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A DE 
Cuvânt lămuritor. 

Legenda ne spune, că divinul Mântuitor, înainte 
<u 1900 de ani, purtând Crucea, a voit să se odih- 
miească pe o piatră, la poarta unui evreu bogat, cu 

„numele Ahaşver, care însă l-a alungat de acolo. Atunci. 
Mântuitorul l-a blăstămat pe evreu, ca să rătăcească 
„prin lume şi să nu aibe linişte până la judecata din : 
urmă. De aceea ar fi Jidovii împrăştiați în lumea în- 
ifreagă şi nu mai au 0 patrie a lor. Icoana acestui 
jidov rătăcitor este înfăţişarea dorinței omenirei de azi 
de a găsi linişte sufletească după atâtea sbuciumări. 

Neamul nostru are fii destui cari văzând cum cade 
frunză după frunză din pomul vieţii lor, părăsesc cer- 
cul indifereritismului şi desfăcându-se din împletitura - 
«concepțiilor profane omeneşti, caută să alerge spre Cel 
ce a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viața“ (Ioan 14). 
Acestor doritori de viață nouă, venim prin lucrarea de 
față să le ajutăm, arătând biruinţa creştină atât celor 
ce cred, cât şi necredincioşilor. 

„Este un adevăr incontestabil, că în vreme ce unii 
nu mai cred în nimic după moarte, creştinismul con- 
ribue la fericirea socială, înlăturând egoismul şi rău- 
tatea în mod lent; creştinismul este digul care apără 
-de puhoiul imoralităţii, căci o sfântă Liturghie săvâr- 
şită de un preot este mai scumpă decât toate como- 
rile lumii. . Creştinismul fortifică prestigiul autorităţii. 
prin învățăturile lui, cari pe nevăzute se înrădăcinează 
în suflete. El traversează abizul dintre sărac şi bogat 
Şi opreşte puhoiul ameninţător al anarhiei feroce... 
, Și acelaş creştinism pentru cei ce cred, este O pu- 

„ere şi mai mare, căci puterea răsplătirei celei drepte 
alui Dumnezeu, este imboldul puternic al acţiunilor 
salvatoare. | i



Dacă prin publicarea acestei lucrări voiu fi înlă- 
“urat chiar şi numai puține unde de indiferentism şi ne- 
credință, contribuţia mea nu e _deşartă în ritmul celor 
ce muncesc în via lui Hristos. — +Și dacă mai ales pe. 
terenul apostolatului laic contribuţia mea va ajuta Bi-- 
sericei Ortodoxe române, voiu fi fericit să zic: Mul- 
jumescu-ți Doamne, că m'ai învrednicit să fiu între cei” 
cari au înmulțit talanții primiţi dela Tine. 

Lucrarea reprezintă, în mod cronologic o parte: 
din ostenelile mele în ogorul lui Hristos, în timp de: 

opt luni. 

"Arad, la Invierea Domnului 1933. 

+ Dr. Grigorie Gh, Comșa,. 
Episcopul Aradului. -
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Invierea și Suierinţa 
Pastorală de Sfintele Paști 1952. 

lubiţii Mei fii. duhovnicești, 

Cu inima plină de părintească îngrijorare Vă grăesc | 
vouă astăzi de Praznicul Invierii Domnului. Sunt în- 
-grijorat de năpraznica mânie a apelor, care a stins 
multe vieţi omeneșii și a nimicit tot avutul împreună cu 
casele mulior mii dintre credincioşii noștri din eparhia 
"Aradului şi alte părţi ale ţării noastre. 

| Deschis-am, iubiții mei, Cartea Facerii şi celit- -am 
«din capitolul 6 următoarele cuvinte ale lui Dumnezeu: 
„nu va rămânea Duhul meu în oamenii aceștia în veac, 
-penirucă nu sunt decât trupuri păcătoase“ (Facerea 6 
v. 3). Pe _ vremea potopului s'au înmulţit deci răutățile 
„oamenilor pe pământ. 

Stăm noi oare mai bine decât oamenii de pe vremea 
“potopului ?? Nu răspund cu cuvintele mele, ci cu vor- 

__bele unui copil de. 6 ani, pe care l-am întâlnit pe. una 
-din străzile Aradului, în ziua de 9 Aprilie a. c., când 
primejdia întrării apelor în oraşul Arad era mai ame- 

“-ninţătoare. Copilul era din Micălaca, — unde aproape 
toale casele: sau prăbuşit, — și tatăl său îl lăsase în 
«grija unui prielin din Arad. Copilul plângea, când l-am 
întâlnit l-am întrebat: „De ce plângi?“ El mi-a răspuns: 

_- Plâng că ni-a. pedepsit Dumnezeu, luându- -ne casa şi 
-acum e numai apă în locul ei. 

— Dar, măi copile, cine ţi-a spus că ni-a pătat 
“Dumnezeu. 

"— Tatăl meu! | 
Vă întreb pe toţi: unde sunt astăzi părinţii, cari să 

“înveţe pe fiii lor despre un- Dumnezeu care pedepseşte
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păcatele? Unde sunt creştinii adevăraţi, cari cel puţin: 
în vremuri de criză cumplită să biciuiască petrecerile, 
beţiile, desfrânările, lăcomia, minciuna, ura fără de mar-. 
gini şi alte răutăji strigătoare la Cer?! 

Dar scopul meu nu este să întăreasc desnădejdea: 
celor slabi, ci să aduc aminte tuturor, că precum moșii: 
şi strămoșii în vremuri de încercări îşi lămureau cre-- 
dința, aşa şi pe noi spre lămurirea credinței ne în- 
cearcă Dumnezeu. Căci prea s'au împărțit unii fraţi ai: 
noştri în ale credinţei, prea se urăsc ca necredincioşii.. 
Precum meteorii numai prin întunecimea soarelui pot fi: 
văzuți adeseori, aşa şi bunii creştini prin încercări grele 
se vădesc. Precum cremenea lovită de oțel scapără, aşa. 
scapără şi schinteea dumnezeiască în noi în faţa durerilor.. 

Inteţirea puterilor se face numai când sunt piedici,. 
iar virtutea stăpânirii de sine se formează în focul su-- 
ferințelor. Nici viaţa nu e viață numai cu soare fără: 
umbră, numai cu fericire fără de griji; durerea îndul-- 
ceşie bucuria, câştigul şi pierderea, unul după altul ne: 
dă averea. Ei | 

In lumina acestor adevăruri înțelegem acum mai: 
bine şi rostul sfintei Cruci de pe Golgota. Fără crucea. 
de pe Golgota nu am avea Praznicul Invierii. Prin: 
scump sângele Mântuitorului s'a făcut împăcarea între 
Tatăl Ceresc şi oameni. Prin Invierea Domnului s'a biruit- 
moartea şi ne-a răsări! nouă vecinicul adevăr al vieţii. 
vecinice şi al biruinţei binelui şi dreptăţii. Si 

. e * : 

* 

Bucuraţi-vă, deci, iubiții mei fii sufleteşti, că pă-. 
. mâniul şi pieirile rostogolite pe mormintele noastre se- - 
vor prăvăli, cum s'a prăvălit peatra de pe mormântul - 
Domnului, atunci când va suna goarna judecăjii, lăsându-- - 
ne drum de biruință spre viaţa vecinică. a 

Dar se cade, că prăznuind sfânta Inviere, să ne- 
dăm seama să nu închinăm păcatului viața noasiră. 
Fiecare dintre noi, care ne împărtăşim cu trupul şi: 
sângele Domnului, avem puterea, pe care o vedem în: 
fiecare primăvară la toate florile câmpurilor, pădurilor 

!
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şi grădinilor şi dacă fiecare floricică, cum dă căldura, 
iese la suprafaţă, lepădând pelalele uscate, croindu-şi 
petale noui şi verzi, cu atât mai mult noi -oamenii să 
nu rămânem cei vechi, fără de bunătate, fără. dreptate 
şi fără milă. Trebue să ne curățim sufletul şi să ne 
înoim cu sărbătoarea. 

Să ne iubim unul pe altul, şi să ne imbrăţişem ca 
fraţii, cum zice una dintre cele mai frumoase cântări 
ale Invierii. Cine va stâmpăra mai. multe suferințe, cine 
va âlină mai multe dureri, cine va ajuta mai mult pe 
cei lipsiţi şi nenorociți, cine va fi mai ierlător, şi cine 
va arăta mai multă părere -de rău de păcatele sale, 
acela se va apropia mai mult de Dumnezeu, căci 
Dumnezeu este dragostea. 

» + 

o 

Când vă adresez cuvintele acestea e cu nepuiință 
să nu vă spun că lupta împolriva păcatului trebue să 
o începem cu lineretul nostru. | 

De atâtea ori V'am îndemnat să lăsaţi tineretul ca 
să meargă pe calea binelui, arătată de Sf. noastră 

. maică biserică. Vă îndemn şi acum, să grijiţi de cre- 
* şterea tineretului, ferindu-l de ură şi desbinarea, de so-: 

cietatea rea, de alcoolism şi plăcerile irupeșii. Voi, 
părinții, să daţi neamului şi Bisericii copii ascultători 
şi recunoscători, curaţi la-trup şi suflet. Să-i îndemnați 
a se înscrie în socitatea Sf. Gheorghe a tineretului şi 
să fie supuşi poruncilor dumnezeeşti şi bisericești, cari 
se vestesc din sfintele Biserici. Să se adune în jurul 
sfintelor Altare strămoşeşii, iar nu să facă desbinări de. 
care râde Diavolul şi de cari se bucură: vrăjmaşii toţii | 
ai neamului nostru. 

Când cineva seamănă grâu, alege semințele cele 
mai bune şi mai roditoare. Acelaş lucru îl face Sfânta 
Biserică sămănând în 'sufletele tinerilor sămânţa fapielor 
şi gâdurilor bune și curate, cari sunt: cinstirea de 
Dumnezeu, iubirea de părinţi, munca cinstită şi alte 
virtuli alese. 

Tinărul roman Regulus a căzut în prinsoare la



Cariaginieni. Aceştia l-au trimis în țara lui, la Roma, ca 
să ceară pace dela Romani, iar dacă nu va aduce pace, 
va avea să plătească cu viaţa sa. Regulus a venit la 
Roma, dar n'a învăţat pe cei ai neamului său să se 
predea cu slăbiciune, ci i-a îridemnat să lupte pentru 
Roma, iar apoi s'a întors înapoi la Cartaginieni, cari 
l-au ucis mişeleşte, | 

Vechii Greci au ridica! o statuă de bronz, o leoaică 
fără limbă, în cinstea unei fete tinere, care mai bine 
a suferit să i se smulgă limba decât să-şi vândă neamul ei. 

In comuna Micălaca de lângă Arad, cu prilejul 
potopului de ape, o fată tinără, cu primejduirea vieţii, 
a scos douăzeci de copii din valurile apelor, făcând 
bucurie părinţilor: Aa 

Fericiţi am fi noi şi puternic ar fi neamul nostru, 
dacă tinerii şi fetiţele noastre ar creşte în duhul iubirei 
de Dumnezeu şi de neam, pentru care să-şi -păstreze 
cinstea până la moarte. | | E 
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In fruntea scumpei noastre țări avem un Rege tânăr, 
pe Majestatea Sa Regele nostru Carol al II-lea, care a 
spus, când s'a suit pe tron, că doreşte să fie regele 
culturii româneşti. Mare bucurie va avea și prea iubilul 
nostru Rege, dacă tronul Țării Românești :va fi împrej- 
muit de tineri creştini, cari să jure credință până la 
moarte, drapelului, Bisericii şi neamului. E 
| Mai ales iinerii şi toţi cei cu inimă curată să cânte 

“în această sfântă .şi. mărită zi: PE 
„Ziua Invierii, popoarelor, să ne luminăm, Paştile 

' Domnului, Paştile; că din moarte la viaţă şi de pe 
pământ la Cer, Hristos Dumnezeu, ne-a irecut pe noi, 
cei ce cântăm cântare de biruință“._ .. . 

" Din moartea urei şi pizmei la dragostea vieţii în 
“Domnul! Aceasta o doresc tuturora şi cu această: do- 
rință în sufletul meu, strig vouă tuturor: . 

„Hristos a Inviat!“ . - Aa 
AI vostru al tuturor, binevoitor şi prea iubitor Părinte. 
Arad, la Ziua Invierii Domnnlui, anul 1952, . 
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Biserica și Cultura Creștină 
— Cuvânt la deschiderea adunării eparhiale din 

29 Mai 1932. 

Hristos a înviat]. 
Prea Cucernici. Părinţi, 
Domnilor Deputaţi, 

__O bucurie legitimă străbate în. clipele acestea fiinţa 
mea, bucuria care îmi dă convingerea că mă adresez 
-călre reprezentanţii dislinşi ai clerului şi poporului din 
“eparhia Aradului: că D-Voastre, întemeiaţi pe cunoaş- 
ierea deplină a adevărului divin şi pe hotărârea de a coniribui la realizarea lui integrală, ați întrat în 'aduna- 
rea eparhială a viitorului ciclu de 6 ani, cu convingerea 
că Biserica ortodoxă luptă pentru binele neamului şi pentru înlăturarea răului din mijlocul lui. - - 

„Imi place să cred că. Vă dați seama de rosturile 
'spirituale ale Bisericii. în aceste vremuri de. grea cum- 
pănă din punct de vedere moral şi material şi că Hristos Mântuitorul, care a potolit valurile mării agitate din. Ga- lileia, va potoli şi patimile oamenilor, în conştiinţa, că 
biserica, prin propovăduirea. credinței, contopeşte. orice tendinţi individuale, în acea coleciivitate de cugete şi “simţiri fără de care este imposibil ori ce progres. 

Depozitul sacru al credinței noastre Strămoşeșii a devenit pentru noi o tradiţie plină de experienţe si de 
trăiri religioase, de convingeri şi atitudini, cari mai | 
presus de .orice veleităţi personale, au creiat și sufletul naţional românesc, care fără pecetea ortodoxiei nu mai este curat românesc, aşa cum nu este bună o monedă care nu poariă chipul regelui. - Spiritul tradițional al nea- .
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mului nostru ne va ajuta să muncim, dacă ne vom da 

bine seama cât de mare este criza socială, politică, e- . 

_conomică şi financiară a lumii; şomajul, datoriile, repa- 

rațiunile, greutăţile desarmărilor, pun pe grije şi pe cei: 

mai iscusiţi guvernanți ai lumii. Nu este o glumă că în: 

Anglia sunt 2. milioane, iar în America 7 milioane şi în: 

Germania 5 milioane şomeri. Marele scriitor.italian Gu- 

gliemo Ferrero numeşte o fatalitate enigmatică toată 

criza actuală şi zice apoi: „Civilizaţia noasiră, înteme- 

iată pe ştiinţă, se rătăceşte în greutăţi din care nu mai: 

_ poale eșşi,... se învață-azi cum să se traverseze oceanul 

prin aer şi se desvoaliă regulele cele mai simple în ce: 

priveşte aria conducerii oamenilor. Se înmulțesc minu- 

nile 'fizicei şi ale chimiei, se pătrunde, — sunt ispitit a- 

zice, — chiar în inima materiei, dar inima noastră. şi 

a semenilor noştri devine un mister de nepătruns. Noi 

nu înțelegem pasiunile cele mai elementare... In haosul 

în care irăim, nimica nu este - stabil, construcțiile cari 

par cele mai impunătoare, nu durează decât o zi. Se 
trăieşte în provizorat. Dar omul nu realizează lucruri: 

mari, decât atunci, când nădăjdueşte în cel vecnic“ (Re- 

vista „Ilustration“ din 24 X 1951). 
Acelaş lucru îl exprimă distinsul nostru scriitor: 

“Cezar Petrescu, spunând că clopotele de' ziua: Invierii: 

chiamă pe om la credinţă, care dă vieţii senzul, pe ca- 

re nu ni l-a puiut da nici recordul vitezei, nici uzinele: 
astăzi înțepenite, nici băncile falite, nici consorțiul Kru- 
eger sau Morgen sau Deterding sau Heinemann, regi 

tereşti ai petrolului, chibriturilor, oţelului, sau  elecirici- 
tăţii (Curentul 1 Mai 1932). Aa 

Cine-şi dă seama de starea generală a lumii şi a: 
noastră ca neam, acela, luând rolul de reprezentant al: . 
Bisericii noastre, lasă acasă sau în alt loc, ori ce pre- 
ocupare, ori ce interes personal sau de partid şi prin: 
colaborarea. lui dă dovadă că se găseşte în slujba lui: 
Hristos. Conltigenţele pământeşti nu au ce căuta aici, ci: 
numai îndemnul lăuntric al lui Dumnezeu, care cere ca 
mai întâi să te curăţi pe line, iar apoi şi pe alții. | 

Adevărul acesta am. căuiai să-l fac dovedit ma:



întâi prin munca pilduitoare a preoţilor mei, prin cări 
am căutat în timpul celor 7 ani de muncă de până a- 
cum să creiez o atmosferă de viaţă religioasă, âtât de: 
necesară totdeauna şi mai ales într'o vreme de aşa 
mare primejduire a idealului moral. Preoţii mei pol zice 
ca odinioară Sfântul Pavel: „In dar nu am mâncat pâ: 
ne dela cineva“ (Il. Tes. 3 v. 8). Acestui cler pot să-i 
mulțumesc că tineretul organizat în Societâtea „Sf. Gheor- 

“ ghe“ a primit îndrumare, că s'au înfiinţat comitete misio- 
nare s'au ținut misiuni religioase, s'a dat “mângăiere 
bolnavilor şi săracilor. In timpul din urmă clerul are să 
lupte şi cu mizeria materială, dar rabdă creştineşte, căci 
de dragostea lui Hristos nu-l desparte nici necazul, nici 
strâmtorarea (Romani 8 v. 35), nici foametea, nici golă- 
tatea. Cu răbdarea pregătesc preoții pe creştini, ca să 
jină contact cu eternitatea, realizând, deja aici, bunătate 
multă, pace, bucurie, cultură şi spirit creşiin în toate 
domeniile vieţii. 

Academia noastră teologică cu profesori buni, păs=- 
toririi mele a dat preoți tineri, cari sunt o mândrie a e- 
parhiei. - 

Dar noi avem nevoie şi de concursul laicilor şi. . 
pentru cei mai buni preoți. Când corabia vieţii neamu-- 
lui este amenințală de valuri, toţi trebue să vină în a-- 
jutorul preoților. Căci laicii pot ajuta în domeniul cari- 
tăţii, în combaterea alcoolismului, a concubinajului, a 
„sectarismului, Pe laici îi vrem organizaţi pe toa'ă ţara 
în jurul Bisericii, ca să fie de folos în presă, întruniri, 
în comitetele misionare, în activitatea culturală. 

De aceea am scris noi cartea 
„1. „Credinţa: care lucrează“, 

2. „Acţiunea catolică şi ortodoxia activă“ şi | 
5. „Taina pocăinţei şi inteleciualii“, Am scris a- 

ceste cărți fiindcă doresc cu tot dinadinsul să câştig pe 
laici pentru Hristos şi opera Lui. Voiesc a-i câștiga pen- 
tru cultura creştină. Noi vorbim mereu de cultură, dar! 
totuşi credem că golurile bugetare sunt mai importante 
decât golurile culturii. De aceia eu cred că laicii pot:



ajuta Bisericii prin conferințe..şi alte căi, ca bogăţia 
culturii prin Biserică să fie o realitate. 

Cultura fiind expresia producţiilor sufleteşti, cari 
facilitează omului adaptarea la mediul social, este im- 
perios necesar ca intelectualii noştri să se pătrundă de 
necesitatea adevărului că bunurile culturii numai atunci 
“sunt bunuri: când sunt sfințite de Hristos; că fără Hristos 
nu este cu pulință adevărata adaptare la mediul social, 
că mediul social fără Hristos este întunecime fără soare - 
-că dreptatea fără Hristos este miros de mireasmă fără 
flori cu parfum atrăgător. De-aceia câţi doresc binele şi 
progresul neamului românesc să se pătrundă de adevă- 
rul, că fără înțelepciunea, dreptatea, bărbăţia şi cumpă- 
tarea creştină, toată cultura este numai o spoială de 
faţadă, căci de pildă fără criteriile înţelepciunii creştine 
-omul caută să producă numai valori materiale, fără 
fond spiritual, iar fără .cumpătarea creştină omul va fi 
în confuzie cu privire chiar la valoarea bunurilor mate- 
riale în sine, fără asemănare cu cele spirituale. 

Prea Cucernici Parinţi, 
Domnilor Deputaţi, 

__Tirul şi Sidonul, Asiria şi Babilonul au putut avea 
civilizaţie, dar nu au avul cultura Grecilor, nu s'au ştiut 
adapta ca Grecii la mediul social, iar la rândul lor 
“Grecii au decăzut când nu cultura creşiină- a animat 
sufletele. Prezenţa unei culturi creştine e cea mai: de 
-dorit de mine peniru neamul românesc. 

| Atunci nu vom avea preoți care să lupte cu traiul 
zilnic, care să fie criticaţi în loc să fie încurajați; într'un 
mediu cu adevărat creştin ori ce muncitor în ogorul lui 
“Hristos este ajutat și încurajat, mai ales de intelectuali. 
Religia noastră ortodoxă împacă nu numai nevoile celor 
„săraci şi simpli, ci şi ale celor bogaţi şi culţi, precum 
-oceanul răcoreşte” pe toată lumea, copii sărmani şi ne- 
pulincioși, ca şi pe îndrăzneţii înolători, cari înfruntă 
“toate adâncimile apelor. . . 

Acest adevăr doresc ca să intre în: inima tuturor 
ăubiţilor mei credincioşi din pătura cultă și precum - o-



chiul sănătos se desfătează de. lumină, -asifel şi suiletele: 
„lor doresc să se desfăteze de farmecele nebănuite . ale- 
trăirii în Hristos, căci zice apostolul: Toate le pot: în: : 
Hristos, “care mă întăreşte (Filip 4'vy. 13). , | 

- Cum ne poale întări Hristos pe noi? Sau cu alte: 
cuvinie: cum vom face pe Hristos stăpân şi împărat al 
vieţii noastre? Inainte de toate să cădem în genunchila: 
rugăciune şi plini de umilinţă să ne rugăm lui Dumnezeu 
aşa cum ne învaţă rugciunea Dumnezeiască. Căci fără, * 
a dori sfințirea numelui lui Dumnezeu, fără a - dori să 
vie împărăţia Lui şi să se facă voia Lui, zadarnică ne: 
va fi truda în adunarea eparhială şi ori unde am fi. Fă- 
ră a cere iertare dela Dumnezeu, fără a cere să ne: 
mâniuiâscă, fără a ne pune în raport de fii cu Tatăl 
Ceresc, zadarnică este truda noastră. Deci să se în-- 
ceapă din familie, din partea părinţilor arătând că ei se gă-- 
sesc în.raport de legătură cu Dumnezeu, prin rugăciune,. 
prin cercetarea bisericei, prin împărtăşirea cu. sfintele: 
taine. Ie | Si | 

Am ajuns azi să auzim că cercetarea bisericii nu: 
este şi nu ar fi un semn al bunului creştin, dar noi: 
respingem o asemenea părere, căci cine se roagă în. 
casa. Tatălui Ceresc trebuie să se roage mai mult, iar 

„acea casă a Tatălui Ceresc este Sfânta Biserică. In Bi- 
serică la culiul divin, se' desfăşură ceeace a făcut lisus. 
pentru noi, viaţa, suferința şi moartea lui lisus pentru. 

