunc
i steagul alb
asupra celăjii, ceeace inseamnă: noi nu
mai. putem:

veniji voi cei din afară şi fiţi milostivi cu noi.
Aşa iresă

bue

facem

în fata lui Hristos:

să-i declarăm. că

suntem biruiţi şi să-i deschidem porţile, arborând
steagul
creștinului înaintea Lui! Celce se simie sla
b,nu mai

strigă cât îi ia gura, nu mai

e neirebnic,

ci se smereșle,

simte că are trebuință de ajutor din afară!

Trebue deci să ne dărn seama că ajungem
de cele:
mai mulie ori în împrejurări când am ispră
vii cu noi
înşi-ne, aşa de neputincioşi suniem. Ei bine,
iubiții mei;
atunci începem cu' Dumnezeu, când am ispră
vit cu noi.
Cel ce are numai cu sine, cel ce nu se stăp
âneşte pe:
sine, poftele lui, acela rămâne la sine şi
poftele sale,

—

acela nu- poate

începe
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-cu

Dumnezeu,

căci Dumnezeu

cere să-i slujim numai Lui.
“
.
Cine deci este ostaş bun, acela îricepe cu Dumnezeu,

ceeace

poruncește

Dumnezeu.

Lui Avraam

i-a poruncit,

Avraam a ascultat şi a fost fericit, fiindcă a crezut ca
toți urmașii lui adevăraţi. Misionarii tuturor timpurilor au

crezut şi au isbulit, căci Hristos a zis: toate suni cu puiință celui credincios.
|

Cel evlavios ține seama de ceeace este cu neputinţă.
Credinciosul ştie că drumul
nostru duce prin sute de
colțuri şi nu vedem departe, dar Dumnezeu ne lărgeşte
vederea]]!
|
|
Dar nu ajunge a crede în Hristos şi mântuirea lui
şi a mărturisi

această

credință,

ci trebue să şi - dovedim

„că trăim după Hristos. In casa ostaşului creştin domnește

virtulea ; creştinii adevăraţi cinstesc căsătoria, tinerii ostaşi

creştini

păzesc

frânare.

porunca

curăţiei,

ferindu-se

de

des-

Aici, iubiții mei, am ajuns la un lucru foarte însem- -

nai. Cine-i osiaş creştin

are allă viață. Un ostaş întrând

în oaste are alt fel de viaţă. Sfântul Pavel zice la 1. Cor.

pa

9 v. 24: „Aşa să alersaţi ca să apucaţi“.
:
Acest adevăr înseamnă, că ostașul creştin să meargă înainie după noul fel de viaţă. Căci zice Sf. Pavel:

lar“ acum, : dupăce ați cunoscut pe Dumnezeu, iar
mai
vârtos dupăce V'aţi cunoscut de Dumnezeu, cum
vă în-

pg

ai

toarceji iară la cele slabe şi sărace şlihii, cărora iarăşi
de iznoavă voiţi a le sluji“. (Galat. 4”. 9) In epistola
călre Efeseni zice acelaş Apostol creştinilor, să nu mai

Că destul ne este nouă

n ap
LAN

-

celor ce

în vremea cea trecută a vieţii am făcut voia cea păgâ- .
nească, umblând întru necurăţii, întru polite, întru beţii, .

Pi

zice Sf. Petru:

i

ai

Lupta împotriva acestor păcate cere adevărat eroism,

|

4

E

îniru ospeje, întru beuturi şi întru urâte slujiri idoleşti“,

(|. Petru 4. y, 3).

PO SIE PO:

ceeace

N LA

Mai presus de toate doresc să vă întipăriți în minte

popor

umble în deșărtăciuni, ca celelalte neâmuri, ci să.se apropie de viaţa lui Dumnezeu, îmbrăcândpe omul cel
nou (Efes. 4 v. 18 y. 24), |