„noi ca şi slăvita Lui Inviere, precum şi viața iilor aleşi 
ai lui Dumnezeu: Sfinţi şi martiri. Precum ucenicul din. 
atelier irebuie să prindă din lucrarea zilnică a - maies-. 
irului secretul meseriei sale spre desăvârşirea . sa, —. 
aşa. şi noi prin cunoaşterea tainelor vieţii Domnului vom. 
deveni ucenicii Lui. | a 

Cunoscând. acest adevăr, chemăm pe părinții de: 
azi să ne dea ajutor nouă slujitorilor Altarului, ca să le 
aducem copilaşii la Hristos. Peste munca părinților, în. 
şcoală, — va urma instrucjia religioasă în şcoli, impuse: 

"prin lege. Ne bucurăm că statul a impus prin lege o- 
 bligativitatea instrucției religioase prin preoți în şcoala. 
primară. După şcoala primară trebue să se facă cate--
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hizarea adulţilor obligator. In chipul acesta sar. putea 
apoi organiza bine tineretul, ceeace este o preocupare. 

„de căpetenie a noastră. | a 
Pregătiţi prin. runăciune şi învățătură vom primi: 

apoi harul lui Hristos în siintele Taine. In această di- 
recliune apelăm mai ales la intelectuali, sperând că cu 
timpul şi din familiile de distinşi intelectuali vom recruta 
candidaţi pentru preoție şi astfel vor inceta lamentările 
că nu-am avea preoți buni. Sa a 

Dar toate realizările cer jertie: România Mare s'a 
făcut cu jerife mari; asemenea şi viața noastră re- 
ligioasă-morală cu jertfe mari se va ridica. Jertfa creş- 
tinilor_e mai necesară azi ca ori când. Ne. trebue o 
catedrală, — o reşedinţă impunătoare, un azil . pentru 
orfani, pentru bătrâni, biblioteci pentru casele culturale: 
cămin preoţesc, internate pentru elevii de licee, unde e- 
levii să crească sub auspiciile Bisericii; numai oameni. 
întăriți în Hristos ne vor pulea ajuia, numai creștinii 
buni vor înţelege scopurile ostenelilor noastre. Ne  tre:. 
buie ajutoare peniru posturile tăiate din bugetul statului 
şi pentru funcţionarii protopopeşti, ca protopopii să 
poată fi misionari. 

Când mulţumim foştilor deputaţi sinodali și foştilor 
consilieri eparhiali pentru concursul dat în timp de 6 
ani, — cu aceiași încredere apelăm la sprijinul DVoas- 

„tre şi a viitorilor: consilieri, cari pe un nou period de 6: 
ani sunteţi chemaţi a sprijini munca unui episcop, a 
sfetnicilor, a protopopilor şi a preoţilor, cari nu au alt: . 
scop decât întoarcerea dragostei creştine în inimile tu- . 
turor, pogorârea Duhului păcii asupra familiilor şi o- 
-goarelor româneşii, şi revărsarea tuturor darurilor ce- 
reşti asupra celor ce cred în lisus şi. mântuirea adusă 
de El. Si E | 
Trăim vremuri de mari răsturnări, când o lume 
nouă bate la uşe; deci chemaţi suntem noi a munci și 
pentru întărirea tronului şi a 'patriei române din toată 
inima. Pentru răspândirea sentimentului didacțic și 
patriotic noi: episcopul, am scris o. carte („Pentru tron 
şi țară“) precedată de o prefață “a dlui prim-ministru



N. Iorga; în vizitaţiile canonice, atât de ostenitoare, am 
răspândit patriotismul cu graiul, am mângăiat pe oameni 
în dureri, în timpul inundaţiei i-am cercetat cu cuvântul 
şi cu fapta. 

Poporul e bun şi răbduriu, noi ne-am convins de 
aceasta şi prin aceea că la apelul nostru din satele 
cele mai sărace au venit ajutoare pentru sinistraţii din 
Bârlad. lată poporul, căruia trebuie să-i dăm toată grija 
şi toată pilduirea, căci pilda conducătorilor va salva su- 
“letele creştineşti şi româneşti. Oamenii dinpopor s'au 
alăturat muncii noastre peniru' combaterea: sectelor şi 
azi putem spune că poporul este imunizat în fața pri- 
mejdiei sectare. 

După toate aceste expuneri, cari sunt suficiente 
spre a învedera planurile acţiunei noastre, promitem so- 
lemn că şi în viitor vom sta smeriţi şi urmând şcoala 
genunchilor ne vom ruga pentru prosperarea turmei 
noastre, o vom cerceta şi mângăia, pe preoţi îi vom o- 
croli, pe toţi îi vom iubi şi vom primi colaborarea tuțu- 
ror, pentruca lumina lui Hristos să ne lumineze pe toi, 
Binecuvântarea mea va însoți pe toţi şi - recunoştinţa 
mea va fi mai ales, pentru cei cari îmi vor ajuta să-mi. 
fac datoria. 

Ajutaţi-mi să-mi pot face datoria, 
_ Cu aceste cuvinte 'declar deschisă actuala sesiune” 

a, : Adunării noastre eparhiale,



IL. 

Creşterea Pruncilor 
Predică rostită la Sf. Mănăstire Hodoş-Bodrog: 

în 8 Sept. 1932. 

Iubiţii Mei fii sufleteşti ! 

„Adunaţi-vă “popoare ale pământului şi toate nea- 
murile,. fără deosebire de vârstă, stare şi rang şi veniţi! 

„să sărbătorim cu strigăte de bucurie nașterea. Mariei:. 
căci din maica Ana a odrăslit vița cea mai roditoare,. 
care a rodit strugurile cel mai dulce, o mângăere pen: 

“tru muritori spre viaţa vecinică“. — Cu aceste cuvinte- 
“ale sfântului Damaschin vă chem pe voi azi să săr- 
„bătorim împreună pe Ceeace a . rodit fructul bine-- 
cuvântărei noastre. o 

Veniţi să serbăm înirebându-ne ce-“a.m fi. noi fără 
binecuvântatul rod al pântecelui Fecioarei Maria? am fi. 
păgâni închinători la. idoli, fii ai mâniei cereşti, . lipsiţi 
de credinţă, dragoste şi nădejde. Fără naşterea Fecioarei. | 
Maria, am fi toţi fără Dumnezeu, fără Evanghelie, fără: 
sfintele taine şi fără mântuire. Dar prin Maica Domnului,. 
avem pe Domnul şi Dumnezeul nostru lisus Hristos. 

| Totuşi cinstirea Maicii Domnului nu este aceea pe: 
care o doreşte Tatăl Ceresc, o doreşte Biserica şi o: 
dorim noi. Cinstirea Maicii Domnului se face în cân- 
tecele şi rugăciunile şi slujbele Bisericei, dar cinstirea. 
ei trebue să se simtă în familie, școală şi viața de stat.. 

„lată câteva căi pentru cinstirea Maicii Domnului. . 
" Fecioara' Maria este dintr'un neam, care a avut: 

patriarhi, regi, ca Avraam, Isaac, lacob şi David, cari au 
lăsat urmaşilor lor cinstirea de Dumnezeu. Ingerul lui: 
Dumnezeu, Gavril i-a vestit că ea a aflat har la Dumnezeu, 

„va naşte fiu, care va înființa o împărăție fără de sfârşit.
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Totuşi Maica Domnului a rămas în smerenia, pe care 
a dovedit-o chiar îngerului zicând: „lată roaba Domnului, 
fie, mie, după cuvântul tău“ (Luca 1. v. 38). Şi Maica 
Domnului a dovedit ascultarea în tot cursul vieţii de 
peste 60 ani. A irăit în sărăcie, încunjurată de vrăjmași, 
dar fără a se lăuda cu strămoşii Avraam, Isaac, și. 
lacob, cum ne lăudăm noi cu legea strămoșască peniru 
care pulin facem, sau nimic!!! In toate împrejurările 
vieții a fost statornică în ascultarea de Dumnezeu, chiar 
şi atunci când sub cruce asista la moartea Fiului Său! 
A rămas credincioasă darului primii dela Dumnezeu: 
se relrage în templu, trăește în singurătatea Nazaretului, 
se sfieşte în fața îngerului, trăește în sărăcie, sufere 
lângă Cruce. Prin aceasta Maica Domnului a întrecut 
pe loți sfinţii, precum soarele întunecă stelele. Soarele 
rămâne acelaş ca la coborâre, dar Maica Domnului, 
apare tot mai desăvârşită pe măsura apropierii de clipa 
sfintei Adormiri. - 

Nouă ne trebuesc azi pilde de supunere către voia 
lui Dumnezeu, cum am 'văzut că s'a supus Maica Domnu- 
lui.. Nouă ne trebue părinţi, cari să dea creştere bună 
fiilor lor. Fără părinţi buni se înmulțește numărul celor | 
ce caulă slujbe prin legături de rudenie sau proteclie. 
Fără părinţi buni vom avea fii înşelători, -MiNCiNOşI, 
făţarnici, încrezuți. ' 

Un soldat pe patul morţii fu cercetat de preotul 
său. Când veni vorba de moarte, preotul întrebă pe 
soldat, dacă nu doreşte să-şi mărturisească păcatele ; 
muribundul zise:-,Părinte eu nu știu să fi făcut vr'un 
păcat greu, dar totuşi mă spovedesc, căci aşa făcea şi. 
maica mea“. 

Iubiţii Mei, 

Copiii sunt mai atenţi la faptele părinţilor decât la 
vorbele lor. | 

Deaceea fericiţi sunteţi voi părinţii cari ştiţi să fiji 
pilda pruncilor, cum Ioachim şi Ana au fost pilda Fe- 
cioarei Maria. Pildă cu fapta, ca fiii voştri să fie plini 
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de smerenie: Părinţii Fecioarei puteau să o înveţe a i 
mândră faţă cu cei din familii mai modeste, dar aceasta 
ei nu o au făcut. Vă aduceți aminte că îngerul îi fă- 
găduise că întru dânsa se vor ferici toate neamurile. 
Preacurata Maică nu s'a lăudat cu această chemare a 
ei, ci a aștepiat în tăcere să fie voia Domnului! 

„Cât de bine ar fi dacă părinţii de azi ar învăţa pe 
pruncii lor să fie smeriji,:retraşi, iar nu sgomoloși, ca 
mulți dintre aceia cari se prea încred în sine şi nu pun 
prej pe alţii mai în vârstă decât ei. Cât de grăi- 
toare este bunăoară pilda lui Samuil. Acesta primește 
dela Dumnezeu descoperire că [iii preotului Eli vor fi 
pedepsiţi pentru neascullare (|. Imp. cap. 3 v. 11—13). 
Dar Samuil nu se laudă că a fost chemat la proorocie, 
că Dumnezeu i-a împărtăşit o taină, nu! El nu comunică 
lui Eli vestea care putea să-l întristeze. Abia când ELli 
la rugat, abia atunci i-a spus cele primite dela Dumnezeu. 
Ceeace ştia, era sigur, căci doar Dumnezeu îi desco- 
pesise, dar el tace, ca să nu facă neplăceri aproapelui 
său. El se întristează că stăpânul său dela templu, 
preotul Eli, va avea o mare. nenorocire. 

Tăcerea Mariei era sfântă, tăcerea lui Samuil era 
frumoasă, Ce bine ar fi ca părinţii de azi să înveţe pe 
prunci a nu grăi prea multe, a nu cleveii, a tăcea: 
când trebue. Dar azi mulți vorbesc de prisos, ba vin 
ca martori în lucruri despre cari nu cunosc nimic precis!!! 
Când e vorba de cinstea, fericirea aproapelui şi mai 
ales a celor sus puşi, cât de mare este preţul tăcerii, 

| Dar nu urmează de aici ca să tăcem când este în 
joc binele unei naţiuni, a unei comune, a unei familii 
sau a unei persoane. Atunci trebue să grăim tot adevărul, 
biciuind păcatul în toate înfăţişerile lui. Căci familia lui 
Eli a fost pedepsită pentru tăcerea lui. 

Aici, iubiții mei, mă simt dator eu să vă spun că 
„dacă am tăcea şi nu am aminti de părinţii, cari nu-şi 
cresc pruncii în ascultare și respeci, ne-ar putea ajunge 
pedeapsa dată de Dumnezeu fiilor lui Eli: Ofni şi Finees. - 
Și țin a vă mai spune că este un semn rău al timpului,
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când observaţiunile şi îndrumările, mustrările părinteşii 
nu mai sunt luate în seamă. | 

lală avem pilda lui Eli. El primise dela tinărul şi 
slujitorul său Samuil comunicarea care-i aducea o veste 
trislă, dar toluşi a primit-o cu respect, zicând: „Domnul 
este, ce este bun înaintea lui va face.“ Cu respect pri- 
miţi şi voi părinţii mustrările preoţilor, şi voi tinerii chiar 
mustrările celor mai bătrâni! Cu respect primiţi îndru- 
mări în şcoală, în biserică, la mărturisire, în tot locul, 
căci Vă. grăeşte iubirea părintească, nemărginită; vă 
grăieşte iubirea care ajută fără să întrebe, dacă cel 
lipsit este din lerusalim sau din Garizim; iubirea care 
toarnă vin şi untdelemn pe rane, iubirea care a adus pe 
Mântuitorul pe Crucea, lângă care suspina Fecioara Maria. 

Acestea am vrut a vi-le spune azi, iubiții, mei, pen- 
_truca părinţii cât mai curând să lase nepăsarea şi să 
ne ajuie în munca pentru Evanghelie. Serbarea de azi 
numai atunci va fi pentru ei serbare, dacă-şi vor aduce. 
aminte de ceeace au făcut părinții loachim şi Ana cu. 
creşterea Fecioarei Maria. Părinţii de azi să-şi crească 
bine pruncii. Femeile noasire ţin la Maica lui Dumnezeu, 
aşa cum ţine un copil la maica sa. Acelea cari sunt 
mame să-și aducă aminte că nu ajunge să împodo- 
bească. casele cu icoana Maicii Domnului, ci sunt da: 
toare să sădească icoana Ei în sufletele pruncilor lor. 
Supunerea şi ascultarea Născătoarei de Dumnezeu să 

„fie sădite şi în sufleiele fragede ale copiilor. şi atunci 
cinstirea Maicii Domnului este cea adevărată. 

Părinţii se roagă Maicii Domnului ca să-i ocrotească. 
Pe copii încă să-i învăţăm a se ruga şi atunci ei nu 
“tămân numai la iubirea către părinţi. Un copil ţine la 
mama lui. Când copilul. ajunge mai mare, durerile le 
spune mamei sale, iar când ajunge între streini, scrie 
mamei sale! lubiţii mei! Faceţi ca fiii voştri cu aceeaş 
dragoste să. se -indrepieze şi spre.Maica Domnului şi 
mare răsplătire veţi avea. 

Atotputernicul -Dumnezeu să Vă ajute a fi adevăraţi . 
crescători ai fiilor. voşiri, având ca model icoana sfintei, de 
Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria. Amin. 

. . 2*
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IV. + 

Viaţa monahală 
Predică ţinută în 2 Oct. 1932 cu prilejul 
sfinţirei bisericei de maice Celic-Dere 

Episcopia Dunărea de jos, 

„Fili desăvârşiii, precum şi Tată? 
vosiru Cel ceresc desăvârșit este“ 
(Mai, 5 y. 48. 

Inalt Prea Sfinţite, i - 

„Prea Sfinţiţi Părinţi şi Fraţi, 

Prea Cuvioase Maice, 

Iubiţi Credincioşi, 

Puternică emoție a avut odinioară Sfântul apostol 
Pavel, când, în drumul spre Damasc, fu învăluit: în siră- 
lucirea unei lumini din Cer. Mare bucurie a avut acest 
apostol, când din prigonitor al Crucii a devenit veslitor 
al ei; sfântă evlavie au simţit sfinţii Pavel şi Varnava, 
când, trecând prin Salamina, Paf, Perga, Antiohia, Iconia, 
Listra şi Derbi, au propovăduit oamenilor mântuirea. 
Plin de bucurie şi de Duhul sfânt era Pavel şi în lanţuri, 
zicând către regele Agripa: „nu numai tu, ci şi toţi, 
cari mă ascultați astăzi, să fiţi astfel cum sunt şi eu, 
afară doar de aceste lanţuri“. (Fapte 26 v. 29). 

Cu vădită smerenie vestesc şi eu astăzi bucuria 
mea, emoția şi sfânia evlavie ce o simjesc când vă 

„vestesc vouă Evanghelia mântuirii, ca chemat al vredni- 
cului şi de Dumnezeu iubitorului episcop Cosma al 
„Dunării de. jos. Undele şi valurile, cari duceau corabia 
sfântului Apostol Pavel spre Roma, nu erau deparie - 
odinioară de locurile acestea, unde odinioară urmaşi
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apropiaţi ai Apostolilor au vestit Evanghelia. De aceea, 
cu creştinească recunoștință către fratele meu în Hristos 

-şi al voslru “prea bun episcop, vă vestesc vouă azi 
bucurii, cum numai creștineştile bucurii pot să fie. 

Mai întâi bucuria că văzându-ne poporul pe noi 
vlădicii la muncă frăţească, va spori în credință şi în 
sârguinţă frățească ; dela noi'vor lua pildă toţi bunii patrioţi, 
că văzându-ne adunaţi în Domnul, din diferitele părţi ale - 
țării, vor lua îndemn de împreună lucrare, Şi nici nu 
am mângăiere mai mare, decât să știu că precum un 
medic .prin vindecări a dobândit renume, așa şi din 
împreună lucrarea noastră de azi, aducătoare de mâ- 
nluire şi sfințire, va odrăsli o mai mare încredere a 
poporului. către noi conducătorii lui sufleteşti, cari azi 
reinviem misionarismul apostolic,. când oamenii sfinţi ai 
lui Dumnezeu vesteau împreună voia lui Dumnezeu. 

Fără aceasta împreună vestire în frățească dragoste 
«nu putem împlini porunca Domnului: „Fiţi desăvârşiţi,: 
precum şi Tatăl vostru cel Ceresc desăvârşit este“, 
Fiecare om, după porunca Domnului şi potrivit puteri- 
lor sale mărginite, trebue să tindă la deplinălatea cre- 
dinței, dragostei și nădejdei. Aceasta deplinătate este 
departe de desăvârşirea , divină, şi va putea fi. ajunsă 
numai prin pilda ce trebue să o ia lumea dela-noi slu- 
jitorii Altarelor sfinte.  . o 

Bucuria de azi este şi o vestire a adevărului că 
suntem un neam dumnezeesc. Strămoşii nostri, Romanii, 

"ne-au lăsat moștenirea civilizaţiunii, 'a societăţit orga: 
nizate, a sialului juridic şi .a omului cuceritor, dând: 
naștere miracolului roman. - | | | | 

Grecii cei vechii au modelat aria şi ştiinţa: germanii 
au devenit meşterii tehnicei, numărând până şi nisipul 
mărilor ;: francezii sunt reprezentanţi ai spiritului pătrun- 
zător, iar' noi Românii ne-am plăsmuit sufletul din dra: . 
gostea Evangheliei lui [Hristos, devenind proverbiali prin . 
bunătatea noastră şi ieriând pe cei-ce ne-au asuprit şi 
nedreptăţit. Prin zidirea de biserici dăm un sirălucit semn 
al ființei noastre creştine, căci până când în alte ţări 
materialismul extremist cântă cântece funebre, noi Ro:
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mârii ridicăm biserici pentru mărirea lui Dumnezeu. Un 
neam atât preţuiește în faţa lui Dumnezeu, câte locuri 
sfinte are el închinate lui Dumnezeu. In aceasta măsură 
el tinde să împlinească şi porunca Domnului: „Fiţi desă- 
vârşiţi, precum şi Tatăl vostru cel Ceresc desăvârşit este“. 

Prea Sfinţiţi Părinți, 

Prea Cuvioase Maici, 

Iubiţilor Credincioși! 

Sfinţirea bisericii de azi încă trebue să ne fortifice 
bucuria că suntem o naţiune creşlină. Biserica acestei 
mănăstiri de maice este menită a vesti viața desăvârșită 
în Hristos. Cu câtă duioșie aţi aşteptat, Prea Cuvioase 
maice, sfințirea acestei biserici. Femeile închinate tem- 
plului din Ierusalim cu. dor au așteptat intrarea triumfală 
a Domnului, și visul lor sa realizat în ziua Floriilor, 
.— aducându-le mare bucurie. Mare bucurie este azi şi 
pentru voi, că azi primiţi pe Hristos Domnul în aceasta 
biserică, din care va vesti vouă ascultarea, sărăcia de bună 
voie și castitatea. 

Ascultarea biruieşte pofta iubirii de sine şi a pre- 
juirei fără rost a propriei persoane. Prin ascultare jertfiți 
poftele voastre, dorinţele voasire, voinţa vostră, peniruca 

“o altă voință să vă stăpânească, voia lui Dumnezeu, 
căruia v'aţi hotărât să-l slujiți. Din copilărie aţi tors 
poate visul de-a întra aici în Mănăstire, sau poate mai . 
târziu numai v'aţi gândit. la aceasta, dar biserica aceasia 
vă vestește. că întrând aici, voia Domnului trebue să vă 
stăpânească, şi să împliniţi mai bine decât alţi creştini 
porunca Domnului“: Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl 
vostrul Cel Ceresc. desăvârşit. este“. 