—
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dar eroismul este însușirea de căpetenie
a soldatului, Când
lava craterului Vezuviu a îngropat oraş
ul roman Pompei
înainie cu 1800 ani, toți soldaţii au fugit
, dar unul a rămas la locul datoriei. Fireşte că el
a murit, dar coiful
şi Scutul lui se păstrează şi azi în
muzeul Borbonico
din Neapole. Acel soldat era păgân,
dar şi-a făcut datoria. Să ne-o facem deci şi noi toți
cari socotim că
Suntem buni ostaşi ai lui Hristos.
Soldatul credincios

lasă acasă

deprinderile

rele, în
oaste el duce o viaţă nouă...
a
O viață nouă ne trebue deci fraţilor!!
! Numai atunci suntem ostaşi ai Domnului, Dar
în viaţa de soldat
soldatul are o mulțime de arme,
cu cari face exerciţii
ca să poată lupta. Ostașul creștin are
arme sufletești :
pocăinja şi cuminecarea,
ca cele mai puternice arme.
„ Mărturisindu-şi păcatele, el recunoaş
te că adevăratul 'Ostaş.nu se ţine mai bun decât alt creştin,
ci caută să îndeplinească

ceeace

zice

Sf. Pavel:

„Alergaţ

i bine“,
(Galat 5 v. 7). Acest sfânt Apostol
'zice limpede: cu
frică şi cutremur mântuirea noastră o
lucraţi (Filip. 2.
v. 12) iar apoi cu sfială zice către Fili
peni că numai în:
ziua lui Hristos se va lăuda că nu în
deşert a alergat,
(Filip. 2. v. 146) Acest sfânt. apostol
abia în preziua

morţii sale - spune, că s'a luptat luptă bună
(Îl. Tim. 4

v. 7). Deaceea

şi noi să ne rugăm

lui Dumeez

eu să'ne
ajute a putea zice cu Pavel: Luptă bună
m'am luptat!
"* Dar

şi

până

va veni

vremea

aceea,

noi

să ne nizuim a fi spălaţi de păcate prin. taina
pocăinţii şi. să ne
împărtăşim -cu trupul şi sângele Domn
ului. Şi aşa să
pornim la luptă împoiriva vrăjmaşilor
Crucii, împotriva
vrăjmașilor Bisericei noastre ortodoxe
şi împolriva lutu-

ror păcatelor,

cari lovesc între

noi.

Nădejdea mea. este mare că veți izbuti
în luptă,
penirucă prin ridicarea acestui paraclis
ați dat dovadă
„că numai lui Hristos voiţi să-i slujiți
şi Lui singur. să-i
urmaţi. De: azi înainte cu şi mai multă
tărie va vindeca
ranel

e şi durerile voastre. Căci Mântuitorul,
lui din naştere i-a spus să se spele în lacul care orbuSiloam, spre
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a se vindeca (loan 9), vă îndeamnă

şi pe voi să veniți

aici şi să vă vindecaţi de durerile voastre.
Rugăciunele,
ce se vor înălța lui Dumnezeu

cest sfânt paraclis,
Dumnezeu

asupra

|

|

în a-

vor aduce putere tămăduitoare dela
acestui

isvor. Noi credem

|

ui

aceasta,

penirucă Domnul Puterilor, care a dat putere de vindecare lacului Siloam, unde a trimis lisus pe orbul din

naştere să-şi spele ochii — va da puteri minunate şi aceslui isvor de lângă noi, care este o binefacere adevărată.
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„Darul Domnului nostru lisus Hristos să fie cu voi cu
toţi, acum și pururea şi în vecii vecilor.
-

14

LĂIV..

Cuvântare
ținută la Congresul preoților
misionari
Cernăuţi în 27 Septemvrie 1930
.

din

Polenul florilor celor mai fermecăto
are ale cugetului
a fruciificat viaţa: noastră sufletea
scă din clipa în care
asociaţia misionarilor ortodocşi a
intrat în serviciul ortodoxiei române,
=
Da
„Ne trebuiau tot mai multe forţe
pentru a dovedi că

suntem

solidari în credință

Nichita Romanul,

Veniamin

* Fiind şi preoții misionari

cu

Sfântul

apostol:

Pavel,

Costache şi Andrei Şaguna.
o asemenea

forță,
am venit
in mijlocul Frăţiilor Voasire, mân
at de nestrămutata
credință, că dacă Dumnezeunu -a
lăsat în grija oricui
să. picteze aripile minunate ale flut
urilor şi păunilor, cu
atât mai puţin a putut lăsa la voia
întâmplării soarta
Bisericii orlodoxe, isvorul fericirii
noastre a tuturor, O

lumină divină mi-a luminat sufletul
mă bucura împreună cu [. P. Sf.