“Din aceasta biserică Veţi asculta datoria de. a. trăi 
în sărăcie. Nu aveți. aici griji grele cu raiul zilnic, cum 
au săracii, nici plăcerea . de a stăpâni ceva, cum. au 
aceasta plăcere. şi oamenii săraci, dar aveţi o altă avere 

„şi -stăpănire: a sufletului. - 
Din “aceasta biserică veți auzi că. aveţi. şi datoria | 

-fecioriei. — Veţi fi chemate ca prin viața voastră în-



gerească, curată şi bună, să fiţi pildă lumii de azi. Vi 
se cere să vă întoarceți faţa dela lumea înşelătoare și 
să urmaji cu îndrăsneală și stătornicie viaţa femeilor 
din Vechiul T. — cari şi-au închinat templului zilele 
vieţii. Chemate sunteţi să urmaţi viaţa cerească a Maicei 
Domnului, care este mai cinsiită decât Heruvimii şi mai 
mărită decât Serafimii. 

Desigur aceasta urmare va rodi în viața neamului 
nosiru; de sigur multe femei din zilele noasire trebue 
să aibe în voi pilda vie de urmare lui Hristos, precum 
Maica Domnului V'a arătat, căci nu s'a lăudat cu stră- 
moşii săi Avraam, Isaac şi lacob şi David, ci cu urmarea - 
lui Hristos. În ascultarea cu smerenie pentru Hristos, în 
sărăcie pentru Hristos, îri feciorie pentru Hristos, în ru- 
găciune peniru Hristos, în gânduri curate pentru Hristos, 
în muncă pentru Hristos. Accentuiez aici puterea gân: 
durilor curate, penirucă voi aveţi multe clipe de ră gaz, 
când trebue să peireceţi în gânduri curate şi, făcând 
aşa, mai luminos sirălucesc. adevărurile lui Dumnezeu 
în sufletele voasire. , 

In singurătatea voasiră să vă gândiţi că nu aţi 
părăsit lucruri neperiloare, când aţi întrat aici în mă- 

- năstire. Cu bucurie copilărească și cu inimă curată V'aji 
apropiat da mirele vostru: Hristos. Aţi primit cu bucurie 
haina de mireasă a vieţii mănăstirești, staţi deci tot- 

„deauna cu candelele aprinse, ca şi lumea de azi să 
iasă din păcatele ei şi să aștepte cu candela aprinsă 

“pe mirele Hristos. Nu lăsaţi'să se vestejească cununa 
de mireasă a lui Hristos, căci florile din cununile arli- 

„ficiale să ofilesc, dar cununa măririi creştine nu se 
vestejeşte. Neamul -nostru are nevoie de. sufletele unor 
mirese .smerile şi curate, ca printrânsele să prindă curaj 

„„toți aceia,, cari se. îndoiesc că ar fi cu putinţă viața 
curată în Dumnezeu! Haina ce o purtaţi, — a simplităţii 
şi seriozității, — să lie icoana hainei curate a sufletelor 
voastre, care să nu se învechească niciodată. Vălul care 
împrejmueşte capetele voastre și care este icoana apă- 
rării prin Hristos de toate amenințările, şi semnul : des- 
părțirei de cele lumeşii, să vă aducă aminte că : prin



ascultarea, sărăcia si fecioria voasiră sunteți cea mai 
curată şi desăvârşită pildă a vieţii creştine în mijlocul 
neamului românesc. 

„Femeile mironosiţe s'au învrednicit de marea cinste 
de a vesti lumii mai întâi învierea Domnului. Fiţi şi voi 
vestitoarele cele mai de seamă ale învierii sfiniei cre: 
dințe ortodoxe în sufletul neamului nostru. 

Dela voi trebue să înveţe femeile şi mamele ro- 
mâne dulceaţa rugăciunii, binefăcătoare pentru suflet ca 
ploaia pentru ogor. Fericite sunteţi când vă gândiţi că 
vă rugaţi pentru întreg neamul şi chiar pentru omenire. 
Voi învăţaţi şi pe alţi fii ai neamului cum. trebue să se 
roage şi să nu piardă nădejdea nici atunci, când li-s'ar 
părea că .nu. ştiu să se roage. Insăş Duhul sfânt ne ajută 
tuturor la rugăciune, căci zice dumnezeescul apostol 
Pavel: „Şi Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci 
nu şlim să ne rugăm. Dar însăşi Duhul mijlocește peniru 
noi cu -suspine negrăite“ (Rom. 8. v. 26). 

Când marele Napoleon cu.trupele sale se găsea 
în fața Moscovei, preoţii şi poporul rus în genunchi 
căzând au rugat pe Dumnezeu să-i păzească de urgia 
vrăjmaşilor. Împăratul Napoleon, prinzând de vesie că 

„în biserici se fac rugăciuni împotriva lui, a zis: „Mai 
tari sunt soldaţii mei decât acele rugăciuni“. Totuşi ru- 
găciunile au biruit pe Napoleon, care s'a retras cu mari : 
pierderi din faja Moscovei. 

„Şi acum câteva cuvinte către voi, iubiţi credincioşi, 
veniți din frumoasele noastre sate și oraşe. Cu toții 
căulaji desăvârşirea poruncită de Domnul: „Fiţi desă- 
vârşiţi, precum şi Tatăl vostru din ceriuri desăvârşit 
este“. Să şiiţi, iubiții mei, că fără biserici şi preoți 
aceasta. desăvârşire nu o puteţi ajunge. Când Mântui- 
torul ni-a învăţat să ne rugăm şi să zicem: „Tatăl Nostru“, 
— ni-a poruncit cu rugăciunea împreună și datoria de 
a merge la biserică. Nu. ajunge ca. în Dumineci. şi săr- 
bători să mergem _ şi să admirăm natura, căci numai 
privrea spre cer. nu ne asigură iertarea păcatelor.. Lu- 
crurile. din natură, livezile rourate, cântecul ciocârliei şi 
privighetoarei. încă sunt frumoase, dar rugăciunea și îm-



părtăşirea cu sfintele taine în biserică ne apropie de 
Dumnezeu, iar unii lângă alţii în biserică ne rugăm mai 
fierbinte, cum mai fierbinţi sunt cărbunii strânşi la olaltă. 

Nu uitaţi, iubiții mei, că dacă Avraam a ridicat: 
Altar acolo, unde a adus - jertfă trecătoare (Facere 22 
v. 9) şi dacă lacov a ridicat altar pe locul unde văzuse 
scara, ce mergea spre cer (Facere 28 v. 18), — în 
bisericile noastre suni aliare, unde se aduce jerită Sfintei 

- Cuminecăluri, spre tămăduirea noastră trupească şi su- 
fletească. Să cercetaţi sfintele Biserici, să Vă împărtăşiţi 
cu sfintele taine, să iubiţi pe preoţii voslri şi să jerfiţi 
pentru Biserică. 

Vă aduc tuturor salutul frăţesc al celor aproape o 
jumătate de milion de credincioşi de sub cârmuirea 
mea duhovnicească și vă împărlășesc din inimă bine- 
cuvânlarea mea arhierească.



vi 

Cuvânt funebru 
la parastasul de un an dela moartea fostului: 

"- ministru Dr. Aurel Cosma, ţinut în Oct. 1932. 

“ Jalnici- Ascultători ! 

„__. Individualitatea spirituală este esenţa vieţii, cristali- 
zând voinţa lui Dumnezeu; care a făcut pe om după 
chipul şi asemănarea sa. Individualitatea spirituală ade- 
vărală o manifestă toţi aceia, cari privesc lumea aceasta 

„ca o unilale perfectă, ca o tainică: legătură de puteri,. 
peste cari mâna cea tare a lui Dumnezeu cârmuește. 
„In 'mânile tale 'este soarta mea, Doamne“ — zice Psal- 
mistul. Prin multe căi şi mijloace ajunge omul la indi- 

vidualitatea spirituală, dar. cu un singur scop; multe 
servicii şi slujitori sunt, dar 'un Stăpân. 

Ori cât de deosebiji ar fi oamenii după rangul 
extern, totuşi sunt egali în aceea că singura lor chemare 
este să slujească lui Dumnezeu. Dela ivirea creştinismului 
în lume şi-a făcut stăpânire principiul că oamenii sunt 

" chemaţi a face toate cu referire la Dumnezeu. - 
Viaţa celui mai simplu servitor sau muncitor este 

înălțătoare şi sublimă, dacă munca şi osteneala lui s'au 
făcut în numele veşnicului Dumnezeu. | 

Dintre noi s'a sălășluit înainte cu un an nu un 
slujitor de rând, ci un sfetnic de tron regesc, desprins 
de greuiatea ţărânei trecătoare: dislinsul fiu al Bănatului, 
fostul ministru Aurel Cosma. Până când a fost între noi, 
individualitatea lui spirituală era acoperită poate de ceeace 
este irecălor în noi: pământ şi cenuşe, dar acum după 
moartea lui dispar trăsăturile vremelnice din fiinţa lui şi 
ligura lui se spiritualizează înălțător în ochii noşiri. 

+
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Cadrul retrospecliv al unei vieţi omeneşti irebue 
privit nu numai sub raport politic sau . naţional, ci și 
sub aspect creştinesc, mai ales la noi Românii, pentrucă 
nu atât politica ni-a ținut pe noi, cât mai ales principiile 

vieții creştine. Fiul învățătorului ortodox, primind bună 
educaţie religioasă în. familie, ajunge să trăiască modest, 
să ajute la școală pe fraţii săi, să răscumpere cu o do- 
najie bursa primită dela fundajiunea bisericească Gojdu 
şi să facă un mare dar Academiei Române. Mult regre- 
tatul defunct a împărtăşit cu prisosință dragostea sa de 
neam şi lege şi ținea ca prin donația dela Academie să 
se perpelueze şi prin allii această dragoste în mijlocul 
poporului. El ştia că prin descoperirea irecutului nostru - 
se descoperă o lainică lature a voinţii lui Dumnezeu 
către neamul românesc. ' El ştia că lumea aceasta este 
o uriașă oglindă a feţei lui Dumnezeu şi voia să fie 
răsplătiți ceice descopăr ceva din tainele voinţei divine. 
A purtat în sulleiul său icoana sfântă a trecutului româ- 
nesc ca reflex al voinţii divine. | | 

In anul 1925 regretatul Dr. Aurel Cosma vorbeşte 
la legea Cultelor în chip magistral despre rosturile bi- 
sericei ortodoxe. Dacă numai acest discurs ar fi rămas 
ca document al legăturilor lui cu biserica ortodoxă, — 
-dacă nu ar fi fost deputat sinodal şi congresual, — şi 
atunci recunoştinţa noastră profundă se impune. Așa 
mă văd azi îndemnat să rog pe toţi inteleciualii, pe toţi 
prea iubiții mei fii sufleteşti, a-l lua ca pildă pe neuita- 
tul Dr. Aurel Cosma, în ataşamentul față de sfânta bi- 
serică, pentrucă Biserica noastră nu este o simplă or-. 
ganizaţie socială, ci instituţie divină, transcendenială. 

Jalnici Ascultători, 

Disiinsul defunct a avul mare rol şi în direcționarea 
vieţii oraşului Timişoara, a judeţului, a Banatului, a Țării 
Româneşti. Cu mână are, sigură a slujit ţara sa scumpă. 
Noi cei de azi, rugându-ne pentru sufletul lui către 
Dumnezeu, să ne lăsăm stăpânii de emoţiile sfinte ale 
rugăciunilor. A se ruga, — spune Fenelon, — este a 
dori. Dorim să se realizeze ceeace defunctul a repre-
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zentat în viaţă cilind Evanghelia: să o cetim şi noi. 
Dorim să se pătrundă toţi intelectualii de adevărul, că 
înaliul defunct, căutând Ierusalimul pământesc, ni-a adus 
aminte să căutăm lerusalimul cel Ceresc; să ne aducem 
aminte că ceea ce ne trebue mai mult azi ca ori când 
este convingerea şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu 
intervine personal în căile omenirii. Direcţia de urmat 
ni-o arată Dumnezeu. . | 

Să urmăm voia lui Dumnezeu, păstrând cu sfinţenie 
pilda înaltului defunct Dr. Aurel Cosma şi să zicem: 

- Odihneşte Doamne, pe robul tău în pace, Amin. 

 



VI, | | 

"Pleacă un distins general. 
D-l General Constantin -Bălăcescu a venii înire noi 

plin de nădejdi, cum vine soarele să dea viață pământu- 
lui. Ne părăsise dislinsul general Anton lovanovici şi 
d-l general. C. Bălăcescu i-a luat locul cu mare - cinste 
şi demnitate. 

Pleacă acum dintre noi d-l general Bălăcescu şi 
din acest prilej ne îngăduim <ă scriem câteva rânduri 
isvorâte din adâncul inimilor noasire. Domnia Sa din 
clipa venirei în mijlocul nostru a înțeles că în sufletul 
nostru avem aglomerate comori sfinie: iubirea de neam 
şi dinastia română, întemeiate pe credinţa în Dumnezeu, 
pentru care asupritorii noştri de ieri aruncatu-ni-au în 
temniji, pe episcopii şi mitropoliţii ortodeşi bătuiu-i-au 
în public, iar pe eroii naționali frântu-i-au pe roată. 

| Nimeni n'a înțeles mai bine decât domnul general 
Bălăcescu adevărul, că Biserica ortodoxă română din 
Ardeal este depozitara sufletului și a conştiinţei. naţio- 
nale românești. Așa înţelegem că Domnia Sa era tot- 
deauna alături de noi la sfinţiri de biserici, la alte prăz- 
nuiri culturale bisericești, iar noi episcopul ni-am sim- 
jit totdeauna datori a conlucra cu armata, slujind şi cu- 
vântând personal cu prilejul depunerii jurământului recru- 
ților din garnizoana Arad. E 

Domnul general s'a întâlnit cu noi pe cârmpăl de 
aclivitate al societăţilor culturale și filantropice din Arad, 
a parlicipat la şedinţe ale adunărilor eparhiale, la deschi- 
derea cursurilor -dela Academia teologică, la. deschiderea 
cursurilor misionare etc. Rugăciunile, ce le înălțăm lui 
Dumnezeu pentru viața şi sănătatea d-lui general, sunt 
cea mai tainică recunoştinţă a noastră către Domnia Sa.



Suntemi siguri că nu ne va uita acest general vi- 
teaz al oşiirei române. 

Suntem mândri că l-am cunoscut şi am fost fericiţi 
“a colabora cu acest distins, român din creştet până'n | 
tălpi, care nouă episcopului, personal, ni-a înţeles bu: 
ciumările, sforţările pentru menţinerea solidarităţii româ- 

“ neşii şi a prestigiului românesc la granița de. Vest « 
României. 

Este -unul dintre regretele cele mai adânci ale sufle- 
tului mev, acela de a şti că pleacă din Arad acest băr- 
bat integru, cu .priviri profetice şi năzuind cu deplină 
conștiință să reprezinte elita sufletului românesc cu atâta 
cavalerism, cinste, dragoste şi înalt patriotism. 

li dorim viaţă plină' de sănătate, până la adânci 
bătrâneţe şi îl asigurăm că precum. voluntarii ardeleni 
dela Centrul de instrucţie din Bacău ii păstrează o vie 
recunoştinţă, şi. noi voluntarii luptei pentru cauza sfântă 
a Evangheliei îi vom păstra dragostea noastră.



VII. a 

Pleacă un om al datoriei. 

„„_ Goethe vorbind despre oameni, spunea că nimeni 
nu este mai prevăzător decât omul. Câţi oameni din 
viață ne pot fi de folos şi de interes fără ca noi să-i 
remarcăm. Suntem aproape de omul de spirit şi nu ne 
adăpăm din spiritul lui, nu-l secundăm în. acţiunile lui, 
savantul este între noi, dar dela el nu învăţăm; dela cel 
ce cunoaşte lumea nu-luăm poveţe iar dela cel iubitor 
de oameni nu luăm dragoste. “ i 

Cetitorul este rugat să aplice aceste adevăruri la 
“oamenii din mijlocul nostru. -Am avut între noi pe un 
distins general, spirit înali, plin de cunoşiințe, cunoscător. 
de lume, iubitor de Dumnezeu, de ţară şi de oameni. 
Este dl. general Constantin Bălăcescu. Domnia. Sa 
pleacă acum dintre noi, lăsând brazdele durerii în sufle- 

„tul nostru cari l-am înțeles şi pe cari -ni-a înţeles. A 
venit între noi nu numai ca ostaș dislins, dar şi ca om 
superior care şiie că şi în afară de cadrele armatei are - 
mari probleme de rezolvii. Astiel l-am văzut dând aten- 
țiune Bisericei ca cele mai însemnate pârghii a sufletu- 
“lui românesc. îi 

DI. General Bălăcescu a ţinut cu noi contactul 
natural al colaborării impuse de firea lucrurilor. La noi 
în țară s'a încetățenit obiceiul de a atribui numai unor 
instituţii meritul de. a fi făurit şi luminat sufletul nemului, 
comorile lui scumpe. Ne dăm seama că scumpele co- 
mori 'ale neamului sunt rezultatul sforțărilor comune ale 
Bisericii, armatei, şcoalei şi a altor instituţii. Dacă pentru 
acest adevăr căutăm dovezi, apoi 'le vom găsi şi în 
starea actuală şi în cea viitoare. Unde colaborarea este.



realizată între școală, armată şi Biserică, acolo progresul 
este cel mai fericit. 

Români arădani pierd pe un' valoros factor al ar- 
moniei sociale, pe un reprezentant superior al sufletului 
românesc pe un viteaz, pe.un erou, şi mai: presus de 
toate pe omul superior. Ei vor simţi lipsa domnului ge- 
neral Bălăcescu pentrucă dl. general a reprezentat aici 
pe omul cu caracter de bronz, al datoriei .mai presus 
de toate. Domnia Sa pleacă din oştire peniru limita de 
vârstă, dar lasă în sufletele noastre icoana celui mai 
desăvârşit caracier. Notele esenţiale ale caracterului său 
întegru aduce-ne-vor aminte până la sfârşitul vieţii că 
aici în Arad, a fost un general, care ni-a iubit, a cola- 
borat cu noi, a dat ajutorul cel mai însemnat când ni-au 
primejduit apele şi mai presus de toate ni-a dat cerii- 
tudinea că seniinela de la Vest este mândră şi tare. 

li mulțumim, domnule general, pentru dragostea 
ce ni-ai arătat, pentru demnitatea cu care ai reprezentat 
viteaza noastră oştire şi din inimă dorim ca Dumnezeu 
să coboare mângăierea bine meritată în sufletul DVoa- 
stre de elită, pentru tot binele ce ni-ai făcut. Din razele - 
iubirei DVoasire ne vom încălzi totdeauna și vom ruga 
pe Dumnezeu să vă dăruiască cu prisosință cea „mai 
scumpă comoară: sănătate şi viaţă fericită.



VIIL.. 

Scrisoarea unui distins general cătr 
„P. S. Sa Episcopul Grigorie. .:: 

Cu ocazia plecării dlui general Constantin 
Bălăcescu din Arad, P. S. Sa Episcopul :no-: 
stru a publicat un elogios articol în revista 

„Biserica şi Şcoala“ la care a primit 
acest răspuns. _. :. 

Prea Sfinţite Părinte, | 

Nu fără vădită emoţiune am citit cele scrise de P. 
S. Ta în revista „Biserica şi Şcoala“ şi „Aradul“ din 
27 XI. 932, cu ocaziunea plecării mele din rândurile 
armatei aclive, după 40 ani petrecuji în. serviciul Ţării 
şi al Tronului cu devotament, dragoste şi cinste. 

Frazele alese, alcătuite din cuvinte frumoase 'şi 
pline de înțeles, cu cari P. S. Ta apreciezi :aclivitatea 
mea ca general şi om al datoriei, mi-au produs o mul- 
jumire sufletească profundă, arătându-mi că iubirea seme- 
nilor şi împlinirea datoriei sunt de ajuns pentru a-ți 
airage simpatia acelora în mijlocul cărora irăieşti. . . -: 

Aprecierile P. S. Tale au pentru mine o mare 
valoare, de oarece ele vin din parlea unui om luminat 
care pune mai presus de ori ce împlinirea datoriei. 

Numai aceia cari au urmăiit cât de 'cât aclivitatea 
P. S. Tale îşi poi da seama de sbuciumul sufletesc şi 
irupesc ce zguduie întreaga Voastră ființă pentru în- 
deplinirea marei misiuni cu care va. învrednicit harul 
Dumnezeesc, de a ţine vie - credința cea adevărată în 
sufletul drept credincicşilor creștini ai bisericei noastre 
orlodoxe creştine. Nu a rămas cătun necercelat şi drum 
nestrăbătut de P. S. Ta, peniru a sfinți o biserică sau 
spre a ajunge acolo departe, unde abia mai licărea încă 
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„o slabă lumină aprinsă a credinței, spre a reinvia su- 

fletele acelora cari copleşiţi de nevoile celor lumești şi 

amețiţi de propaganda credinţei falşe, uitau credinţa 

strămoşească, credința cari a ţinut trează conşiiița 

noastră naţională de ambele părți ale Carpaţilor, graţie 

căreia am ajuns la mândria neamului prin întregirea lui. 

Cinste se cuvine P. S$. Tale, care cu atâta evlavie 

te rogi pentru iertarea păcatelor noastre, pentru Rege 

şi Ţară; cinste şi recunoștință ți se cuvine pentru îini- 

jiativa ridicării atâtor biserici şi pentru sfințirea lor ; cinste 

şi bincuvântare pentrucă în fruntea atâtor societăţi de 

binefacere nu cruţați nimic pentru alinarea suferințelor 

şi împlinirea lipsurilor atâtor desmoșteniţi ai soartei, a- 

plicând principiul evangheliei „ceea ce dai cu mâna 
dreaplă să nu şiie stânga“. -. | 

Plin de admiraţiune către biserica noastră creştină 

ortodoxă, precum şi pentru slujitorii ei din eparhia Aradu- 

lui, aduc prinosul meu de laudă P. S. Tale, care păşind 

în fruntea tuturor, împliniţi cu atâta demnitate cea mai 

sfântă . misiune, arătându-ne calea care prin muncă şi 

credință ne duce la cele mai înalte şi admirabile: 'stări 

sufleteşti. | 
Urmând să părăsesc în curând societatea arădană, 

- de care atâi eu cât şi familia mea ne simţim atât de 

legaţi sufleteşte, spre a ne întoarce pe meleagurile tra- 

diționale ale familiei mele, vă rog Prea Sfinţite Părinte, 

a- primi asigurarea celor mai frumoase sentimente, ămin- 

lirea petrecută în societatea P. S. Tale şi în socielalea  . 
sfinților părinți, care cu atâta drag vă înconjoară, va 
rămâne de-a pururi vie în sufletul meu. . 

Arad, 9. XIl 1932. 