să viu aici, spre a
Mitropolit Nectarie,

căci trăim vremuri când inimile noas
ire trebue cât mai
mult să bată împreună, iar gânduril
e noastre să urmeze
aceeaşi direcţie,
|
Simţim că în adevăr ne irebue
cât mai multă comunitate de gândire şi acţiune căci
nu numai Biserica
noastră, dar întreg creşiinismul
este ameninţat din toate
părţile, de către concepțiile anticreştine
, Astăzi, în veacul
supremei civilizaţii, se dă un crâncen
război pentru pânea
"de toate zilele, iar popoarele necr
eștine nu sunt în stare
să facă deosebire. între naţiunile
aşa zise creştine. şi
între adevărații creștini, câtă vreme
necreștinii văd acte
de exploatare intre naţiunile creştine
. Un episcop metodist, al negrilor din Africa, d; Gre
gg spunea în anul

d

a

aa

o

mândrie în frunte pe apărător
ul orto|. P. Sf. mitropolit Nectarie.
Oricare clipă pierdută, precum zice Napoleon,
doxiei,

poate. fi

aducătoare de

e.
pn

a “d N:
apr
PNI

caritati

FAP-v

opera

vă.
La un congres adventist din Tim
işo
ara în Sept. c.
misionarul elveţian Rasmussen
arăta cu proecţiuni realizările caritative din alte țări.
Sper însă că în curând va
sosi vremea să mergem noi
în alte țări şi să vorbim.
despre realizările bisericii ortodo
xe. Căci .noi avem nu
numai cuvintele, ci şi Duhul „lui
Hristos; noi avem cura:
jul şi sinceritatea să spunem.
că dacă 1900 ani n'am
avut nevoie de sirăini să. ne vor
bească despre Hristos,
— cu alât mai vârtos de 'acum
înainte, prin creştinism
acliv, vom căuta să fimo putere
era creştinismul primelor veacuri, regeneratoare, precum
N
Cu nădejde să mergem deci
înainte în lucrările
noastre, având cu

:
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să sprijinească

ma
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acesta la un congres al tineretului.
că în oraşul Iohan:
nisburg din Africa de sud fu îmi
âmpinat de un indigen
cu' următoarele cuvinte: „fii, bine
veni
limpede că în ceeace priveşte cele t, dar declarăm
făcute nouă de așa
numijii creştini, suntem cu neîncr
edere față de creştinismul ce ni-se predică“,
Nu este locul aici să vedem
despre creştinismul nosiru ortodox, ce am putea spune
căci am face ca şi
cavalerii şi învățații Constanti
nopolului, cari discutau
despre originea lumii atunci cân
d tunurile turceşti spărgeau porţile cetăţii. Am venit
spre a face dovada că
mă solidarizez cu munca unifor
mă ce. se intreprinde
spre ridicarea prestigiului ortodoxi
ei criticate de multe
ori chiar şi de cei cari nu sunt
vrăşmașii ei. Văd în
preocupările acestui Congres hot
ărârea fermă a Bisericii
de a contribui şi ea prin caritate
la: înlăturarea sărăciei
cauzată de ignoranță, incapaci
tate fizică sau intelectuală,
lipsa de prevedere; lipsa de ocup
aţie, de lucru, lene,
risipă,. beţie, bătrânețe, vitregii
le naturei etc.
|
Intrezăresc afirmarea adevărului,
că
preo
tul
rom
ân
ortodox ştie să fie milostiv,
după pilda arhiereului
Hristos din Epistola către Evrei
şi că “preotul ridicat
din popor prin sărăcie, învățând
! să fie compătimitor,
se
va năzui

mii

OY

—

-

—
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nenorociri. Walter Scott zicea: Fă îndată ceeace trebue
„să faci şi odihneşte-te numai după muncă, iar nu înainte
de muncă.
|
Lupta noastră

N
e lungă, căci

inamicul

reapare după

înfrângere. Să nu uităm deci că numai prin excepţie a
răpus David prin o lovitură pe Goliat.
Precum âpa mării prin valuri continue merge înainte,
aşa şi noi prin mişcare

continuă

siguri că dacă

Michel

statua lui Moisi,

noi prin muncă

să progresăm.