 



Ii Ma 

Cuvânt de deschidere 
- la adunarea antirevizionistă din Arad, 1 Dec. 1932. 

Fraţi Români! 

Precum cel mai sfânt şi mai neperitor cuvânt al 
Românului credincios este: Dumnezeu, cele mai sfinte 
şi cele mai neperitoare cuvinte ale românului patriot 
sunt cuvintele: România Mare!!! Acestor două cuvinte 
înfrățite pe veci nu eu le voiu tălmăci însemnătatea, 
căci văile şi munţii, codrii şi câmpiile de mult le-au în- 
irățit, şiroaiele de sânge ale mucenicilor neamului le-au 

“Sfinţit, iar baioneta dorobanţului român, la 1 Decemvrie 
1918 realitate le-a făcut. | E 

Potrivită este ziua de 1 Decemvrie de azi pentru 
„a ne însufleți patriotismul, -făcând juruinţa: - so- 
lemnă că precum lui Dumnezeu ne vom închina "până 
la- moarte, aşa şi pentru România Mâre vom jerifi toată 
fiinţa noastră, toate virtuțile noastre. , 

Precum pomul cel nobil se cunoaşte după tructele 
lui aşa naţiunile prin virtuțile lor, prin faptele lor eroice, 
îşi câştigă nume neperitor. Neperitor nume am dobândit 
noi Românii în lupta pentru libertate şi dreptate în faţa 
lumii și azi mai mult ca oricând ne dăm seama că nu 
în strălucirea palatelor, în aur şi diamanie se vădeşte 
tăria noastră, ci în virtuțile strămoşeşti, între cari lupta 
pentru adevăr şi dreptate este cea mai de frunte, față 
de streinii cari ne discută cele mai fireşti drepturi dă- 

“ruile nouă de mâna lui Dumnezeu şi de vitejia doro- 
banţului român. A a E 
„- Eu, arhiereul vostru, simțesc o nespusă -mândrie 
văzând hotărârea voastră demnă. şi inălțătoare de a pro- 

. , 
i e
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testa faţă de încercările vrăşmaşe şi aflându-mă în fruntea 

voastră vă binecuvintez, asigurându-vă că Biserica şi în 

viitor va fi cheia de boltă a vieții noastre naţionale, ves: 

tind în fala lumii, că ceeace e consfințit de Dumnezeu, 

de legile firii şi de soldatul român, este şi va fi Româ-. 

nia Mare, una şi nedespărțită. Căci vrășmaşii noşiri să 

nu uite un lucru: popoarele nu se mai conduc cu temniţi 

şi internări. Amicii revizionismului trebue să înțeleagă . 

că a cârmui o ţară nu înseamnă a-i exploata numai bo- . 

gățiile naturale şi ai oropsi şi impila sufletele, cum au 

jăcut stăpânitorii de ieri. lar cei mai interesaţi revizio- 

nişti încă trebue să înleleagă odată că precum sângele 

apă nu se face şi precum lumina lumină rămâne, aşa 

şi România Mare, Mare va rămâne, căci Mare au vi- 

sat-o' Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare şi Mihaiu 

Viteazul. a o 

"Mare va rămâne România, căci mia de ani de îm-, 

pilări: este întunecată, de cei' cincisprezece ani ai câr- 

muirei luminate românești; - Mare va rămâne România. 

pentrucă sfânta Cuminecătură a suftetelor româneşti esie 

o chezăşie a progresului naţional şi general, asigurând 

cultura şi civilizaţia în fața comunismului. | 

„ Pentru România Mare suntem gata să ne însufleţim, 

dar să și jerifim, căci precum lui Avram Dumnezeu i-a 

arăiat pământul Canaan și nouă Românilor ne-au arătat. . 

şi dat această ţară, ca să fim binecuvâniaţi şi scutiţi de 

nedreptăţile milenare. Şi.precum Avram a ridicat altar; 

lui. Dumneseu că i-a arătatlui Canaanul, — așa şi noi, 

dela. altarele ridicate în ţara noastră, vom învăţa pe fiii; 

României să mulțumească lui Dumnezeu că i-a liberat 

din jugul sclăviei şi i-a făcut tari şi puternici, ca toţi - 

vrăjmaşii să amuţească şi să asculte glasul lui Dumnezeu.. : 
? 

"* Fraţi Români! 

 * Nemuritorul Rege Ferdinand l. în Mesajul Regal din 

lunie 1920 zicea; „Generaţiile viitoare ne vor judeca 

după faptele noastre. Dea Domnul să ne poată -bine- 

cuvânta pe noi toți fiii generaţiei de azi, uniţi în munca”



pâşnică, aşa cum au fost uniţi în vitejie pe câmpul 
de luptă“. | | 

Să- urmăm dorința marelui Rege şi să strigăm cu toții 
Trăiască România Mare! 
Trăiască M. S. Regele Carol 1]! . 
Trăiască Armata Română - . 

 



x, 

Dimitrie Țichindeal, | 
dascălul și preotul român ortodox — cuvânt de 
pomenire ţinut în 4 Dec. 1932 la sfinţirea monu- 
mentului ridicat în Beciherecul-mic în memoria 

lui D. Țichindeal. 

Prea Evlavioşi Ascultători, 

Fraţi Români! 

Marele patriarh al Constantinopolului şi dascăl al 
lumii, loan Gură de Aur, cu prilejul plecării sale dintre: 
credincioşii săi, a rostit cuvintele memorabile: „numai 
trupul meu moare, sufleiul meu. va rămâne viu şi se va: 

gândi la voi“. Şi se gândeşte şi la. noi azi prin scrierile, 

cuvântările lui minunate şi 'prin liturghia lui sfântă. La 

fel se gândeşte la noi şi astăzi un mare fiu la Bănatu- 

lui, fostul preot și profesor Dimitrie “Ţichindeal,. care în: 
trudnica-i viaţă ar fi putut străbate drumuri cu trandafiri, 

dar a socotit a fi mai bine să moară lângă ai săi, ca preot 

în Becicherecul-mic, ascultând de glasul lui Dumnezeu. 
şi al neamului său. 

Cu prilejul aniversării lui Alexand:u cel Bun, M. 

Sa iubitul nostru Rege a spus: „Cum, în trecutul nostru, 

cheia “de boală a resistenţei naţionale a fost biserica, 

căci noţiunea. de patriotism şi de credință se confundau. 

într'una singură, influența organizării acesteia a fost co- 

vârşitoare în decursul vremurilor“. Activilatea lui Dimitrie 

Țichindeal încă este o mărturie puternică a adevărului 
exprimat de augustul nosiru Suveran. De aceea mă 
găsesc eu astăzi aici. Glasul lui Dumnezeu este însă. 

“cel mai de căpetenie, care ma adus aici, căci zice 
dumnezeescul apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai



marii voşiri, cari v'au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu 
și privind la săvârşirea vieţii lor, să le urmaţi credința“. 
(Evrei 13 v. 7). 

Graiu divin, graiu regesc ascultăm deci făcând 
prăsnuirea de azi, la care se adaugă sentimentul mân- 
driei bănățene, care cinsteşte. cu gratitudine pe aleşii 
săi. Zicea Petru Maior în anul 1812 în Istoria pentru 
începutul românilor în Dacia că mult bine poate aştepta 
neamul românesc dela catihetul Țichindeal, iar apoi 
amintind şi de alţi bănăţeni distinși, spunea: „Nu după 
lung timp, este a nădăjdui că Bănăţenii între Românii 
cei mai învăţaţi se vor număra“. Aceasta prorocire se 
înirupează chiar prin ivirea lui Dimitrie Țichindeal, căci 
lumina lui luminat-a pe Andreiu Şaguna, Emanoil Gojdu, 
pe Alexandru Mocioni, Vincențiu Babeş, Nicolae Tincu- 
Velea, Eutimiu Murgu şi pe alţi distinşi bănăţeni, mai 
noui: pe Gheorghe Popovici, autorul Istoriei Românilor - 
bănăţene, pe loan Sârbu, care a scris Istoria lui Mihai 
Viteazul, pe generalii Traian Doda şi Drăgălina şi pe 
alți bănăţeni distinși, cari şi-au -dat seama .că prec:m 
cerul are luminătorii săi, stele si planete, aşa şi pe ori- 
zontulul cerului românesc, am avut luceferi cu lumini 
sirălucitoare. Toţi aceştia ştiau de luceafărul răsărit prin 
Dimitrie Țichindeal. Ştim bunăoară că moşul lui Vincențiu 
Babeş fiind căturar, trăia în legături sufleteşti intime cu 

„Dimitrie Țichindeal şi cu învățătorul Mihail Martino- 
vici-Roşu. | 

Lumină din lumină au luat Românii bănățeni dela 
Țichindeal, precum flacăra eternă dela Mărăşeşti a fost 
adusă până la Bucureşti prin Crainici purtători. de făclii, 

„cari au luat Inmina unul dela altul. Precum luminătorii 
de pe cer de demult şi-au trimis lumina lor, care o 
vedem că ne luminează ochii astăzi, așa şi lumina lui 
Dimitrie Țichindeal de demult trimis a fost, ca prin ea 
Duhul lui Dumnezeu să lumineze în noi. ? | 

Eu am deci acum: datoria.a vă arăta acum că 
Duhul lui Dumnezeu ne-a adus în calea vieţii Românis- 
mului pe acest dascăl şi preot al neamului, ca să ne 
lumineze cărările pribege și. să ne aducă aminte şi nouă, 

7



celor de azi, că-cea:mai mare fericire a unui neam, ca 
şi a unui individ, este să aibe un ideal suprerr de viaţă 

-şi să trăiască în conformitate cu el. 
! Noi cei de azi, cu cucernicie deschidem cartea 
neamului românesc ca în mijlocul învolburărilor nepre- 
cise ale lumii de azi şi în vârlejul atâtor efecte ale 
naturii schimbăcioase, să scoatem învăţăminte din viaţa 
unui dascăl al neamului, să ne fortificăm conştiinţa me: 
nirii noastre ca naţiune şi să câşligăm. certitudinea celor 
ce cu credință se ostenesc spre drumurile veciniciei. 

Născut în anul 1775 în comuna Beciche-ecul-Mic, 
s'a bucurat de o creștere aleasă, căci tatăl său a fost 
preot. Mama lui, preoteasă, care se odihneşte în cimitirul 
acestei comune, va fi fost prea fericită, când şi-a văzut 
pe fiul său învăţător în comunele Belinţ şi Beregsău. In 
anul 1801 studiază cursul teologic în Timişoara, iar' în 
anul 1802 ajunge învăţător în comuna sa natală iar mai 
târziu preot ajutător pe lângă socrul său, care încă 
era preot. 

Ca învățător s'a uistins foarte mult și astfel ajunse 
chiar revizor şcolar. In anul .1805, în războiul dintre 
Francisc |. împăratul Austriei şi Napoleon, a împlinit 

. slujba de duhovnic al unui regiment, iar în 3 Septemvrie - 
1805 ajunge paroh la bisericii din Becicherecul- Mic. 

În anul 1807 a cerut să fie numit director al şcoale- 
lor româneşti din Banat. In cariea sa: „Arătare despre 
slarea acestor nou întroduse scholasticești instituiri“ 
(Buda 1813) spune că educaţia este neglijată şi că 
dascălii erau consideraţi numai ca: şi crâsnicul sau 
sfătul bisericii, şi că în unele locuri dăscălija se folosește 
de școlari la spălatul cămăşilor, având pruncii să care 
apa dela fântână, unde unii s'au înecat. Despre şcoli 
spune. că erau desgrădiie, descoperite, cu. ferestrele 
sparte şi cu: hârlie lipile. In asemenea împrejurări el 
cere să fie numit director şcolar şi luptă pe toate căile 
peniru luminarea neamului său. Așa înțelegem perfect 
că el nu era un om negativ, ci o fire militanlă, duh de” 
apostol adevărat. 

Vrednice apostol naţional! Tu vedeai cu durere că
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regulamentul naţiunei ilirice din 1770 şi legea şcolară 
din 1777: Ratio educationis, impuse de Maria Terezia 

- cu scopul ca fiecare neam să se cultive în limba sa, 
nu erau respectale de episcopii sârbi! Țichindeal era 
conştient de originea latinităţii şi romanităţii noasire, 
-cum însuşi zicea: „Mintea, mărită națiunea românească 
în Bănai, în Țara Românească, în Moldova, în Ardeal, 
în Ţară Ungurească, mintea! Când te vei lumina cu 
învăţătura, cu luminatele tapte bune te vei uni, mai 
aleasă najie nu va fi pe pământ înaintea ta. Că faptele 
bune sunt ţie firească omenie, mărirea, însuflețirea cea 
mare, bărbăţia, acestea sunt faptele cele bune ale stră- 
moşilor tăi, adică ale Romanilor celor bătrâni“. (losif 
Vulcan: D. Țichindeal. Analele Acad. Române seria ||. 
Tom. XIV, p. 315 şi 55). 

Aceste sentimente îl făcură să fie cel mai vajnic ” 
luptător pentru înființarea unei şcoli normale româneşii. 

"Ea sa înfiinţat în anul 1812 în Arad,-şi momentul era 
atât de însemnat că însaşi curtea imperială a dispus ca 
deschiderea şcoalei să se facă prin o. slujbă religioasă 
şi o predică a episcopului Pavel Avacumovici. Țichindeal 
ajunge profesor la şcoala normală din Arad, unde funcţio- 
nează şi ca senior şi ca bibliotecar. In cartea sa: „Ară- 
area“ zice despre sine: “„profesor de învăţătura legii, 
sau cateheta, carele cuvântul lui Dumnezes», - precum în 
şcoală așa şi de faţă în Biserică propovăduește“. 

Aceasta siluaţie nu rămâne decât doi ani — până 
la anul 1814 — când, dupăce lipărise „Fabulele“, intri- 
gile şi tot felul de persecuţiuni îl siliră să se retragă 
(O. Densuşianu: Lit. 'rom. mod. vol. |. p. 80). Motivele, 
cari l-au forjat să-şi părăsească postul ni'le arată chiar . 
el în scrisoarea” adresată episcopului Samuil Vulcan la | 
18. lunie 1814: 

„Că eu — zice Țichindeal — la. Aradu nu amu 
îngăduit ca preparanzii în biserică toată slujba. Slove- 
no: -muscalu- sârbesc să o: cânie, precum a poilit-o vlădi- 
ca“ (sârbesc). 

„Că cleru celu mai mare sârbesc socotește « că 
de voiu' “fi eu de. aicea ridicatu încă la bună vreme, vo-
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ru putea lesne a duce preoțimea diecesei Aradului să 
se relragă dela cererea loru în rândul Vlădicei româneşti “ - 

» 3. „Că nu vor,sârbii să se lumineze Românii şi ei. 
socotesc că de nu voiu fi eu aicea în şcoale, mai les- 
ne au o vor sârbi au strica“ (Vezi şi Gazela „Viitorul: 
Graniţei“ din Caransebeş a. 1926 Nr. 25). 

S'a făcut anchetă şi Țichindeal a fost aflat nevino: 
vat de către reprezentanţii oraşului şi judeţului, ba i-s'au: 
adus şi mulţumiri. Şi iotuşi ai fost îndepărtat dela şcoa= 
lă, tu, vrednice apostol, iar azi şcoala normală din A- 
rad îţi poartă numele după atâtea intervenţii ale. mele. 
Editat-ai în limba română şi un catehism, scris-ai: „Ară- 
tarea“ despre şcoala normală şi începul-ai lupta pentru 
a se numi la Arad un episcop român. Cine citeşte car- 
iea la: „Arătarea“ găseşte acolo următoarele: 

„Numai. să vadă el odată 
Ce el de mult aşteaptă 

" Preoţi şi dascăli luminaţi 
Şi prunci săraci ajutoraţi. 
Ca să aibe mai mari preoți 
Adeca stăpân mai mare 
La carele se închină norodul tare, 
Din a lor neam și vilă, 
Cu el de o viţă şi seminţă. 
Nu sirăinu să-i tălmăcească | 
Ci româneşte ca el să vorbească“. 
In același an 1815 poartă în secret prin diecezele 

Aradului, Timişorii şi Vârșeţului o petiție către impăra- 
tul, pe care o iscălesc preoții cerând episcop român 
după moartea celui sârbesc dih Arad. 

Intr'adevăr încă dela venirea lor la școala normală 
din Arad, Țichindeal şi Diaconovici-Loga .propagau — 
pe toate căile — ideia de a cere împăratului ca la 

- * moartea bătrânului şi neputinciosului „episcop Pavel A- 
vacumovici din Arad, să fie numit un episcop român. 
Pentru stăruinţele lui i-se face proces disciplinar ca şi 
lui Diaconovici-Loga, iar mitropolitul sârb Stralimirovici 
îl. ameninţă, dar “Țichindeal zice: deşi el mitropolitul, 
ojel, eu voiu fi cremene. După moartea - lui Pavel Ava-



cumovici (13 Aug. 1815) o delegaţie de români merge- 
la Viena să ceară numirea unui episcop român la Arad. 

* Țichindeal încă- făcea parle din delegaţie, dar la Viena. 

= 

au ajuns numai loan Sârbu, Popovici şi Moise Nicoară,. 
cari în 27 Noemvrie 1815 s'au prezentat cu petiția la 
cancelaria aulică, dar Moise Nicoară pentru îndrăsneala 
sa fu aruncat în temniţă, iar loan Popovici a fost scos. 
din preoție. i 

Dimitrie Țichindeal vede că lupia lui pentru episcop: 
românesc la Arad este nesocotită, iar el însuşi are multe: 
amărăciuni cauzate de vrăjmaşii săi sârbi, şi se întoarce - 
la posiul său de preot în Becicherecul mic, unde pre- 
dică şi' învaţă poporul. In anul 1817 se îmbolnăvește şi: 
mergând înir'un spital din Timişoara, moare acolo în 19: 
Ianuarie 1818. | 

Viu va fi sufletul lui între noi, căci mult a luptat: 
__ pentru Românism, nu numai cu cuvântul și cu fapia, dar: 

şi cu. scrisul, | | 
In cartea „Sfaturile înțelegerii celei sănătoase“ răs- 

pândeşte iubirea de oameni şi de adevăr în scopul în- 
dreptării moravurilor de atunci. El combate unele obi- 

- ceiuri păgâne din viața poporului nosiru. Pe toți româ-- 
nii prin cariea aceasta a voit a-i ambijiona şi încuraja 
la muncă, veslind vitalitatea excelentă a neamului TO-- 
mânesc. . | e 

___ n allă scriere: „Adunarea de lucruri moraliceşti* 
propagă învățături morale pentru laici şi clerici. SE 

In scrierea: „Epitomul“ răspândește cunoştinţe des- 
pre biserică şi dumnezeieștile slujbe pe seama preoților 
pe cari îi doria la culmea datoriei lor. o 

Fabulele lui Țichindeal se ocupau de chestiuni cari 
agitau atunci societatea şi națiunea română, destăinuind: 
o: sumedenie de dureri ale poporului român, şi-propo- 
văduind deşieptarea naţională, combălând desbinarea şi: 
îndemnând pe fraţi la iubire, stăruind a stârni în toți 
râvna de lucru, invocând descendența noastră latină şi 
inspirând tuturora credinţă în isbândă. - 

Cărturarii de azi ai neamului inspirați de modeslie 
să sfiesc a te chema pe tine apostol, preotule Dumilru, . .



dar: apostol ai fost. :Apostol al neamului tău şi al Bise- 
ricii. tale. Căci încălzit-ai cu graiul și cu scrisul pe nor- 
maliştii 'dala: şcoala din Arad, cari dusu-s'au la sate în : 
mână cu făclia ta: dat-ai insufleţire celor ce luptă, căci 
luptat-ai în casele românești de pe vremea îa, cu strigătul 
tău:: „urmează. dar că numai voi Românilor mlădițe no- 
bile ale “vechilor Romani, din Banat, Țara Ungurească, 
şi ori unde vă aflaţi şi ori în ce diregătorie.... să cunoaş- 
teţi: că prin puterile voastre vă veţi lumina!“ 

. Cât de sugestive :au fost cuvintele tale: „să 'punem 
nouă înainte, ce dulceaţă şi fericire ar îi a vedea așa 
mare număr de români, că se iubesc ca fraţii, şi se o- 
menesc! Nu e aici grec, nici latin, unit şi neunil, să fim 
noi Românii toți una: drepţi și adevăraţi creştini“]. 

Aşa grăia D. Țichindeal în fabula 160-a. Un bun 
teolog ar putea edita în limba de azi fabulele în cari 
S'au strecorat şi unele greşeli dogmatice ce irebuesc omise. 

- Dar aceste greşeli nu au întunecat glasul lui. 
Văpaia  glasului tău încălzit-a . inimile românești, 

“mângăiere .adus-au  bănăţenilor, cărora cele mai bune 
pământuri li-s'au . luat prin colonizările streinilor. Oh, 
voi bănăţeni, iscusiţi la minte şi plini de daruri divine, 
serbaţi şi vă bucuraţi că azi din toate satele şi oraşele 
veniţi să cinstiţi pe - un fiu al Bănatului.. Bucuraţi-vă că 
toală viaţa intelectuală din vremea lui Țichindeal î în Bă- 

- nat, se grupa . în: jurul . lui. . 
lar voi Români din Becicherec, cinstiţi totdeauna 

-crucea şi monumentele ridicate întru pomenirea: marelui 
preot. şi dascăl al neamului. 

Fiule al Bănatului, noi nu vom uita că şcoala NOr- . 
imală din Arad există mai ales prin munca ia şi înainte | 
cu. o sută ani am primit'episcop românesc la Arad prin 
lupta ta şi altora ca tine. Dormi în pace, românule 
mare, căci: visul tău s'a împlinit şi azi episcopul:româ- 

> nesc dorit "de tine, te: preaslăveşte în România Mare. 

Fraţi Români! 

“Ca: tămâia să se înalțe azi în. inimile noastre spre 
„cer! şi să zicem: mulţuminu- ŢI, Doamne, :că ne-ai tri-



mis pe Țichindeal și alţi luminălori, cari ne-au pregătit 
calea vieţii românești de azi. Jurămu-Ţi, Doamne că vom 
păstra memoria trimişilor Tăi, iar Țara scumpă, România 
o vom păzi faţă de toţi cuiropitorii. 

Ne vom închina ie Doamne, vom păzi Țara sub : 
scutul Tău 

Ne vom: iubi şi vom zice totdeauna : Pa 

Trăiască România!!! 

ea.



XI 

Mai multă acţiune. 