Angelo

a lucrat

40 de

Să fim

ani la

şi mai mare vom 'ajunge

să înfățişăm icoana lui Hristos în sufletele oamenilor.
Cuceritorul mongol Timur Lenk in veac. XIV, în
cursul unei lupte observă că o furnică de 25 oria

incercat să urce

un perete,

având

o sarcină

în spinare.

Dar i-a reuşit și atunci zise Timur: Această furnică nu
a descurajat şi a biruit.
Să avem curaj la muncă și vom birui. Să facem
un front unic şi vom birui. Prin lupfă la biruinţă, prin
biruinţă la cununa de lauri spre binele Bisericei, Tronului și Patriei. Amin.

et

m

Rh

Cuprinsul
Pagina

..

.
e

nou adresaţ intelectualilor şi preoților

1932
10. Pastorală pontru biserica,si creştinii
ort. din Rusia 1930
11. Pastorala dată cu prilejul împlinirii
alor 7-ani de episcopat 1932,
Pee.
|.
12. Cuvântare- ținută cu prilejul confe
rinței pentru protecția
"Populaţiei. Timişoara 1929
În.
. . |
13, Cuvântare funebră ținută la înmo
rmântarea
mecenatului
Emanuil Ungureanu Timişoara 1929
.
...
14. Cuvântare funebră ținută la înmo
rmântarea reposatului
prefect

15. Cuvântare
Filaret

16.

lonei

Mocioni.

funebră
Musta.

ţinută

Caransebeş

Pee.

la înmormântarea
1930,

arhiereului
.

.

...
Cuvântare funebră ' ţinută cu ocaziune
a parastasului de
40 zile pentru odihna sufletului fostul
ui ministru Dr,
Aurel

Cosma

i

17.

Cuvânt funebru rostit cu prilejul parastasul
ui pentru marele
rege Ferdinand [. în biserica din BăileHerculane 1928
18. Cuvântare-la ziua eroilor ținută în
Timişoara 1931 |,
19 Cuvântare ţinută cu ocaziunea
desvelirii busturilor lui
Gh.

20.

Coşbuc

Cuvântare
Arad

şi A, D. Xenopol

ținută cu ocaziunea

1929.

.

la Arad

congresului

cc.

inginerilor în

eee...

21. Cuvântare ţinută cu Ocaziunea' congr
esului misionar din
Chişinău 1929
A
Ce.
22. Cuvântare ţinută :cu ocaziunea deschi
derii congresului
23.

„Asociaţiei Clerului A. Șaguna“, Alba-lulia
1929

Cutânture

ţinută

cu

prilejul

.

vizitei 1, P, S. Sate Patri.

=
arhul Dr M, Cristea Timişoara 1929 ,..
,.,
24, Cuvântare ţinută cu ocaziunea conferinței
caritative
ştine din eparhia Aradului ,
.

43—47
48—50
51—57

58—60
61—64
65
— 68
69—71:
72—175

Pi:

.
.

8-5.

Anul

3

5—8
9—14
15
-- 17
18—21
22—25
26—31
32—35
36—39
40—42

SA

.

piu

de

|...

veci.
,,., Î. . . . ..
pentru Sf. Rusalii ale anului 1929
pentru Sf. Rusalii ale anului 1931.
.
.
la Anul nou. 1929 . . .. . .
.
.
.
.
la Anul nou 1930 . . . . . ss.
la Anul nou 1931 [|
. . .
la Anul nou 1932,
i

sm

9. Mesaj

.

Ep

Viaţa de
Pastorala
Pastorală
Pastorală
Pastorală
Pastorală
Pastorală

o...

AA p53 Nr

,

CM RUP

2.
3.
„4.
5,
6.
7,
8

Prefaţa

76—78

79 —80
31—82
83—85
36—89

Cre

'90— 92
R

1.