Dumnezeu este stăpânul veacurilor şi cunoaşte dacă 
-am întrebuințat după voința Sa timpul preţios ce ni L-a 
-dat. Dumnezeu a irimis pe Fiul său în lume ca să facă 
până este ziuă, lucrurile Celui ce L-a irimis, căci aşa 
-a zis chiar Mântuitorul, când a vindecat pe orbul din 
naştere: vine noaptea, când nimenea nu poate lucra 
“(loan 9, 4). | | 

Mă cutremur, în toată ființa mea, când mă gândesc 
la aceste cuvinte ale Mântuitorului, Carele a fost lumina | 
lumii pe pământ şi va fi în veac. Oare eu, nevrednicul 
Lui slujitor, eu episcopul, eu preotul, eu diaconul, sunt | 
-oare lumină lumii până când trăesc, sau numai un 
-opaiţ slab, ori o licărire de lumină prea puţină? Mare - 
şi înfricoşată întrebare faţă de toți acei slujitori ai Al- 
“tarului, cari trebue să-şi dea seamă că, precum Fiul a 
venit “în lume ca să răscumpere timpul primi! dela Tatăl, 
-așa orice ucenic al Domnului şi fiecare lucrător apostolic, 
trebue să răscumpere vremea prin muncă. 

__ Sau ce credem? Oare fără răscumpărarea vremii 
-de către Apostoli, s'ar fi putul “lăţi creştinismul? In 
“(Faptele Apostolilor 18, 5) cetim că Pavel în Corint 
propoveduia cuvântul cu mare zel. Cuvintele acestea 
ne fac să înțelegem că nu era ceva întâmplător în munca 
„lui, ci o lucrare sistematică, pătrunsă de un zel neîn- 
trecut. Sau când apostolul Pavel zice despre Persida, 
“(Romani 16, 12), că mult s'a ostenit în Domnul, credem . 
că era vorba de o osteneală numai de ochii lumii? 

i Avea dreptate Sf. Pavel să spună că'a dat pildă 
-de muncă, pentru . ca şi alţii să ostenească în chipul 
.acesta, (Fapte 20, 35), -
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Acelaşi apostol spune despre sine: In osterieli mai 
mult, în bătăi mai mult, în închisori peste măsură, în 
primejdii de mai multe ori. (Il. Cor. 11, 23). 

Posibilităţile de muncă ale tuturor slujitorilor lui 
Hristos, au fost toideauna nenumărate, așa că un ade: 
vărat ucenic al Domnului nu se poate plânge că el nu 

„este lăsat să muncească! Ce scuze vor putea aduce 
toți aceia, cari nu“ răscumpără vremea, cari lucrează 
de mântuială ? 

Un fruntaş sl vieţii noastre publice, îmi spunea că 
în comuna lui de domiciliu, preotul nu prea se oste- 
nește, căci nu este zi, lăsată de Dumnezeu, ca acel 
preot să nu iasă la gară în fiecare zi, la fiecare tren, 
ca să-şi mai alunge plictiseala. L-am. văzut chiar eu pe 
acel preot într'una din zile, stând în nelucrare şi pri- 

“vind la călătorii unui tren! Ce vor zice oare tinerii din 
acel sat, de cari preotul nu se interesează, ce vor face 
ceilalți credincioşi, când preotul nu are comitet misionar, 
«comitet de impăciuire, Oastea Domnului, comitet cul- 
tural, pentru înfrumusețarea bisericii, etc,, etc.? Unde 
este peniru un asemenea preot, marele zel al Sfântului 
Pavel şi al altor propoveduitori zeloşi, graţie Cărora şi 
el este azi preot? Dacă nu era zelul misionar şi pasto- 
ral al apostolilor şi urmaşilor lor, nu': am fi noi: misio- 
narii şi slujitorii de azi!! 

Acest adevăr îl prezint eu, iubitei noastre preoţimi, 
cu acest prilej, când intrăm în anul 19553. Să intrăm în 
anul acesta cu conştiinţa, că oricât am muncit, nu am 
făcut destul. Mult, nespus de muli, irebue să muncim 
încă, mai întâi peniru formarea noastră, ca lumea să 
ne considere adevăraţi muncitori. 

Intr'una din zile, treceam pe lângă doi copii unguri, 
cari proferau cuvinte urile şi arătau a fi rău crescuţi, 
I-am lăsat întâi neobservaţi, iar la înapoiere m'am oprit, 
-am vorbit frumos cu ei şi i-am binecuvântat. In acea zi 
s'a produs o schimbare în interiorul lor. In ziua urmă- 
toare, trecând pe lângă ei, m'au salutat românește: | 
„Sărut mâna Părinte“! Dacă aş fi dat pace acelor copii, 
eu nu aș fi fost azi salutat de dânşii. 

«



- Desigur, veli zice:. aceştia erau copii! Eu răspund: 
lumea de azi este ca aceşii copii: lăsală în voia ei, 
noi cei de azi, aşteptăm lumea să vie la biserică și nu 
vine? Sâ.mergem la dânsa! Avem atâtea mijloace! 
Avem timpul iernii, când prin conferinţe, lecţii de cate-; 
hizaţie, prin biblioteci prin activitatea diferitelor comi- 

“tete parohiale, ne pulem apropia de indivizii singurateci, 
ca şi de mullimi, cu certitudinea Celui ce a zis: „In- 
drăzniţi, eu am biruit lumea“ ! 

| Fireşte, s'ar putea spune multe în această ordine 
"de idei, dar ne mulţumim. aici să zicem: fraţilor preoți:: 

Indrăzniţi !!)



II. 

Apropierea de Dumnezeu. 
Pastorală de Crăciun 1932, 

Bunătatea şi iubirea de oameni 
a Mântuitorului nostru Dumnezeu 
s'a arătal. (Tit. 3. y 4.) 

lubiţii mei fii sufleteşti, 

Mare adevăr ne grăieşte nouă sfântul apostol Pavel, 
când zice că s'a arătat bunălatea şi iubirea de oameni 
a Mântuitorului nostru Dumnezeu! Prin naşterea Mân- * 

„tuitorului, în fiecare an omenirea prăznueşte arătarea 
iubirei de oameni alui Dumnezeu. Prin nașterea Dom: 
nului omenirea a trebuit să simtă că Dumnezeu s'a 
apropiat de om!. E 

Cât de mare este adevărul acesta, pe care şi noi 
trebue să-l simţim azi, când Ştiinţa omenească se iru- 
feşte şi caută tot mai mult să scoată pe Dumnezeu din 
suiletul oamenilor. Ştiinţa omenească vindecă diferite 
boli şi născoceşte lot felul de maşini, prin ceeace de- 
vine îndrăzneață, - susținând că lumea aceasta este pă- 
răsită de Dumnezeu şi că omul toate le face prin .pu- 
terile sale. lubiţii mei, eu suni dator a vă reaminti azi 
că niciodată omul nu s'a îndumnezeit mai mult pe sine, 
dar şi neîncrederea omului față de om este azi cea mai 
mare. Fiecare se încrede numai în sine, fiecare ascunde - 

- banul, fiecare crede că poate scăpa de datoriile lui către 
Siat şi către alţii. Dacă şi nu fiecare, dar mulți fug de 
plata impozitelor, şi de alte “îndatoriri, prin ceeace tot 
mai mult se deschide prăpastia desnădejdii în faţa noastră ! 

Vă întreb de ce oare. această neincredere şi lipsă 
* dela datorie? Fiindcă mulţi cred că Dumnezeu e de: 
parte de lume şi nu se tera deci de Dumnezeu. Vai şi 

4



iar vai, celor cu asemenea socotinţe, căci chiar praz- 

nicul de azi ne arată adevărul, că nu Dumnezeu este 

departe de lume şi de noi, ci lumea şi noi suntem de- 
parte de Dumnezeu. Dumnezeu este aproape de noi 
prin legile divine vestite de biserică şi prin legile ome- 
nești făurite în duh creştinesc, dar noi oamenii umblăm 
să le înțelegem şi să le respectăm numai în măsura in- 
teresului personal, iar nu în măsura poruncită de Dumnezeu. 

In vara trecută am vizitat temnița de femei din: 
“Mislea, şi văzând multe femei nenorocile, mi-am zis: 
"toate aceste femei puteau fi mame fericite, surori bune, 
dacă nu s'ar fi îndepărtat de Dumnezeu. Am văzut apoi 
în cele 526 sate vizitale: până acum şi am consiatat că. 
unde oamenii nu s'au înstreinat de Dumnezeu, este pace, . 
iubire, iar unde erau deparie de Dumnezeu, am văzut 
gâlceavă, ură, concubinaj şi alte scăderi!!! Ah, iubiții 
mei, dacă ni-am aduce aminte cum se apropie Dumnezeu 
de oameni. Când Moisi păştea oile în muntele Horiv, 

- Dumnezeu i-s'a arătat în rugul ce nu se mistuia, şi i-a 
„zis: „Nu te apropia aici, desleagă încălțămintele tale, 
că locul pe care siai-tu, loc sfânt este.“ Şi Moisi şi-a 
acoperit fața şi se temea se caute drept în fața lui 
Dumnezeu. Atunci a zis Dumnezeu: „am văzul necazul. 
poporului meu în Egipt şi strigarea lor am auzit dela. 
cei ce-l silesc pe ei la lucru, şi m'am pogorât să-i scot 
„din mâna Eghiptenilor şi să-i scot. din pământul acela . 
şi să-i duc în pământ bun şi mult“. (Eşire.3 vers. 7—8). 

Când Moisi a primit legea pe muntele Sinai, Dum- | 
nezeu întresiunele și fulgere s'a arătat, iar poporul, de - 
frică, a rugat pe Moisi să grăiască el: „grăește tu nouă 
şi să nu grăiască Dumnezeu către noi, ca nu cumva 
să murim“ . (Eşire. 20 v. 19). Dumnezeu le aduce frică 
spre a-i face să nu păcătuiască. SN 

Dusu-ne-a şi pe noi Dumnezeu în țara noastră 

scumpă România şi grăeşte prin preoții să-i poporului 
românesc: fraţi Români, s'a arătat vouă bunătaiea şi 
iubirea de oameni alui Dumnezeu, - mai mult: ca âltor 
popoare! Ascultaţi deci de Dumnezeu!!! . -. 

Cum nu am asculta, când azi: ne aducem aminte 
- o
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că a irimis pe Fiul său în lume să o mânluiască. Cum 
nu am asculia, văzând că a ajutat strămoşilor să înte- 
meeze biserica ortodoxă română, care a răspândit mo- 
ralitatea, mângăere, pace, cultură? Câţi s'au botezat, 
spovedit şi împărlăşi! cu Hristos în biserica noastră ? 

Dar unde sunt astăzi creşiinii "adevăraţi, cari să-şi 
dea seama că Domnul lisus Hristos prin naşterea Sa, 
precum pe alte popoare, așa şi pe noi ne-a scos din 
adâncurile mizeriei, din starea orbirei sufleteşti,  ducân- 
du-ne la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu, care ne-a 
învăţat iubirea de oameni şi respectul drepturilor ome- 
neşii ?! | 

Veţi zice: dar azi sunt bisericile pline de lume; eu 
însă zic: suni pline, mai pline de'creştini ca în alte zile, 
dar puţini din aceşti creştini îşi mai mărturisesc păcatele, 
pulini se mai împărtăşesc cu sfintele taine, puţini ştiu 
că Mântuitorul a „venit ca să slujască lumii. Când a 
venit Domnul, nu era rușine mai mare decât aceea de 
a fi slugă şi totuşi Mântuitorul a venit să slujască lumii. 
Şi a slujit lumea cu iubirea Sa de oameni, până la 
moartea Sa pe Cruce! Azi însă e prea multă mândrie 
în lume, om pe om nu se slujeşte, nu 'se. ajută, ci mulți . - 
se bucură de răul altora. - | 

Un negustor bogat a luat în slujba sa pe un tânăr, 
care în curând a câştigali încrederea negustorului. Acest 
tânăr primind odală o sumă de bsni, ca să o ducă altui 

„negustor, sa gândit să. fugă cu banii în America. Ne- 
fericilul tânăr fu prins şi când să fie osândit la temniţă 
grea, negustorul zise judecătorilor: „Vă rog să nu ju- 
decaţi „pe acest tânăr, căci eu' port vina că nu m'am 
„ocupat de sufletul lui şi nu i-am dat pilde bune cât a 
stat la mine“. Din clipa aceea negustorul s'a ocupat 
mai mult de acel tânăr şi a crescul un om de omenie. 

Acum este timpul potrivit să arătăm şi noi că sun- 
tem îraţi creştini şi români adevăraţi. Să lepădăm deci 
mândria, îngâmfarea şi răutatea şi să începem chiar de 
azi a face tot binele. Ce fericiţi vor fi tincrii României 
când vor vedea pe părinţii lor alergând să se împărtă- 
-şească - cu trupul şi sângele Domnului, ce fericire dacă. 

4
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vor putea învăța dela noi să slujască şi ei unul altuia 
în necazuri şi dureri. Deaceea mai ales în ziua Crăciu- 
nului, tinerii trebue să. ne vadă pe noi cei mai în vârstă, 
îngenunchind la ieslea Mântuitorului şi a zice: Doamne, 
carele în bunătatea şi iubirea ta de oameni, te-ai făcut 
om, mulţumimu-Ți ie că ne-ai mântuit pe noi, că ni-ai 
dat învățăturile tale sfinte, şi tainele cele mântuitoare. 
Jurămu-Ţi ie Doamne, că pururea vom nădăjdui îniru 
numele Tău cel sfânt şi prin faptele noastre vom arăta 
credința noastră, că Tu singur ești Dumnezeu şi nu este 
asemenea ie Dumnezeu pulernic în milă şi bunătate. 

lubiţii mei fii sufleteşti, 

Minunaţii trandafiri până acum au stat infloriţi în 
grădinile noastre, voind a ne arăta că precum ei pe 
timp de ger înfloresc, rămânând frumoşi, aşa şi suile- 
iele noasire trebue să rămână curate şi frumoase, chiar 
în mijlocul greutăților de azi. Căci, iubiții mei, o ţară 
nu se jine numai cu case provăzute cu etaje peste etaje, 
într'o vreme când bisericile siau neterminate. Hristos 
ne cere sinceritatea gândurilor, : desinteresul personal; 
cere să fim.-ca pomul cel bun care rodeşte, cere să 
zidim viaţa noastră pe iubirea aproapelui, răbdare, su- 
ferință, credință puternică. Prin aceste virtuți ne-am ri- 
dicait ca neam la vrednicia României: Mari, pe care vrăj- 
maşii: o pizmuesc de moarte. | 

Fraţii mei, cinstiți aceste virtuţi, ca pe cele mai 
sfinte comori, căci printr'ânsele păstra-vom, neștirbită, - 
moștenirea părintească; iar prin răbdare creștină să ne 
facem datoria căire: Dumnezeu şi căire ţară. Să ascul- 
tăm de stăpânire, să ne rugăm pentru dânsa, să plătim: 
dările, să creştem cetățeni buni şi credincioşi şi asifel 
Cel ce azi în iesle sa născut lăudat va îi de noi în 
limba românească în România mare, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor, Amin. | 

Al vostru al tuturor de tot binele voilor. 

Arad, la Naşterea Domnului 1952. 

 



XIII, 

Nădejdea Creștinilor. 
Ziarul „Ştirea“ 25. XII 1952, 

Marele compozitor * Haydn când fu întrebat odată 
de prietenii săi, cum se face că şi în mijlocul nenoro- - cirilor vieţii alcătueşte compoziliii pline de încredere 
într'o soartă mai bună, zise: » Compozițiile mele sunt 
inspirate de Dumnezeu, trebue deci în faţa lui Dumnezeu 
să fiu plin de seninătate sufletească, 

Pentru creştinii de azi nu mai este o taină că religiuuea 
creşiină are isvorul celei mai înalte inspiraţii şi că reli- 
giunea creştină are isvoare inepuizabile de inspiraţie. Cu 
mult înainte de venirea Mântuitorului chiar păgânii aşteptau: 
să vină în lume isvorul adevărat al vieţii. Confuciu, 
întemeietorul de religie chinez, cu 500 ani înainte de Hristos a proorocit despre fiul Ceriului, despre marele <lânt, care va binecuvânta popoarele precum ' ploaia 
binecuvintează ogoarele. 

Filozoful Plato (420—548 a. H.) grăeşte despre venirea unui Drept care fără a face vre-o nedrepiate, 
va lua asupra sa aparenţa celei mai mari nedreptăţi şi se va păstra pe sine întru perfectă dreptate.. Cuvinte 
adânc simţite aşterne el.în gura învățătorului său Socrate: 
„Fără ţintă şi fără plan plutim noi înainte, „dacă. nu ne arată nouă calea cea adevărată un crainic divin...« „Trebue 

“să aşteptăm, până va veni unul, care să ne înveţe,. cum să jerifim“, - 
Ce aşteaptă. lumea de azi, care nu mai este păgână? Omenirea de azi priveşte la năpraznicul uragan de ordin 

social. de azi ca la nişte roci plutitoare, care sunt mânate
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de valuri furtunatice. In adevăr specialiştii, economisijii, 

umblă să liniştească furtuna dar nu izbulesc. De ce 

oare nu? Fiindcă este o deosebire înire aşteptarea lumii 

de azi. | 

Fiindcă păgânii aşteplau salvarea dela ceva mai 

presus de om, iar noi cei de azi aşteptăm mântuirea dela 

puteri omenești. | 

“Ori, este timpul suprem să ne integrăm realităţilor 

şi să compătimim pe toţi cei cari nu văd că prin puteri 

omeneşti ajung numai la soluţii falimentare. Adevăratele 

soluţii să le căutăm în doctrina Celui Ce în iesle s'a 

născut. Un profesor universilar foarte învăţat, dl. loan 

Petrovici, a spus la Congresul naţional bisericesc din 

anul acesta că filozolia are nevoe de sprijinul religiei 

iar nu religia de filozofie! In adevăr! Din idei abea 

“concepute omenirea de azi, sau învățații de azi îşi făuresc 

sisteme salvatoare, iar adevărul încercat, îl uită!!! 

Adevărul încercat este că dela naşterea lui Hristos 

porneşte ideea că dreptul nu este o simplă normă, pe 

care oamenii o altăluesc, ci este o ordine pusă de 

Dumnezeu, aşa precum şi legea morală își are origina 

în Dumnezeu. Dreptul natural incă este drep! divin, căci . 

Dumnezeu l-a dat creaturilor Sale. Egalitatea de drept 

nu consistă în drepturi egale, căci nu toţi au acelaș dar, 

ci în aceea ca fiecare în cadrul chemării sale să fie 

apărat prin drepturile necesare, care îi fac posibilă înde-. 

plinirea datoriei. Drepiul meu nu este identic cu dreptul 

altuia, cu nu fac ceeace face allul ci ceeace îmi porun- 

ceşte legea morală, care face să nu [iu stânjenit în che- 

marea mea! LL i 

Pe asemenea concepţii a pornit creştinismul înainte 

'cu 1900 ani. Sunt tocmai 1900 ani de atunci, Poate că 

-omenirea nu-și dă seama că încă nu a încercat aplicarea 

în întregime 2 acestor principii. Omenirea prăznueşte 

Naşterea Domnului cu nădejdi de mai bine, - dar adevă- 

'ratul bine va decurge din aplicarea integrală a docirinei 

Mântuitorului. . De a i 

„Aici zace toată nădejdea noastră şi eu zic că, fru-
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moasă nădejde avem, căci.în sânul poporului nostru și 
în inimile intelectualilor întrezăresc forțe şi atitudini, cari 
ne îndreplăţesc la nădejdi mântuiloare. „Cu acestea 
nădejdi prin ziarul „Ştirea“ doresc sărbători fericite 
luturor iubiţilor mei fii şi - fiice duhovniceşti şi tuluror 
fraților Români! 

  

C
i



XIV. . , 

Isvorul strâmtorărilor de azi 

și Anul Nou. 

Precum valurile mării pornite de furtună nu se o- 
presc până când nu se opreşte vântul năpraznic, aşa şi 
omul lovit de încercări cumplite se turbură şi se sbale;. 
mulţi îşi blastămă chiar ziua în care s'au născut; mulţi 
murmură chiar împotriva lui Dumnezeu, numai la per- 
soana lor nu se gândesc. Se întâmplă ca şi cu Cain, 
care a ucis pe fratele-săn Avel, dar când Dumnezeu l-a 
întrebat: „Unde este fraiele tău Avel”, Cain a răspuns: 
„au doar păzitor sunt eu fratelui meu“? 

Cain era un ucigaş, nu putea să vadă cu ochi buni 
jertfele lui Avel şi totuşi se făcea că nu-şi bate capul 
cu fratele său.. Şi istoria lui Cain se repetă. Omul ego- 
ist, iubitor de sine, a adunat averi peste averi, nesoco- 

“tind pe alții, luând dela gura celui nenorocit iar acum 
„când vede atâtea aşezăminte dându-se: peste cap, —el 
“zice: „eu n'am nici o vină, răspunderea o poartă con- 

' ducătorii statelor, eu m'am îngrijit numai de mine şi fa- 
milia mea“. 

Auziţi! Când milioane de oameni sunt fără lucru şi 
milioane sufere de lipsă şi sărăcie, când prețul bucalie- 
lor a scăzut, tu strigi: guvernaniii sunt de vină, dar când 
grâul avea mare prej şi belşug era pretulindeni, nu. te 
grăbeai să lauzi pe conducători şi nici să ajuţi pe cei: 
„săraci cu prisosul tău! 

Eu cunosc mulți cari au risipit prisosul lor! Eu 
cunosc ţărani cari la o singură nuntă au cheltuit nu 
mai puţin de o sută de mii de lei şi cunosc funcțio- 
nari cari încă cheltuiau multişor cu nunțile şi cu alte 
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lucruri. Și azi mai vedem salbe şi brățare de aur cu 
toate că Sf Apostol Pavel îndeamnă pe creştini să se 
imbrace cu sfială, cu săteli simple iar nu cu: „imple- 
titurile părului, sau cu aur, sou cu mărgăritare sau cu 
haine scumpe“ (|. Timotei cap. 2 v. 9). 