Pagina

25, Cuvântare ţinută cu prilejul -adunării

26.
27,
28

generale extraordifondului preoţesc 1930
..,...,
ţinută cu prilejul adunării generale a " societăţii
ertodoxe filiala Arad 1930
. .
ţinută la congresul „Astrei“, Caransebeş 1930
ţinută cu ocaziunea primirii solemne a Diui

nare a
Cuvântare
femeilor
Cuvântare
Cuvântare
N.

Iorga,

29.

Cuvântare
Carol Il
30. Cuvântare
Carol Il
31, Cuvântare
împărţirii
32, Cuvântare
Cosma.

Arad

1931.

Ineu

1930

....,.

.

103
104
105

Cuvântare ţinută cu prilejul instalării protopopului Aurel
Adamoviti, Șiria 1932
„2
34, Cuvântare la depunerea jurământului recruţilor din par.
" nizoana Arad 1930,
...
35. Predică ţinută cu ocaziunea punerei pietrei fundamentale
a bis. ortodoxe române din Timişoara —losefin 1931
36. Prisonierii cuvintelor
;
37, Intelectualii şi Biserica
38 Cuvânt rostit cu prilejul Congresului - preoţilor misionari
Arad 1929 ....
.
39, Cuvântare ținută la sfințirea casei culturale: “aia Curtici
99
40 Bucurii reale ....,.
.
41, Primejdia sectară "și esenţa propagandei. Daptiste” „.
42, Desbinatorii satelor româneşti , ,
.
.
43 Prestigiul clerului ,, .
a...
44. Religiozitatea episcopului Nestor Ioanovici o. n. . |

45,

46.
47.
48,
49.
50.
51,
52.

Metode sectare
.,.
Autoritatea religioasă

.
şi organizarea

..
,

clerului

.

O vizită în eparhia Dunării de jos
Temperaţivă . cc...
Poetul evangheliei neamului : Octavian Goga. ...,

Un suflet rătăcit

ne...

Catehizarea adulților .
Taina Invierii publicat! în 1, germană
Ung

în | Temesvacer Zei.

eee...

53, Progrese şi primejdii ...,,
,
54. Religiozitatea poporului nostru şi chemarea clerului publicat în „Păstorul-Ortodox*

Nr.

5 —1932..
religioasă apărut în Re„vista-Teologică Nr, 1—2 din 1930
,..,.
Pe urmele unui eziscop anteceşor, Revista- “Teologică Ne,

55. Apologetul” bisericii şi cugetarea
56,

"10

din

1031

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Li

.

.

.

.

95
— 97
93—99
100—102

o...

ţinută cu ocaziunea vizitei M. Sale Regelui
Timişoara 1931. .,,
ţinută cu ocaziunea vizitei M. Sale Regelui
Arad 1931
ținută M. S$. Regelui "Carol 1 cu ocăziunca
de ajutoare sinistraţilor din Micălaca 1932.
ţinută cu prilejul instalării „protopopului Mihai

33,

93-94

106—111
112—113
119 —120
121-.125

126—127
128—129

130—132
133—135
136—137
138_—.140
141—144
145.—146
147—149
150—151
152—154
155—157
158—159
160—161
162—165
166—167

163—171
172—175
176—177
178—181
182
- 186

60. Să

193
— 195

61,

196—198

n

1950

eee

200—203

|

204—205
206—211
212—244
an pppe: a

Cernăuţi la 27, Septemvrie

199

2 007

Cuvânt rostit cu prilejul. întâmpinărei dlui
Prim.Ministru
„Dr. Iuliu Maniu din partea populaţiei orașul
ui și județului Arad în 5 Maiu 1928, , .,.,,
..
62, Cuvânt ţinut la sfinţirea Casei Culturale „Episcopul ..Grigorie“ din Arad, cartierul Şega,
.,
.
„63, Cuvântare ţinută în 24 Iunie 1932 în la 1931
sfințirea monumen.tului eroilor din Comloşul Banatului
|
64, Predică ţinută Ia sfinţirea paraclisului dela
„Isvorul Sf.
Gheorghe“
ridicat de ostașii Domnului. din comuna
Covăsinţ, judeţul Arad 1932
65. «“Cuvântare ţinută la Congresul preoţilor
misionari din

A

Românesc pentru popor“ No. 5 din 1 Martie 1932
,
muncim mai mult, apărut în „Neamul Românesc
pentru popor“ din 16 Febr, 1932, ,,,
...