Cu durere o spunem că mulți şi-au risipi! banii prin 
sirăinălate, fără rost, în petreceri şi fără ocupaţie seri- - 
oasă, mulţi au căutat să întreacă pe alții în cumpărarea 
„de lucruri scumpe, ca să arate că nimeni nu este ca şi 
dânşii. .Şi vai, dacă şi-ar aduce acum aminte de ceeace 
a spus odată marele poet Goeihe: „Ce simțământ ne 
cuprinde, când ne gândim câţi oameni am văzut şi 'am 
cunoscut şi mărturisim că am fost de puţin folos pentru 
ei, ca şi ei pentru noi; ne întâlnim cu cel plin de duh 
fără a sta cu el de vorbă, cu învățatul fără a învăţa 
dela el, cu cel ce cunoaște lumea, fără a lua vr'o cu- 
noştință dela el, cu cel plin de iubire, fără a-i face 
vre-o bucurie“, - - 

Noi am putea. spune pe scurt: omul a căulat nu- 
mai la sine, uitând de poruncile mai presus de el şi 
iată-l ajuns unde este astăzi! Acum strigă din toate pu- 
terile că- nu mai poate, dar dă vina pe altul. El care a 
voit să fie singur stăpân, se irezeşte ca din senin că 
pulină înțelepciune nu-i strică. Cine n'a văzut un pom, 
"când ramurile lui încep a se usca?? Grădinarul când 
vede ofilirea frunzelor caută boala la rădăcina pomului 
şi pe ea o îngrijeşie. | | ” 

Să fim şi noi grădinari şi să căutăm -a grăi ade- 
vărul, căci zice Sf. Pavel: „Nu putem. ceva împotriva 
adevărului, ci pentru adevăr“ (ÎI. Cor. 13 v. 8). Simţul 
datoriei şi simţul. răspunderii ne vor duce spre adevăr. 

„Pe scena vieţii avem roluri deosebite, pe cari trebue să 
le jucăm cum irebue. Un servitor poate strica toată iz- 
bânda unei piese iealrale, dacă nu-şi face rolul cum tre- 
bue, deci ca piesa să meargă bine şi servitorul are un rol 
insemnat. In viaţă rolul lui e şi mai însemnat şi chiar. 
un servitor e vrednic de laudă alăturea de un general 
care a biruit în lupte. Să ne întrebăm deci: făcutu-ne 
am toți datoria : tata, mama, copilul, servitorul, ca. funcţi-. 

 



onaâr, preot, profesor, negustor, inginer, medic, țăran, 
tâmplar, zidar? Am lucrat noi cum lucră creştinul ade- 
vărat? Am luat fiecare dintre noi atâtea sarcini asupra 
noastră, câte trebue şi câle putem puria? 

Şi aceste sarcini le purtăm noi ca adevăraţi creş- 
tini ? Dumnezeu a dat omului voe liberă, în vederea 
ajungerii unui scop. Pe om l-a făcut răspunzător peniru 
felul cum lucrează la înaintarea sau poticnirea sa proprie 
şi astfel noi vom răspunde şi noi ca şi creştinii. — Mai: 
ales la începutul unui an nou să ne cercelăm pe noi 
înşi-ne, dacă simţim răspunderea creştinului adevărat şi 
dacă în strâmtorile de azi avem dreptul să ne plângem ? 

„Fostul președnte al Americei de Nord, Wilson zicea 
odată consătenilor săi: „Eu m'am născut în sărăcie. 
Mizeria a veghiat asupra leagănului meu. Şiiu ce însem- 
nează a cere pâne dela o mamă, care nu are nici o: 
fărâmătură. . Eram de zece ani când am părăsit casa 
părintească. Timp de 11 ani am fost ucenic și în fiecare 
-an numai o lună am umblat la şcoală şi după muncă 
grea de 11 ani am avut o pereche de boi şi 6 oi iar 
ca venit 168 iloreni. Şiiu ce însemnează să faci sute 
de chilomeitrii pe jos, ca să cerşeşii de lucru. -Dacă 
cineva mi-ar fi făgăduit zece floreni simbrie, ași fi fost 
cel mai fericit om din lume. Am umblat din oraş în: 
oraş — din sat în sat, mort de oboseală, cu legătura 
strânsă subsuoară am ajuns acasă și atunci am învăţat 
mecanica. Mă sculam în zori de zi şi lucram până noaptea 

„târziu în fiecare zi, tăiam lemne în pădure şi când am 
câştigat cei dintâi patru floreni, am crezut că sunt cel 
mai fericit om pe lume“. 

Wilson era un mare creştin. Cu răbdare a ajuns 
departe. Şi noi să ne oțelim în răbdare şi să nu credem 
că după fericita ajungere a unităţii naţionale, suferinţele 
noastre s'au isprăvii. Intrecerea fără frâu și lăcomia au 
adus în loală lumea suferințe dar noi Românii. suntem 
învățați cu suferinţele. Dumnezeu ne-a cercetat cu soa- 
rele dreplății când norii erau mai întunecoşi; deci nu: 
ne va lăsa nici în zilele de acum fără mângăieri, dar 
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noi să le căutăm acolo, în cuvântul lui Dumnezeu, care 
totdeauna se împlineşte. 

Să ne aducem 'aminte de mustrările proorocului 
Isaia, dintre cari multe ni se poirivesc şi nouă. Şi noi 
putem zice: „Că multă este fărădelegea noastră înaintea 
Ta... păgâneşte am lucrat şi am minţit şi ne-am depărtat 
dela Dumnezeul nostru; grăit-am strâmbătăţi şi am fost 
neascultători, zămislit-am și am cugetat din inima noastră 
cuvinte nedrepte“. (Isaia 59 v.. 13). Judecăţi, sfezi, împă- 
recheri, lăcomie, făţărnicie, -mânie, necurăţie, ce vom 
face cu ele, le vom irece în anul cel nou? 

Să nu fie! Să deschidem inimele numai pentru 
Hristos şi să începem din familie o viață nouă! Când 
vom avea copii crescuți în frica lui Dumnezeu şi. 
iubirea de: oameni, atunci şi timpurile vor fi mai bune. 
Dar spre aceasta trebue să ne supunem lui Dumnezeu. 
Căci slabi suntem fără ajutorul lui. 

Am cilit oare unde următoarea legendă: Un plop 
zise arborilor pădurii: să nu ne mai supunem soarelui, - 
căci doar frunzele noastre hrănesc pământul, iar păsă- 
rile, albinele şi alte vieţuitoare se hrănesc prin noi. Deci 

“ziua să nu privim spre soare; nu peste mult începu 

greva contra soarelui. Când soarele ardea mai tare, 
florile erau cu potirile închise iar copacii cu . frunzele 
în jos. Seara însă şi florile şi copacii se îndreptau spre 
lună, soare nu era. Unii arbori văzând că-şi pierd îru- 
museţa s'au întors spre soare şi numai unii au ascultat 
de plop, dar s'au uscat cu el împreună. 

De Anul Nou Vă doresc tuturora ca să fili flori 
pururea cu faţa spre soare, suflete totdeauna primitoare 
de Dumnezeu,. soarele vieţii noastre. - . 

 



ĂV, 

Steauă copilăriei mele. 
Publicat în Curentul: și „Tinerimea Creştină“ 

| (Românul din 1 lan. 1932). 

Fiecare dintre noi a trecut prin paradisul copilăriei 
care nu mai revine. Chiar şi cel mai nenorocit copil a 
avut bucurii şi a rupt din florile copilăriei. Nici banul, 
nici luxul, nici mărirea omenească nu pot înlocui nevi- 
novatele bucurii ale copilăriei. 

Aceste bucurii trec cu o iuțeală uimitoare, ca un 
vis al dimineţii, ca şi minunalul curcubeu, pe care-l 
vedem puţină vreme cu ochii noştri. Insă ele reapar în 
amintirea noastră şi nu pot fi şterse din memorie nici 
de cele mai grele încercări ale. vieţii. Ba, nouă ni se . 
pare tocmai în vremuri de grea cumpănă, caracterizate 
prin” apariția multor oameni fără prilej de muncă, apatici, 
indiferenți, neîncrezători, — că dărâmând visurile co- 
pilăriei, dărâmăm ceeace avem mai sfânt. 

Dar are copilăria şi realități serioase, are bucuriile 
ei nebănuite, îmbrăcate în haina datinelor strămoşeşti. 
In vremea copilăriei mele, când eram de şapte şi opt . 
ani aveam datina de a umbla cu steaua. La noi în sat, 
Comana de sus, jud. Făgăraş, — steaua era. păstrată 
din an în an de învățătorul satului. Deoarece pe aiunci 
învățătorul era fie iertatul meu tată, la dânsul se păstra 

steaua și dânsul îi învăța pe micii şcolari colindele 
minunate, 

In fiecare an steaua era din nou 1 împodobită, iar în 
ajunul Crăciunului tatăl meu o încredința celui mai voinic 
şcolar. Anii au trecut în şir, asistând eu ca mic copil 
ia scena plecării şcolarilor cu'steau din casa noastră.
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La vârsia de opt ani 'ca din senin, s'a plămădit în sufle- 
lul meu dorința de a fi eu purtătorul stelei. In momentul 
când urma ca şcolarii să plece cu steaua, am păşit pe 
laţă cu dorința mea. Erau acolo şcolari mai în vârstă, 
dar nici unul n'a zis un cuvânt de opoziţie. Eram doar, 
vezi Doamne, fiul dascălului! Atâta mi-a zis doar tatăl 
meu: „să nuji cadă steaua din mână, că tu eşii mic, | 
dragul meu“. _ 

Şi am plecat. Am fost cel mai fericit copil că am 
puiut purta steaua. Şi azi suni cel mai fericit când pri- 
mesc colindătorii cu steaua. | 
„Ce bine ar fi să crească generaţia copiilor de azi 

în asemenea spirit. Să nu se închidă orizonturile senine 
ale copilăriei creştine, înlocuindu-se cu automobilele mici, 
cu revolvere de ciocolată şi câte altele. Căci pământul 
nu este numai mormântul oamenilor, ci şi al civilizaţiilor. 
O cultură şi o civilizaţie sănătoasă se: cunoaşte 'după 
urmele educaţiei din familie. Când în familie începe să 
dispară educaţia creştină, nori negri: se arată. 

In Rusia familia, cu tradiţiile ei păstrează morali'atea. 
Cântecele de Crăciun răsună acolo în taină, dar răsună. 
Şi cerul se bucură cu bucurie mare! Noi Românii să 
ne alipim cu toată tăria de Steaua Magilor, care a con: 
dus la lisus. Căci niciodată omenirea n'a avut mai mare 
nevoe de. Steaua Magilor ca azi. Scipione a plâns o- 
dinioară pe ruinele Cartaginei zicând: „Ah, Romă, a- 
ceasta va ii odată şi soarta ta!“ Acest sirigăt se potri- 
veşte tuturor căderilor de ordin moral. Dacă decadenţa 
morală a adus prăbuşiri undeva, în. tot -locul aşa. se 
va întâmpla. Întrebăm cum se poate vindeca o boală 
morală? Numai prin mijloace morale. Inimile nemulju- 
mite, cine le va linişti? Cine va sfărâma lanţurile cari 
|in încătușaţi pe prizonierii culturii atee? 

Nu sunt acesiea întrebări secundare, pentrucă line- 
relul este sleit. azi, de precocitatea maturității, lipsa de 
ideal sirică- moravurile, intimitatea familiară scade, ca- 
racierele mari se răresc, bărbăţia în suferinţe dispare. . 
Nici o autoritate omenească, nici o putere omenească . 
nu sunt în stare să oprească procesul de descompunere:
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al unei societăţi care nu voeşte să ştie de cerul senin, 
cu stelele ţiniuite, care chiamă pe om spre sine. 

Steaua magilor ne-a arătat tuturor unde este salvarea: 
la Mântuitorul lumii, a Cărui naștere lumea o măreşte! 

Binecuvântată fie steaua Magilor, reprezentată nouă 
tuturor prin datinile creştinești din copilărie,



| | XVI. | 

Mesaj de Anul Nou 1933 
către clerul şi poporul eparhial. 

Ai aprins astăzi focul bunelor credinţi şi suflul ne- 
prihănirilor sufleteşti, când, din prilejul noului an, ați 
binevoit a:mi aduce omagii. împreună cu cei ce m'au, 
felicitat în scris. Răspunsul meu voiesc să fie scurt, pen: 
irucă socotit că cuvintele au numai rolul unor flori, pe 
urma cărora trebue să odrăslească fapie. 

Sunt tocmai 1900. de ani decând cel mai mare 
eveniment al lumii, venirea Mântuitorului, s'a dăruit 
oamenilor. Nu ajunge că noi numărăm anii vieții noastre 
după acest eveniment, ci trebue să numărăm faptele 
vieții noasire după adevăratul dreptar al vieţii: idealul 
lui Hristos... | i | 

In anul trecut cel mai accentuat cuvânt a fost cu- 
vântul criză, iar-în anul âcesta cea mai importantă preo- 
cupare trebue să fie, alât.în viața noasiră națională, cât 
şi bisericească: înlăturarea. crizei. Ori, criza de azi fiind 
de ordin moral, datori suntem să cumpenim bine ade- 
vărul că o boală morală se poate vindeca numai ' prin 
mijloace morale. “Şi atunci, în numele lui Hristos, noi 
slujitorii Altarelor voim să mobilizăm conştiințele pentru 
lupta împotriva egoismului: ucigător. , | 
| Cel' dintâi pas în lupia aceasta îl facem, dându-ne 
seama că nu interesele de ordin material trebue să. 
creieze aimosfera adevărată a legăturilor dintre oameni, 
ci ideia că cu toții suntem fii ai aceluiaşi Părinte ceresc, 

„Care ne-a zidit pentru . scopuri mai înalte decât lupta 
peniru o bucată de pâne în plus sau în minus. 

In aceasta ordine de idei, Noi Episcopul vom face 
iot posibilul să se pătrundă toţi de adevărul că fără un. 

7
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ideal mai înalt de viață, această existență pământească 
nici un înţeles nu are. Preoţii mei, cu toate privaţiunile 
de ordin material, vor răspândi adevărul acesta cu vreme 
şi fără vreme! 

Desigur Biserica are mijloace multe spre a-și face 
datoria impusă de timpul nostru. Unul din acestea este 
şi răspândirea Scripturii în straturile intelectualilor şi 
poporului nostru. Cu durere am citit că în țara noastră 
răspândirea Bibliei în anii din urmă nu este destul de 
intensivă. Din raportul Societăţii Biblice Britanice rezultă 
că la noi în fară în anul 1929 s'au răspândit 70.590 . 
Biblii sau părţi din ea, în anul 1950 numai 59.298, iar 
în anul 1951 numai 42.607. In acelaş timp 'în Bulgaria 
s'au răspândit 39.361 Biblii, în Jugoslavia 60.000, iar în 
Grecia 88.789 Biblii sau părţi din ea. 

Nu mai fac deduciii, fiind ele evidente, dar apelez: 
mai ales la intelectuali și îi rog să lase să pătrundă în 
familiile lor cuvântul lui Dumnezeu. Aici pot vesti că din 
inițiativa 1. P. Sf. Patriarh întreaga sfântă Scriptură este 
tradusă în o nouă iraducere românească de cei mai 
iniţiaţi cunoscători ai textului original. Tipărirea tradu- 
cerii. acesteia va îi cel mai mare eveniment de ordin. 
spiritual al vieţii noastre. 

Noi legăm mari nădejdi în Anul ce vine şi de a- 
postolatul laic.. Ce mare ar fi bucuria preoţilor să poată 
lăuda pentru conlucrare pe laici, cum a lăudat Apostolul 

-. Pavel pe Climent sau pe Evodia şi Eutihe, (Filipeni: 4). 
Ce fericire să aibe Biserica colaboratori ca Fivi, Achila 
şi Priscila “(Romani 16 v. 2—35). Căci nimic nui îm- 
piedecă pe  laicii noşiri să facă ceeace făceau primii 
creştini, răspândind evanghelia în conversațiile lor zilnice, 
la lucru, în for, în piaţă, cu timp şi fără timp. | 

Organizarea creştină a inteleciualilor noştri cred că 
va însemna în anul acesta:un început de cea mai fru- 
moasă propăşire pentru. Ortodoxia noastră. . 

“Lăsăm ca viitorul :să confirme prin fapte nădejdile: 
noastre şi să se întroducă viața creştină. pretutindeni, 
unde este o gândire şi simjire românească. 

Lăsăm ca adevărala simţire românească să se facă
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stăpână peste plaiurile româneşti, dar mai ales în inimi, 
căci cea mai inexpugnabilă cetate a Românismului este 
inima românească simlitoare a dreptăţii divine şi omeneşti. 

Unire în cugete şi simţiri ne trebue pentru a stârpi: 
în germene orice încolţire. a dorințelor revanşarde re- 
vizioniste; Români, iubiţi-vă unul pe altul, aceasta e 
deviza Bisericii mele! Fraţilor, sprijiniţi-vă unul pe altul, 
— acesta este apelul meu către toţi! Mai multă iubire pen- 
iru iubitul nostru Rege şi pentru ţară, mai multă ascultare 
de voia lui Dumnezeu şi atunci anul ce vine va veni cu 
bucurii mari, româneşii şi creştineşti. 

Făgăduințe nu fac, fiindcă munca mea de până 
acum făgăduinţă este. Munciţi cu toţii ca Români adevăraţi. 
„Cu aceste sentimente vă mulțumesc din inimă pen- 

tru cuvintele omagiale. Ele îmi vor servi ca razim în 
cadrul scumpei mele chemări — Vă împărtășesc bine- 
cuvâniarea mea arhierească și Vă rog să zicem cu toții:. 

Trăiască M. Sa Regele Carol II! 
Trăiască România!



XVII, 

Lectura intelectualilor de azi. 

Am cilit oareunde că în Franța cu câteva decenii 
înainte, ţăranii îşi vindeau dulapurile lor masive, făcute 
din stejar, şi cumpărau în locul lor dulapuri mai. mo- 
derne; acei fărani azi nu mai fac așa, pentrucă şi-au 
dai seama că orăşenii vând mobilele lor moderne” şi 
cumpără altele vechi, dar masive, cari date puţin 'la 
rindea au un aspect foarte atrăgător. 

Povestea aceasla reală, mi-a înfăţişat icoana stărei 
reale” sufleteşti a. inieleclualilor, cari azi caută să ci- 
tească tot ceeace e mai modern, mai atracliv. Căci, vezi 
Doamne, azi, când atitudinea creştină în faţa vieţii este 
cam rară, nu se poale să nu'le lauzi că ai citit pe 
Napoleon al lui Emil Ludwig, sau alte cărţi ale acestui, 
evreu lipic. 

Omul modern cere să citească azi cărţi pline de 
tot felul de intrigi reale şi ireale, posibile şi impo- 
sibile. Analiza psihologică ajunge, este culminantă 
dacă satisface dorul de senzaţie. Şi, vai, timpul suprem 
este să medităm asupra necesităţii unei lecturi potrivite, 
prin care să:ni-se înfăţişeze moralitatea înaltă, adevă- 
ruri din domeniul fizic şi moral. Accentuăm aici anume 

că lectura trebue să. înfăţişeze sau să aibe ca scop pre- 
sentarea adevărului. 

Ştiţi ceeace zice Eminescu despre adevăr? „Adevă- 
“ zul este aur. După aur aleargă toți, de adevăr fug 
toți“. Şi lumea de azi parecă anume caută în lectură 
altceva decât adevărul, decât senzul vieţii! Poate caută 
să uite mizeriile vieţii şi se  cufundă în lectura fantas- 
iică, imbibată de un raționalism intempestiv? Se prea 
poale, dar. eu cred că orice lectură, ca să nu fie făcută



îînulil, irebue să ducă la examenul propriei conştiinţe, 
la rostul personal în lume al omului. De sigur se ci- 
teşte şi cu scop distractiv, de lărgire a cunoştinţelor, 
dar cel mai însemnat scop o lectură îl prezintă în ne-. 
cesitatea examenului personal. 

Celitorul creştin trebue să mediteze la fiecare pas, 
care irebuia să fie atiludinea anumitei persoane în anu- 
mite împrejurări și care ar trebui să fie atitudinea lui 
în caz similar. Fără această examinare meditativă rostul 
unei lecturi pierde din valoare. . | 

Sunt şi oameni cari cilesc cărți de ştiinţă, de cu- 
prins filozofic, dar, fie că şi-au lărgit orizontul, fie că 
au adâncit multe probleme, ei nu împărtăşesc şi altora 
“cunoştinţele lor. De aceştia noi nu scriem aici. Nu me- 
rită, pentrucă orice faci în lumea aceasta, are înţeles 
în măsura, în care faci şi pe alţii părtaş de lumina la. 

Aici rămânem la o povaţă, pe care Biserica o dă 
cilitorilor: să citească peniru viaţă. Fără de această re- | 
fetă lectura noastră 'va fi puţin rodnică. Şi, fiindcă a-: 

„supra rosturilor vieţii ne luminează Cuvântul "divin, nu 
putem decât “să recomandăm tuturor ca să citească 

„Sfânta Scriptură înainte de toate. Citirea zilnică -a Bi- 
- bliei ne va. duce la cea mai importantă conversiune, 

care nu este însă de ordin financiar sau economic: la 
“conversiunea creştină. | 

Fără conversiunea .creştină, chiar de am citi cele 
“mai savante cărţi, nu -vom deveni mai buni, sistemul 

- capitalist actual -va continua să fie ateu şi nedrept, dar 
“prin atitudinea creştină în: faţa vieţii, stările ' economice 
şi: sociale vor oglindi. conştiinţa noastră morală. Şi a- 
tunci şi 'cărţile ce se vor scrie nu vor mai [i oglinda 

„ “egoismului ateu, ci reflexul spiritului creștin. 

 



XVIII 

": Optimismul Preoților 
Publicat în „Păstorul ortodox“ al clerului din Jud. 

lifov la Crăciun 1932. 

Niciodată lamentările şi plângerile omului în. faţa 
greutăților vieţii nu au fost mai accentuate ca în timpul 

nostru. Pretutindeni cuvâniul criză se răspândeşte cu o 
viteză uluitoare: că echilibrul moral s'a sguduit din 
temelii, că civilizaţia de azi va săpa mormântul spiriiua- 
lităţii, că omenirea este pe drumul spre prăpastia fără 
iund şi câte altele. | 

Incertitudinea este timbrul, sau efigia mentalităţii de 
azi. Omul nu este sigur de nimic. Neincredere generală 
pretutindeni. Nu întrăm în analiza acestor stări, ci fixăm 

aici marele adevăr că preoțimea noastră nici odată nu - 
s'a făcut ecoul lamentărilor, ci a fost răspânditoarea 

“optimismului dătător de viaţă. | 
Da, această preoţime știe prea bine că valul cu- : 

rentelor subversive a străbătut şi metropolele Apusului, 
că până şi Geneva şi Lausanne au secerat morți prin 
înfrăjirea socialistă . comunistă, dar mai ştie între multe 
alte adevăruri şi pe acela, că adevărata moarte este 
moartea morală care se ivește pretutindeni, unde ideea 
de Dumnezeu nu esie respectată cu destulă convingere. 