187 189
190—192

PAI

58, Fiii țării Oltului Publicat în „Vremuri Noui“
Făgăraş 1932
59, Avem nevoie -de oameni religioşi, publicat în
„Neamul

PNI

din 1931...

Po-

NUP

în „Dumineca

MP

porului“ Nr, 50—51

Pagina

publicat

A NAIL

Incredeţi.vă în steaua Magilor

e" Pa
fie

57.

Lucrările

apărute

ale

P. Sf.

Episcop

al Aradului:
1.

„Monabhismul“,

după

A.

Harvack,

Grigorie

|

Sibiu '1915.

2. Istoria Societăţii de lectură „Andrei Şaguna în Telegraful Român din Sibiu,
3. „Predici pentru toate Duminecile de peste an şi alte ocaziuni în colaborare cu preotul G. Maior“, Arad 1918, pagini 330.
i
4. „Unificarea organizaţiei noastre bisericeşti“, Sibiu 1919, pag. 51.
5. „Istoria Predicei la Români“, Bucureşti, 192+, pag. 303.
6. „Pentru neam și lege“. Patruzeci cuvântări împotriva adventiștilor şi
baptiştilor, Caransebeş, 1923. pagini 182.
"
7. „Sâmbăta şi Dumineca“, Bucureşti, 1923, pagini 14.
8. „Poate, crede omul modern în minuni!“, Bucureşti, 1923, pag. 20.
9. „La Altarul Neamului“, cuvântări la Serbările Naţionale,+ Bucureşti, 1923,
pag. 56.
10. „Sectele religioase din România“, București, 1925, p. 47.
11. „Datoriile preoţimei în fața problemelor sociale“, Bucureşti, 1925, pag. SS.
12. „Călăuza cunoașterii şi combaterii sectelor“, Bucureşti, 1925, pagini 126,
13. „Pentru slujitorii Altarului“ “Meditaţii și îndemnuri, Caransebeş, 1925.
pap. 48.
o
,
.
14. „Predici la sărbătorile bisericeşti“, Arad, 1925, p. 112,
15 „Pruncii trebuesc botezați, dar numai: odată“, Arad 1925. Biblioteca

Creştinului Ortodox Nr, 2.
:

16. „Veniţi la Hristos“, Predici la toate

1926, pagini 290.

:

!

Duminecile anului

bisericesc, Arad»

17. „Luptele baptiştilor împotriva preoţimei române“, Arad, 1926, Biblioteca
Creștinului Ortodox Nr. 86.
!
"18. „Credinţa şi Botezul“, Arad, 1926. Biblioteca Creştinului Ortodox Nr. 14,
19, „Misiuni pentru popor“, Arad, 1926 Biblioteca Creştinului Ortodox Nr. 18,
20. „Pentru Biserica Ortodoxă“, 1926. Biblioteca Creştinului Ortodox Nr. 23,
21. „Combaterea Catehismului Baptiştilor“, Arad, 196,
22. „Dela leagăn până la Moarted, Arad, 1927. pag. 235..
.
23, „Cartea de rugăciuni“, Arad, 1927. Biblioteca Creştinului Ortodox
Nr. 25—26.
!
24. „Baptismul în România“, din punct de vedere, istoric, naţional și religios, Arad, 1927. Biblioteca Creştinului Ortodox Nr. 27—28,
25. „Eşti sigur de-mântuire“, Arad, 1927. Biblioteca Creştinului Ortodox Nr, 30.
26. „Treisutecincizeci de pilde pentru predici şi alte cuvântări“, Arad, 1928,
.
.
.
at
pagini 883.
27. „Concubinajul, Divorţurile şi Scăderea populaţiei“, Arad, 1928, Biblioteca
Creştinului' Ortodox „Nr, 39—40.
a
a
28. „Primejdia baptismului“, Arad, 1928. Biblioteca Creştinului Ortodox
A
!
Nr. 41—42,