Preotul duce lupta împotriva morţii morale. Cu bu- 
. curie vesteşte el voia lui Dumnezeu. Cu bucuria simțită 
de Magi când au văzut sieaua. Ce înţelege oare o lume 
„atee din bucuria ce o simte păstorul peniru convertirea 
unui suflet rătăcit?! Ce înțelege lumea indiferentă din 
bucuria asigurată de Domnul pe seama ucenicilor, când 
li-a zis să nu se bucure că duhurile se pleacă lor, ci 
că numele lor sunt scrise în ceriuri!? Cum va pătrunde
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într'o lume necredincioasă bucuria împreună a celui ce 
samănă şi a celui ce seceră? (loan 4 v. 36). 

De câte ori nu s'au împlinit cu preoţii români cu- 
vintele Domnului: „voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar 
lumea se va bucura, şi voi vă veţi întrista, ci întristarea 
voastră întru bucurie se va întoarce? (loan 16 vw. 
20). Intru bucurie s'a întors inima noastră văzând cum 
prin lege s'a asigurat bisericei dreptul de a face instrucția - 
şi educaţia religioasă în şcoli, văzând că în congresul 
național bisericesc prin glasuri laice,autorizate s'a ac- 
centuat importanța religiei pentru viaţă. Bucurie mare 

“ne cuprinde văzând că în ciuda tuturor supriimărilor bu- 
gelare preoțimea scoate foi şi reviste, face adunări re- 
ligioase, societăţi. culiurale, predică, învaţă şi sfințește 
pe oameni. , 

E legitim oplimismul nostru. Suntem siguri că iz-. 
bânda va fi a lumii morale. Avem certitudinea că preo- 
jimea noastră va secera izbânzi. Munca ei va face să 
înțeleagă societatea noastră română că omul nu poate 
trăi fără un ideal suprem de viaţă, in lumina căruia să 
judece fiecare pas al vieţii. 

In lupta pentru acest ideal suprem de viaţă s'a an- 
gajat şi „Păstorul ortodox“ organ bisericesc al clerului 
din judeţul ilfov. Implinind doi ani de viaţă, îi facem 
călduroase urări. şi îi lăudăm munca de până acum. lar 
acum, în preajma sfintei sărbători a Nașlerii Domnului, 
venim şi Noi dela graniţa de vest a României şi dorim 
sărbători fericite iuturor celor cari cu optimism preoţesc 
fac apostolat pentru neam şi lege. |



XIX. 

Un preot uitat: Eutimie 
Murgu. 

publicat în revista teologică și bis. „Viitorul“ din 
Bucureşti, — 15 Ianuarie 1933. 

In ziua de 21 Decemvrie 1932 au fost reînhumate 
în cimitirul din Lugoj osămintele aduse dela Budapesta, 
ale marelui luptător naţional Eutimie Murgu. 60 de ani 
au stat 'rămășiţele lui pământeşti în pământ străin iar 
acum se odihnesc acasă, aproape de câmpul libertăţii 
dela Lugoj. Aici în 15/22 lunie 1848.nu mai puţin de: 
12.000 Români, în marea lor adunare națională, alegând 
preşedinte al adunării pe Eutimie Murgu, au pus jură- 
mânt de credinţă către naţia românească. 

EI era un mare. luptător pentru desrobirea Româ- 
nilor bănăţeni de sub jugul ierarhiei. sârbești, care ve- 
dea în limba românească un vrăjmaş puternic. A scris 
o valoroasă carte despre origina Românilor ca răspuns 
la afirmaţiile eronate ale sârbului maghiarizat Sava T6- 
k6ly care nega origina noastră română. 

| Sub iulgerătoarele lui sugestii românii bănăţeni în- 
traniţi în 1848 în Lugoj, cer introducerea limbii româ- 

__neşti în administraţie şi dreptul românilor de a se înar- 
ma. Fraţii bănățeni de alunci. mai cer ca biserica orto- 
doxă română să se despartă de cea sârbească. Se mai 
aduc şi alte hotărîri laudabile. Eutimie Murgu este ares- 
tat şi  batjocurit în temnițe ungurești şi austriace! El, 
care a fost coleg cu Şaguna la universitatea din: Buda- 
pesta, fiind cel mai eminent student, după clasificaţia pe 
care am văzut-o personal în arhiva universităţii din. ca- 
pitala Ungariei, el, care a fost profesor de filosofie la



* laşi şi la Bucureșşii, a mai fost ceva... a fosi şi preot, 
Pentru aceasta scriem aceste rânduri ca să pune a în 
lumina lumii de azi adevărul acesta. A fost preot orto- 
dox român şi conştiinţa lui preoțească l-a făcut pe el 
un demn urmaş al marelui fabulist D. Țichindeal, săr- 
bătorit şi acesta în Bănat în Decemvrie anul trecut. 

Eutimie Murgu luptător naţional, profesorul este 
sărbătorii, dar şi mai multă sărbătorire se cuvine preo- 
tului Eutimie Murgu!! Sufletul lui preoţesc era larg, cu- 
prinzător. Avea orizonturi înalte, cari au luminat aspira- 
jiile nalionale ale neamului. Revendicăm şi pe seama 
noasiră deci datoria de a-l sărbători cel puţin în aceste 
puline rânduri, pentrucă presa noastră bisericească nu a 
relevat faplul acesta. 

Noi amintim de preotul Eutimie Murgu, dându-ne 
seama că s'a revărsat la noi în ţară foarte mult din bo- 

- găliile culturii occidentale, dar totuşi suntem pe cale să 
vedem azi mulți Români, cari nu mai confundă credința 
cu neamul, cari nu recunosc că am fistat ortodox, ba 
nici chiar stat creştin. | | 

In asemenea împrejurări să dăm la o parte vălul 
de pe tendințele inamice Bisericei şi să facem ceeace 
zicea d-l Oclavian Goga: să înlăturăm praful de pe 
altarele vechi şi să ne închinăm lor. Noi, cei bisericeşti 
să fim cei pulin gata a servi material cât mai mult lu- 

» mii de azi, care lasă să se aşterne praful uitării peste 
vredniciile preoțești ale: trecutului. 

Preotul Eutimiu Murgu să fie peniru noi cât mai. 
neuilat şi să căutăm în toată vremea şi în tot ceasul a 
ne revendica și noi cei de azi cât mai mult rolul de 
îndreptători ai destinelor naţionale. Cu multă bucurie am 
văzut că între preşedinţii adunărilor antirevizioniste 

- au fost aleşi mulţi preoţi. 
Să păstrăm şi să ioarcem mai departe firul irecu: 

"tului, pomenind cu sfințenie pe antecesori. i



XĂ. 

Majestatea Sa Regele 
și Tineretul. 

— Publicat în „Dumineca ortodoxă“ din Bucureşti — 

Ianuarie 1933. 

Cu prilejul unei serbări școlare, D-l Dimitrie Gusti, 
Ministrul Instrucțiunii Publice, a comunicat şiirea cu 
adevărat îmbucurătoare, că M. Sa, iubitul nostru Rege 
Carol Il lucrează la o carte didactică: Istoria Români: - 
lor pentru uzul învățământului secundar. | 

Ştirea aceasta ne umple de bucurie că M. Sa Regele 
va păși prin scrierea acestui manual în fruntea dascăli- 
lor de toate categoriile, arătându-le cum poate istoria 
țării noastre să transforme sufletul tineretului nostru. 
Fiindcă istoria neamului nostru este întrețesută cu istoria 
Bisericii noastre ortodoxe, noi ne bucurăm din suflet că 
şi rolul Bisericii noas!re în trecutul românesc va fi redat 
prin naraţii interesante, pline de spirit. 

Două mari. momente se trec prin aceasta în aten- 
țiunea noastră. Iniâi, că M. Sa dă o înaltă atenţie istoriei: 
noastre naţionale şi apoi că generaţiile de astăzi numai . 

- cunoscându. şi irecuiul vor pulea să-și. facă datoria căire 
tron şi ţară. 

Deaceea, noi slujitorii sfintelor Altare avem un în- 
- văţământ foarte preţios de luat din- gestul regal atât de 
elocven!. Inir'o vreme, când unuii oameni caută să 
atragă tineretul în vâltoarea patimilor politice, M. Sa 
Regele se aşeză la masa de scris, ca să așştearnă în 
mâna generaţiei tinere o pârghie a viitorului: trecutul 
neamului. . - 

Mult avem, noi de învățat de aici. Mai multă atenţie



trebuie să dăm tineretului, să-l păstorim, să-l povăjuim 
„după psihologia lui proprie, să-i jertiim şi lui ceva din 
timpul nostru, să ne desprindem din metoda de până | 
acum, de a trata pe toli credincioşii după aceiaşi me-: 
todă, fără deosebire de vrâstă, sex şi stare socială. Se 
impune să ne aducem aminte de cuvintele Sf. Pavel 
către Tit: „Adu-le aminte să se supună stăpânirilor şi 
dregătorilor, să asculte, să fie gata spre orice lucru 
bun, să nu defaime pe nimeni, să nu se gâlcevească cu 
nimeni, să fie liniștiți, să arate călre toți oamenii deplină 
blândeţe“ (Tit. 3). Si 

„Oh, dacă noi cei duhovniceşti am putea duce la 
îndeplinire aceste cuvinte ale Sf. Pavel, cu mai multă 
stăruință decât oricând! Pentrucă echilibrul social, or- 
dinea existentă irebuie asigurată nu numai cu legi aspre, 
cari se impun, ci şi cu forțe sufleteşii. 

Prea mult se cer azi numai: drepturi şi se trec cu 
“vederea datoriile. | 

Disciplina este forța, care asigură coheziunea vieții 
sociale. Fără disciplină individul își iroseşte forțele sale. 
zadarnice şi este dus spre abateri periculoase. Deaceea 

„Biserica face mare serviciu neamului, dacă prin munca. 
ei consolidează simțul de disciplină în sufletul iinerimei.! 
Fericiţi vom fi ca în această muncă pentru disciplina - 
tineretului să ne întâlnim cu munca creiatoare a augus: 
tului nostru suveran. Fericiţi vom fi când vom avea în- 

” treg linerelul ortodox organizat în societăţi religioase pe 
întreaga ţară şi vom vedea că acest tineret se inspiră 
în privința patriotismului creștin din cartea scrisă de 
Majeslatea Sa Regele nostru Carol. . - 

 



XĂL. 

Un an de luptă bisericească. 
publicat în Universul dela 11 Ianuarie 1933.| 

Cititorilor noşiri le este bine cunosculă activitatea 
rodnică şi neobosită ce o desfășoară în ogorul Domnu-: 
lui, pe granița dinspre Ungaria, P. S. Sa episcopul Gri- .. 
gorie, supranumit de colegii săi chiriarhi „episcopul. 
misionar“. | 

Datorită acestei activităţi, eparhia Aradului înregi- 
strează cele mai frumoase progrese, pulând să se laude: 
că conliribue prin întărirea credinței. strămoşeşti” pericli-. 
tate de sectarii puşi la cale de duşmanii noştri, la în- 
tărirea 'unei foarte jinduile graniţe a ţării. 

Vom da în cele ce urmează bilanțul activităţii ce. 
s'a desfăşurat în 1952 la această eparhie. p. S. Sa e- 
piscopul Grigorie a avut amabilitatea să ne facă urmă- 
toarele declaraţii cu privire la această activilate de un 

_an de zile: 
Cea mai însemnată preocupare a mea în 1952 a 

fost ca Hristos să devină idealul de viaţă al fiecărui cre- 
dincios al meu. Aceasta pentru că vântul şi valurile se - 
joacă cu un vapor, dar nu cu inima unui creștin. Nu: 
realizări externe lipsite de viaţă, ci sfințenia simţirilor o 
cere dela noi Hristos. Devotament, iubire, spirit de 
jertă, de solidaritate am căutat să desvolt în sufletele: 

"creștinilor. 
In acest înțeles este greu să remarce realizări mai 

însemnate ale anului 1952, dar sunt sigur că prin stră- 
dania mea şi a preoților mei s'a întărit în suflete iubi- 
rea de Dumnezeu, ceeace a întărit nădejdiile, precum: 
puterea lui Dumnezeu dă tărie naturii în timpul pri- 
măverii. Si



„Puterea cuvântului, 

Pe două căi am căutat să străbat în sufletul cre- 
dincioşilor: mei: prin graiu viu şi prin scris. Prin graiu 
am predicat pe Hristos în 30 de biserici, i 

Mi-am dat perfect-seama, că nu cuvintele pompoase. . 
în sine vor avea efeci, ci trăirea lor. Fiecare cuvânt 
este o lume şi am grăit nu ca să simi sarcina mai 
uşoară, ci ca unul care ştiam şi ştiu că scopul ostene- 
lilor mele este ca să se nască Hristos în fiecare suflet, 
căci dacă de o mie. de ori s'ar naște Hristos şi în mine 
“sau în altul nu se naşte, atunci m'am irudit zadarnic. 

- Dispozița ţăranilor. 

Cu toate necazurile ce-i copleşesc pe săteni, ei 
m'au primit cu dragoste pretulindeni. Aproape în fiecare 
sat eram aşteptat de circa 30 călăreţi, de autorităţi şi 
de popor mult în haine de sărbătoare. Am impresia că 
nici un fel de criză nu poate sdruncina simţul de. auto- 
ritate şi respect al țăranilor noșiri, dintre cari unii plân- 
geau, când după, slujbă intram în casele lor. Am cer- 
celat acasă la'ei cel puţin 200 de ţărani şi nu voi uita 
niciodată vorba unui țăran -orb, care mi-a zis: „Mi-am 
pierdut ochii trupeşii, dar văd cu ochii mei sufleteşti că. 
Prea S. Ta iubeşti poporul,. căci numai acela nu oste-: 

„neşte, care nu-l iubeşte“. Sărmanul om era fericit că 
am intrat în casa lui. Ă 

Apostolatul cu scrisul. | 

“In anul 1952 am lipărit personal trei cărţi mai în- 
semnale. şi câteva broşuri: „Peniru Tron şi Țară“, cu- 
prinzând 10 cuvântări despre M. :Sa Regele, „Brazde în 
ogorul ortodoxiei“, în 214 pagini, cuprinzând 70 cuvân- 
lări. şi articole, „Tineretul României“, 542 pagini, pre- 

„_miată de Academia Română. Am mai scris vre-o 3.bro- 
şuri în biblioteca :creștinului ortodox. Peniru tineret scoa- 
tem de curând revista: „Lumina Tineretului“, a cărei 
existență -o legăm de înțelegerea. lotdeauna binevoitoare 
a autorităţilor civile din eparhie. . :



Momente şi manifestări mai importante. 

Am comemorat la 6 Dec. 1932 pe fabulistul D. 
Țichindeal, la Becicherecul mic, unde am celebrat Sf. 
liturghie şi parastas, participând cu toţi consilierii epar- 
hiei, iar în aceeaş zi s'a făcut parastas în fiecare bise- 
rică pentru sufletul lui Țichindeal. 

La 1 Dec. 1932. am condus marea adunare anti- 
revizionistă din: Arad. 

In 1932 am făcut alegeri eparhiale pe un nou pe- 
riou de 6 ani. | 

Moralitatea poporului. 

Se resimte o mică scădere a divorțurilor şi concu- 
binajului. Bunii credincioşi cercetează biserica şi fac. 
daruri benevole. 

Intelechialii. 

____ O deosebită grijă am purtat peniru intelectuali. Am, 
ținut personal două conferințe, una în Arad, alta în 
Timişoara cu subiect religios. Am făcut propunere Sf. 

“ Sinod ca în Bucureşti să se ţină un ciclu de conferinje 
religioase peniru ' intelectuali. In diferite ocazii am ple- 
dat pentru apostolatul laicilor şi nădăjduesc că nu peste - : 
mult 'va lua ființă o organizaţie religioasă a intelectua- 
lilor ortodocşi. 

Secltele. 

Aradul a fost locul concentric al mişcărilor sectare, 
fiindcă sub unguri, aici a fost mai mare propaganda 
oficială ungurească, pentru despărţirea poporului * de 
preoți şi spre acest scop ungurii au aflat util baptismul, 

__ care. acum este un adevărat vulcan. 
Atât baptiştii români cât şi unguri sunt divizați în 

„doită tabere. Fiecare “tabără are uniune separată, deci 
există patru. uniuni, ducând lupta când în surdină cât 
fățiș pe la ministerul cultelor şi pela autorităjile judiciare. 
Treceri nu prea suni, baptiştii încep a se îinblânzi și 
primesc pe preot cu crucea pe alocuri. „Peisonal am



avut discuţii multe cu baptişiii şi văd că încep a-şi da 
seama de rătăcirea lor. 

Intensificând valorile credinţei în suflete, sperăm să 
oprim puhoiul sectar. 

Nădejdi viitoare. 

Nu-mi fac iluzii: mari, pentru că totul atârnă de 
- munca clerului. Dar am în cler forțe vii, cari sunt o 
podoabă a bisericii. | | 

Dacă Dumnezeu îmi va ajuta să-mi fac datoria lu- 
minând. oamenii, atunci nădejdiile sunt cele mai bune, 
dar şi până atunci cu smerenie zic: „Cât mă priveşte, 
de parte de mine gândul de a mă lăuda cu altceva, de- 
cât cu crucea Domnului nostru lisus Hristos, prin care. - 
lumea este răstignită față de mine și eu fața de lume“ 
(Galateni 6 y. 14). Să | 

N 3



XXII, 

| Cuvâni 
le adunarea generală a societăţii corale „Armo” . . 

nia“. — la .29 Ianuarie 1933. 

In dimineaţa de 29 Ianuarie a. c.-la orele 11'30a 
avut loc adunarea generală a Reuniunei de cântări „Ar- 
monia“ din localitate, .în sala de repetiţii a palatului 
“Cultural, la care au luat parte: membrii activi și fonda: . 
tori ai Societăţii precum şi P. S. S. dr. Grigorie Comşa, 
Episcopul Aradului. 

DI. presedinte dr. Al. Stoinescu “deschizând şedinţa 
constată că adunarea este în număr - “spre a pulea aduce 

„ hotăriri valide, fiind prezenţi un număr de 50 membrii 
din cei 76 câţi numără Reuniunea.. Dsa rostește apoi o 
cuvântare -iniroductivă, arătând între altele că adunarea 

„de acum are o importanță deosebită, fiind onorată cu . 
prezența P. S. S. Episcopul dr. Gr. Comşa exprimând 
mulțumirile Societăţii pentru aceasta atenţiune. . 

A urmat apoi următoarea cuvântare a P.S. 5, 
Episcopul dr. Gr. Comşa. | 

Iubiţii Mei, 

Un dicton din veacul al XVI-lea spune că voibele Si 
au valoarea banilor: „Verba valent sicut nummi“. Aş 
"dori deci ca puţinele mele. cuvinte de azi să [ie consi- 
„derate ca bani buni, mai ales că am venit în mijlocul 

“ Dvoastre călăuzit de duhul animator, care. nu mă va - 
părăsi niciodată. | 

De multă vreme voiam să vă exprim admiraţia și 
recunoştinţa mea peniru aportul “preţios dat Bisericei 
mele. ortodoxe şi pentru concursul dat la toate manifes- 
fările naţionale-religioase. O fac acum cu multă dragoste, -



ca să știe toată lumea românească de aici că Dvoastre 
ati ştiut învinge tendințele individualiste şi aţi ştiut intra 
în ritmul social. . 

“Cu durere o spun că multe forțe se pierd dacă 
nu-şi dau seama că pe lângă interesul individual mai 
este şi un interes social şi naţional, care cere ca să 
intrăm cu deplină convingere în ritmul necesităţilor so- 
ciale. Dvoastre cu toţii aţi înțeles acest adevăr şi aţi: 
repurtat frumoase rezultate morale, dând dovadă de or- 
dine şi disciplină. Dvoastre lăsând grijile familiare, v'aţi 
gândit la grija mare a neamului sprijinind corul. Aji 
arătat multora că progresul este în funcţie de solidari- 
zarea cât mai multor forţe și că faţă de ori ce gânduri 
despărţitoare aveţi cel mai de preţ gând comun: Mări- 
rea lui Dumnezeu şi exprimarea prin cântare nobilă a 
înalielor sentimente, câre trebue să animeze ființele su- 
perioare. , 

Oh, pentru asemenea sentimente face să se soli- 
darizeze cât mai mult Românii de pretulindeni, ca să 
vadă și vecinii şi sirăinii că noi suntem oamenii sfin- 
țeniei şi facem ceeace zice Sf. Pavel: „Vorbiji între voi 
în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti“ (Efes. 

Dv, 19). i. | 
Dvoastre să fiţi mândri că executaţi cântări religi- | 

“oase, căci cântările religioase, colindele au fost cântate 
la Crăciun şi de pe scena Teatrului Najional de cei 
mai reputați actori. şi cântăreţi | | ae 

Fiţi - binecuvânlaţi şi fiți- mândri că ieşind din at- 
:mosfera sarbădă a vieţii isolate, aţi armonizat. câtece 
cari înalţă pe om la Dumnezeu. Nu de mult a murit. un 
fost preşedinte al Statelor “Unite dl. Coolidge. Ei bine, 
acesta a spus în anul 1927 la o serbare şcolară: Multă 
-osteneală ne-am dat să câştigăm bani, dar nu ne-am : 
-dat silința să avem înțelepciunea, care să ne conducă 
spre vecinicie! e Sa 

„Fiţi mândri că aveţi această înțelepciune. 
Amin! . N



| XĂIIL 

Ne chiamă poporul 
publicat în „Oastea Domnului“ din 29 1. 1933. 

Suflei de aur are poporul nostru. Ne cheamă el 
să-l cârmuim. Aceasta o putem vedea adeseori din cele: 
citite în „Oastea Domnului“. Neinceiat citim - despre 
adunările ziditoare ale ostașilor dintre cari a lipsit preotul 
şi despre nădejdea lor că nu peste mult şi preotul va 
merge în mijlocul lor. - 

Cine citeste aceşte dorințe profunde ale ostaşilor: 
este cu neputinţă să nu să înfăţişeze înaintea ochilor. lui 
icoana poporului care căuta odinioară pe Mântuitorul 
şi pe Apostoli! Aduceţi-vă aminte iubiţi cetitori, că după 
minunea înmuljirei celor cinci pâni de orz (loan cap 6), 
poporul a văzut că lisus nu întrase în corabie cu ucenicii 
şi a pornit să caute pe lisus. „Deci dacă a văzut no 
rodul, că lisus nu este acolo, nici ucenicii lui, au întrat: 
şi ei în 'corăbii şi au mers în Capernaum, căutând pe. 
lisus“ (loan 6 v. 24). 