29. „Podoabele Căminului creştine, 'Arad, 1928. Biblioteca Creştinului Or-

todox Nr. 45.

|

30. „Biserica Misionară“, Cuvântare ţinută cu ptilejul congresului preoţesc
din 25 Octombrie 1928. Arad, 1928. Biblioteca” Creştinului Ortodox Nr 50.
- 91. „Pedepsirea păcătoşilor și scoaterea din adunările baptiste“, Arad, 1929,
Biblioteca Creştinului Ortodox Nr. 56.
32, „Biserica, Statul şi Baptismul“, cuvântare rostită în Senat în ziua de 2]

Martie 1928. Bucureşti, 1928. p. 63,

-

m
$

poa.
1:
M'f
22

a Adventiștilor“, Arad, 1929. Biblioteca Creştinul

te

Diavolcască

ui
Să
:
Nr, 60,
36 Prin suferință la Biruinţă Arad 1929.
37. Pastoraţia Individuală şi Colectivă. Arad, 1929
Biblioteca Preotului
Ortodox Nr, 1,
38, Instrucţiuni cu privire la Taina Sf. Mărturisiri,
Biblioteca Preotului Ortodox Nr. 2. Anul 1929.
39. Primejdia Sectelor religioase pentru statele naţionale
şi mijloacele de aPărare. Arad, 1+29 pag. 30 Preţul 10 lei.
”
40. „Zece ani de luptă impotriva baptiştilor“. Biblioteca Ureştinul
ui Ortodox
Nr. 68 Anul 1930.
:
"41, In slujba Misionarismului Ortodox .. un volum de
3'2 pag. Arad 1930.
Preţul 100 lei.
”
i
42. „Cheia sectelor religioase din România
Biblioteca Creştinului Ortodox
Nr. 72—78. Arad 1930 p. 198, Peţul 25 ei.
.

Ortodox

pe Vp:

„Lucrarea

1929.

pe

33, „Credinţa, Morala şi Neamul“, Studii, articole şi cuvântări
, Arad.
pagini -86.
|
"84, „O Mic de Pilde“, Pentru viaţa creștină. Arad,
1929, p. 415,
35.

TA

Fo

t'sp

4219.

|

VEFIFIGAT
1987

s

.
ă

ALMA

UP Pi

RANI

45. Acţiunea Catolică şi Ortodoxia activă 55, pagini
40. Fiii buni ai Bisericei.
.
:
47. „Pentru viitorul Tineretului Român“, Arad, 1931,
pag. 23 Preţul 3 lei.
48. „Popasuri în via Domnului“, Arad, 1931, pag. 50,
lei 6.
49. „Glasul Pietrelor“, Principii călăuzitoare- pentru Ortodox
ia activă—Chiinău 1931.
:
50. „Taina Pocăinţii şi Intelectualii“, Bucureşti
1931
51..„Carto de rugăciuni“, Arad, 1931..pag. 104.
52. „Preotul şi societatea de azi“, Arad 1932 lei
10,
53. „Ura baptiştilor împotriva noastră“, Arad, 1982.
- |
54. „Fiinţa şi necesitatea Misionarismului“, Arad, 1932
tei 10,
55. „Pentru Tron şi Ţară“. 54 pag. Arad, 1932. Preţul
20 lei.
|
„56. Preotul şi societatea:
de azi. Arad, 1932. Preţul 10 lei
57. Calea Ostaşilor Domnului (Biblioteca „Creştinului Ortodox
No. 91). 23
pag. Arad, 1932. Preţul 2 lei.
..
|
e.
-__58. Ura Baptiştilor împotriva noastră (Biblioteca Creştinu
lui Ortodox No.
92). 33 pagini Preţul 3 Lei,
A
59. Veniţi la Maica Neamului (Chemări către Baptiştii,
din România) Biblioteca Cieştinului Ortodox No. 93—94, 54
pagini Preţul 4 Lei,

PA I

49. Credinţa care lucrează. Arad, 1931, p. 100, Preţul 30
lei, 44. Cenușa de pe capul Baptiştilor. Arad 1931, Bibliote
ca Crgştinului Orto„dox Nr, 82. Preţul 8 Lei,