L-au aflat pe lisus şi Acesta li-a zis lor: „mă căulaţi 
penirucă aji mâncat din pâni... lucraţi nu pentru mân- 
carea cea peritoare, ci peniru mâncarea acea, care 
rămâne, spre .viață vecinică“ 

Doamne :Dumnezeule, Tu ni-ai dat nouă preoților 
Bisericei ortodoxe, un popor .care întrece în bunătate 

- mii de popoare. Tu Doamne ai izbăvit cuvântul Tău, că: 
„vin zile — zice Domnul: şi voiu trimite foamete pe 
pământ, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci 
foamete de a auzi cuvântul Domnului“ (Amos 8 v. 11), 

Câtă simţire curată are acest popor, care vede că 
E poate avea bucurii duhovnicești şi fără beuturi ameţitoare: 

şi cât de mult ne -bucurăm de asemenea întruniri. Cât



de mult ne bucurăm că îraţii. ostaşi fac drumuri lungi,: 
de 30—40 klm. pe jos, ca să se bucure cu fraţii ostaşi: 
din alte comune. Oh, cât nu m'am bucurat eu-că la 
praznicele sfinţirilor de biserici am fost întâmpinat de 
cântările ostaşilor venii din depărtări, casă laude pe 
Domnul şi să se bucure cu ali fraţi. 

Acestea sunt numai crâmpeie de adevăruri, dar ce: 
vom zice oare când iată scriem aici că noi cunoaştem. 
pe ostaşi ca pe cei mai cucernici. creştini, cari citesc 
Biblia, nu înjură şi se interesează de biserica din sa- 
tul lor. Mulţi ostaşi am văzut şi am vorbit cu. ei. Toţi 
se spovedesc şi se cuminecă şi au grije ca în biserica 
salului lor toate să se facă după bună rânduială. Şi mai 
ales unde preotul este cu dânşii ostașii sunt fericiţi că: 
„Părintele“ este cu eil!l , 

Poporul acesta voeşie să şiie că „părintele“ este 
cu dânsul. Acest popor care se bucură azi de simţire 
nouă  voeşie să aibe siguranța că el se află pe calea 

„cea bună prin aceea că părintele sufletesc este cu el!/! 
Poporul vrea să fim cu el nu numai în biserică la Sf. 
Liturghie, unde stă de cele mai multe ori pasiv! Nu, ci 
acest popor voeşie să fim cu el și în alte ceasuri ale 
zilei, când apoi să-l învăţăm a cunoaște frumuseţile a- 
dunărilor duhovniceşti, în cari să-l învăţăm cum trebue 
să guste din Sf. Scriptură, cum să se pregătească spre 
a Îi un luptător peniru biserică. El voeşie acolo să-l în- 
vățăm care este rostul cultului divin înălțător al nostru, 

„ care este rostul în lume şi în fară al unui ostaș. E/ 
voeşte să se ştie luminat, cârmuit şi sfințit prin pre- 
zența preotului mai multă vreme, timp mai îndelungat. 

| Căci prea. puţin se simie asistat sufletește acest 
“popor, De aceea cere ca mai mult timp şi mai multe 

jerife sufleteşti să.aducem pentru el. Şi când aşa este, 
ce nu vom fi datori să facem pentru acest popor?! Iată, 

„eu episcopul, simt că poporul mă chiamă să stau mai 
- multă vreme lângă el, să-l luminez şi să-l sfințesc mai 
„mult. - Această simţire mă face să muncesc cu preoții 
-mei şi mai mult, ca fiii noştri duhovniceşti să simtă cât 

„mai mult că au acelaş Părinte Ceresc, aceeaş cetate în 
| 6
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Cer, aceiaș mâncare duhovnicească, acelaş stăpân al 
sufletelor: Mântuitorul lisus Hristos! 

„Noi, dela graniţa de :Vest a scumpei: noastre ţări, 
binecuvântăm poporul care ne dorește și ne chiamă la 
mai multă muncă. Binecuvântăm strădaniile viitoare ale 
Prea cucernicului Preot Iosif Trifa şi zicem Cucernicilor 
Preoţi din toate unghiurile ţării, auziţi, ne chiamă po- 
porul! Glasul poporului e glasul lui Dumnezeu. 

.Să-l urmăm! 
,



XĂIV. 

Zistă morală fără religiune? 
| publicat în „Vestul“ din 29 1. 1933... 

„De când există lumea cunoștința a precedat lumea. 
Calea acțiunei trebue să fie arătată, peniruca omul să-și 
poată pune voința în aplicare. Ceeace cunosc pot 
îndeplini. 

Trebue mai întâi să ştim ce voim şi apoi să lucrăm. 
Desigur va răspunde cineva: voim a ne face datoria, 
dar ca să-ți faci datoria îţi trebue convingere, principii 
de viaţă, cari să aibe rolul unor făclii indrumătoare pe 
căile. vieţii. - Sa 

Neamul nostru sub raportul pârghiei vieţii, veacuri 
dearândul şi-a depănat firul după morala creştină. Tim- 

„purile mai noui, sub impulsul importului civilizaţiilor şi 
culturilor streine, tind să discrediteze această viață după 
normele moralei creştineşti. 

„In tața moralei: bazate pe religie se „iveşte . morala 
" naționalistă, fracmasonă. a 

Neamul nostru ca şi copilul iubitor de mamă, s'a 
încrezut şi a trăit după voia Aceluia pe care l-a iubit | 
mai mult, după voia lui Dumnezeu. Aceia cari vor 'să 

"vâre şarpele îndoielii în sufletul poporului nostru, irebue 
în primul rând să-şi deie seama că cel ce neagă morala 
creşlină, neagă şi credința creştină. . | 

“Nu poţi susține ideia unui Dumnezeu vecinic, atotbun, 
„atotințelept şi atotputernic şi să negi consecința logică, 
să faci voia Lui. : - 

» Cine vrea să răstoarne morala creştină, trebue să 
extirpeze din suflete şi. credința despre Dumnezeu. Intre 

- credința şi morala creştină este un raport strâns ca 
între rădăcină şi floare. 

ge.



Dar cine neagă morala creştină trebue să nege și 
conştiinţa care viază în pieptul fiecărui om, fiindcă cri- 
teriile de aprobare sau de desaprobare ale acestei con- 
şliințe coincid. absolut cu pretenţiile celor 10 porunci 
Dumnezeeşti date lui Moisi pe muntele Sinai. 

Supremul argument îl aflăm pentru morala creștină | 
chiar în legea cauzaliiăţii care nu se mulţumeşte şi nici 
nu acceplă raţiunea omenească ca ultimul motiv. al 
acțiunilor noastre. 

Legea cauzalității e adânc sădită în natura ome- 
nească. Copilul -mic este inepuizabil cu întrebările de 
ce ?. Pentru ce? Dece pasărea sboară în dreapia şi nu 

“în stânga. Dece nu vine pasărea aici, de ce se duce 
acolo? Dece se culcă în pom şi nu în leagăn? Şi şirul 
întrebărilor nu se mai gată niciodată, dacă mama bună 
nu l-ar întrerupe cu răspunsul: „Fiindcă așa vrea mama“. 
Şi copilul pe care îl leagă o iubire: proiundă şi indi- 
structibilă de mama lui, se linişteşte şi. adoarme, dulce 
şi liniștit. | A 

Chiar şi omul mare, cât.de învăţat să fie, sub 
raportul întrebărilor .până la finea vieţii rămâne un copil 
întrebător. Şi mai ales întrebător şi curios este atunci 
când e vorba de principiile după cari trebue să-şi iră- 
iască Viaţa, fiindcă este evident că nu este viaţă ome- 
nească, care să nu fie condusă de nişte norme, de nişte 
principii, fie ele bune, fie ele rele..Morala creştină işi 
are temelia în principiile credinţei religioase.. 

Baza unei religiuni. este -pe deoparte în Dumnezeu, : 

iar pe. de alta în. om. 
„Dumnezeu este o ființă spirituală, şi personală, care-şi 

manifestă voinţa de a intra în legătură cu omul. Prin 
aceasta omul poate înţelege divinitatea. Astfel religiunea 
este un raport.al omului cu Dumnezeu. 

In -temeiul acestui raport omul: trăieşte :conform 
cunoaşterii ce o are despre Dumnezeu. Pe cât cunoa: 
şterea religioasă despre: Dumnezeu este mai înaltă, cu 
aiât: morala este mai: superioară, în; timp ce o religiune 
cu o concepțiune josnică despre Durinezeu va avea o 
morală foarte scăzulă. Ea , i 
7
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Istoria religiunilor ne arată că în timpurile vechi 
- omul avea ca normă de conducere în viaţă, porunca : 

zeului, care în acelaş timp era hotăritoare. De aceea 
religiunea nici nu se despărțea de morală. Asifel, luând 
popoarele: ÎIndiene, Asiro-Babilonene, Grecii chiar și 
Romanii, moralitatea era conformă cu concepția reli- 
gioasă. Când zeii la Asiro-Babiloneni, ca: Astarta, Baal 
etc. erau înţeleşi într'un sens sensual şi moralitatea este 
decăzută. Sau când zeii la Greci, ca şi la Romanii sunt 
înţeleşi ca având cerinţi și obligaţiuni ca oamenii, când 
sunt înțeleşi ca personificaţiuni, şi moralitatea decade !). 

Tot astfel 'o societate umană înainlată are' legiuiri 
bune şi deci şi o viaţă socială mai înaltă. Dar atât în 
morală cât şi în raportul sccial motivul acțiunilor voinţei 
umane este format de concepţiunile religioase sau sociele. 

Potrivit doctrinei peihologice sufletul omului are trei 
facultăţi: raliunea, sentimentul şi voinţa.. Voința nu face 
altceva decât: manifestă ideile şi sentimentele cuiva. Un 
act de voință nu poate fi: conceput fără ideia şi senii- 
meniul care l-a premers. 

O morală fără .religiune (adică fără Dumnezeu) nu - 
poate exista după cum nu poate exista râul fără un isvor. 

Sunt unele: fapte, cari de exemplu: prietenia până 
la sacrificiu -dintre Oreste şi Philade; voinţa lui Seneca 
de a-şi deschide însuși vinele, curajul lui Giordano 
“Bruno, care a suferit moartea pe rug, refuzul lui Socrate. 
de a se retrage unei condamnări pe nedrept, etc. îre- - 
buesc privite ca acte morale, însă ele pot fi socotite ca 
izvorând din convingerile religioase ale autorilor lor. 'şi 
prin urmare ca acte religioase. , 

Rațiunea umână nu poale înlocui principiile reli- 
gioase şi pe Dumnezeu, deoarece raţiunea omului este 
mărginită şi relativă; iar morala cere principii stabile şi 
o autoritate absolută. Chiar legiutorii umani, spre a da 
tărie legilor lor, le pun sub autoritatea şi sancţiunea divină. 

Morala Kaniiană nu s'a pulut impune pentrucă. 
Dumnezeul admis de Kant numai pentru a asigura îm- 

1) F. Hogaş: în Câminul din Galaţi No. din Dec, 1928.
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plinirea legii morale, nu e Dumnezeul religiunii, ci nu- 
mai :0 ficţiune sau presupunere, o. concesiune peniru . 
cei: ce. nu pot admite că .autorul legii morale esie omul. . 

-Ce zice Nieische? că. viriutea creştină este o. laşi- 
tate şi în faţa ei el recomandă polita de stăpânire, egoismul 
şi voluptatea. 

„Morala lui Herbert Spencer nu este altceva decât 
conduita omului formală în mod evoluliv, prin ceeace 
omul ar.fi- ajuns treptat să vadă că egoismul său trebue 
armonizat cu interesele :altora. Ea:nu ne poate explica 
naşterea actelor de eroism,  entusiasm, pe care numai 

morala religioasă le poate tălmăci. 
Morala pozitivistă nu poate explica legea iubirii. 

- sentimentul de amiciţie şi alte sentimente înalte, cari 
exislă şi cari nu pot fi explicate numai prin simțuri con- 
form doctrinei pozitiviste care se încrede numai în tap- 
tele experienţei. | 

Nici morala sociologică nu satisface. Legea unei 
societăţi, datinele ei, nu pot fi norme absolut morale. 
Noi creştinii nu de aceea facem acte morale pentrucă 
ne-am. pomenit în viaţă cu legi, opriri, cărora am avea 
să ne supunem, cum zice morala sociologică, ci pentrucă 
ele din punciul de vedere al binelui general sunt emanaţia 
unor principii imutabile, nesupuse egoismului omenesc. 

Din cele premergătoare ne convingem că abando- 
narea moralei creştine în mod iiresc ne duce la între- 
'barea chinuitoare care dintre moralele filosofilor sau ale 
popoarelor, sau ale oamenilor singuratici este cea ade- 
vărată, fiindcă părăsind morala creșiină în mod necesar 
ajungem la bellum omnium contra omnes. De ce este 
mai. bună morala ia decât a sălbaticului care îşi omoară 
pe tatăl său îmbătrânit? De ce e-mai bună morala ta 
care spune că orice sar întâmpla cu tine, trebue să-ţi 
aperi viaţa ia, chiar cu jerifirea vieţii altora decât ha- 
rakeri Japonezilor pe cari și-l aplică de câleori cere. 
„onoarea lor. 

Dreptul, autoritatea, datoria, conştiinţa, iubirea, cu 
un cuvânt moralitatea, destinul omului, fără un Dumnezeu 
vecinic şi o răsplată vecinicică, rămân ca un lanț atârnat



în aier. Dacă nu cred în Dumnezeu, atunci eu, omul, - 
sunt Dumnezeul meu. Eu, omul, sunt totul. Asupra mea 
nu este nimeni. Natura -oarbă poate fi mai tare decât 
mine, dar nu-mi porunceşte. Eu o subjug dacă o pot, 
ca să nu mă subjuge ea pe mine. Dar atunci, eu omul 
fac toate legile, deci şi lega morală. Atunci morala de- 
vine o chestie .de 'dinamică personală: puterea mea per- 
sonală este atunci. cauza creatoare a tuturor legilor. 
Este bine ceeace -eu zic, iar nu un ideal oarecare în 
afară de mine.. i E 

Dar cum rămân atunci cu alţii, cari zic: opreşte-te 
omule, căci şi eu vreau să trăesc? Omul fără credință 
în dreptatea eternă se va năzui să respecte pe semenul 
său, ba chiar să se înţeleagă cu el, dar numai pentru 

„sine: şi până când îi convine. Familia, națiunea, socie- 
latea sunt cel mult ceeace sunt şi eu, iar asupra lor ca 
şi asupra mea este o putere: mai înaltă. 

Dar poate nu ne-am săvârșit munca deplin când 
apărăm morala creştină numai prin deducţii logice. 

> Datori suntem să ne referim pe scurt şi la opera 
acesiei morale creştine. - 

Cu foc şi cu fier au încercat în decursul istoriei 
diferite popoare mari să cucerească alte popoare mici 
şi mari. Şi în urma lor au rămas numai cenușe şi ruine. . 
Şi morala creştină atunci şi-a arătat puterea şi origina 
'divină, când fără nici o siluire, numai cu vigoarea drep- 
tății şi bunătăţii ea a creat o lume creştină. Chiar mo- - 
ravurile creştinilor dintâi, chiar felul lor de viaţă, urmând 
lui Hristos, au cucerit lumea, . | N 

Sau: să punem întrebarea ce s'ar alege din lumea . 
de azi, dacă am desbrăca cultura ei de influențele mo- 
ralei creştineşti? Ce s'ar întâmpla în.mare, vedem: în 
mic. E destul să luăm o singură familie să vedem ce 
S'ar alege de ea fără influența moralei creştine, - 

Inainte de creştinism, tatăl a fost tiranul familiei. 
Copiii cari nu:i conveneau puteau îi sfărâmaţi de stâncă 
sau desmoșteniţi. Intunericul întreg al păgânismului apăsa 
asupra familiei. |



„Şi cât e de frumoasă, de luminată această familie 
de morala lui Hristos. 

De aici din familia creşiină pleacă reforma socie- 
tății omenești. 

Fără morala creşiină, fără doar şi poate, am plecat 
din nou pe drumul păgânismului, care nu cunoaște decât 
forța şi egoismul. Prea sunt puternice rădăcinile moralei 
creştine în societate și prea dulci roadele ei decât să 
poată reprezentanţii răzleţi ai moralei raţionaliste di- 
solvante să ne întoarcă pe drumul păgânismului. Cele 
mai necesare, cele mai ajutătoare instrucţiuni ale ome- 
nimei, ca spitaluri, aziluri etc. sunt roadele moralei 
creştine. | 

Nimic nu ar arăta mai bine netemeinicia şi înfruc- 
iuosilatea moralei raționaliste decât riscul societăţii ome- 
neşii de a merge pe deantregul pe cărările ei. 

Sfârşitul ar fi distrugerea culturii de azi. 
In: Africa a fost cercetat odată un azil de al leproşi- 

lor pe care îl conducea o femeie culiă şi creştină eurt.- 
peană. ÎIntrebată această femeie ce a determinat-o să 
părăsească saloanele strălucite : şi petrecerile din ele, ea 
a răspuns neied: motivul care m'a îndemnat să vin aici - 
este: iubirea mea faţă de Mântuitorul Hristos. 

| Mii şi sute de mii de creştini cari săvârşesc o atât 
de admirabilă operă de caritate creştină, ne vor da 
acelaș răspuns. 

„Indrăsniţi că eu am biruit lumea“ — zice Hristos, 
iar purtătorii de cuvâni ai moralei raționaliste nu au la 
bază altceva decât slăbiciunea lor omenească. Fără re- 
ligiune nu există o adevărată morală,



XXV, 

“Un preot harnic 
publicat în Bis, Ort. Română pe lan. 1933, 

Dumnezeu de multe oii învredniceşte pe slujitorii 
săi cu bucurii nebănuite. Aşa am avut înainte cu câteva 
zile bucurii duhovniceşti alese, cari se cer împărtășite 
şi altora, fiindcă ceva din însuşirile bucuriilor spirituale - 
este că ele cuprind și suiletul altora cari aud despre ele. 

”- Precum pentru învăţământul religios al tineretului, 
„ istorioarele morale sau pildele au mare însemnătate, aşa- 

pot avea pildele efecte binefăcătoare şi asupra oameni- - 
lor mari, chiar asupra preoților. Intâmplările povestite 
fac "mai accesibile învăţăturile eterne ale credinţei şi 
lămuresc principiile de viaţă. Prin pilde, adevărurile 
rămân în memorie mai mult şi ne arată că ceiace altul - 
„a făcut şi noi putem face. - | 

Este vorba de preoiul loan Hereţ din parohia M&- 
drigeşii, judeţul. Arad. Este un preot care are la baza. : 
“sludiilor sale şcola normală, iar studiile teologice le-a : 
făcut pe cale pariiculară. A intrat în slujba preoţiei în 
30 Martie 1930. , E 

Ei bine, acest modest preot a făcut progrese mari 
- în parohia sa. Este știut că, în eparhia Aradului, baptismul 

s'a înfiltrat prin propaganda maghiară înainte cu 55 de. 
ani, cu scopul de a izola poporul de- preoți, cari erau; 
şi sunt conducătorii fireşti ai poporului. Este tipică ura 
ce o purtau ungurii faţă de preoți. Imi spunea un medic 
că, pe când era la şcoală, înir'un liceu unguresc, pro- 
fesorul de clasă neîncetat îi făcea propunere să-și ma: 
ghiarizeze numele, dar de câte ori tânărul elev refuza 
pe profesor, acesta zicea: preolii vă învaţă să nu vă 
schimbaţi numele!!!



— 9% — 

Părintele Hereţ a găsit şi “el baptişii în parohie 
când a întrat în slujba lui Hristos. Fără zăbavă s'a în- 
cadrat în mişcarea antiseciară pornită de Noi şi avu 
bucurii reale, succese adevărate. A găsit 24 bapiişti în 
parohie, trecuţi înainte cu douăzeci de ani. 

Cu mare zel a început. părintele Hereţ să-i cerceteze 
pela casele lor. Le-a: împărțit broşuri din biblioteca de 
propagandă a eparhiei şi bieţii oameni rătăciţi începură. 
să simtă dragoste pentru păstorul, care se - înteresează: 
de oile rătăcite. | | 

De sine înțeles că acest preot tânăr s'a îngrijit şi: 
de propia sa turmă, căci, găsind biserica în siare ne- 
corespunzătoare, s'a apucat de lucru şi m'a învitat să 
sfințesc “biserica 1enovată. In 10 Octombrie 1930, am: 
sfințit cu mare pompă biserica renovată din Mădrigeşti.. 
Poporul a rămas profund impresionat de frumseţea slujbei |. 
arhiereşti şi chiar sectarii, cari au participat la slujbă, 
au rămas impresionați. 

De atunci, timp de un an și trei luni, preotul loan 
Hereţ a muncit fără osteneală penru convertirea celor: 

_24 de baptiști și azi, graţie muncii preotului, niciun. . 
baptist.nu mai este în parohie. 

In ziua de Bobotează 1955, au fost botezați î în legea: 
noastră ultimii trei baptiști, şi faptul acesta a stârnit: 
lacrimi de bucurie în comuna întreagă. Azi, în comuna 
Mădrigeşti, este o turmă şi un păstor, azi în comuna 
aceasta săracă, împrejmuită de dealuri și păduri, cre- 
dincioşii se închină în acelaş fel lui Dumnezeu. . 

După Boboţează, preotul vine să-mi raporteze despre: 
situație. Era emoţionat când a întrat în cabinetul meu 
«şi după îndeplinirea formelor de salutare, zise fără 
măestrie: Prea Sfinţia Voastră, Grigorie Taumaturgul a 
găsit numai 17 creştini când a întrat în slujba lui Fristos, 
iar la moartea sa a lăsat numai 17 păgâni, iar pe mine: 
m'a învrednicit Dumnezeu ca, în timp de doi ani, să 
aduc 24 suflete la Hristos. Primiţi-le, Prea Sfinţite, şi le: 
împărtăşiţi binecuvântarea!“, Preotul lăcrima lacrimi de 
bucurie. Nici eu nu am rămas nepăsător.



Preoiul Hereţ a plecat, dar grăiește fapia lui. Ea 
ne grăeşte tuturor: să facem ceeace a făcut el, muncind 
cu vreme şi fără vreme. Pilda acestui preot ne arată 
că la Dumnezeu toate sunt cu putinţă peniru ceice întră 
în slujba Lui. Oh, Părinte - Hereţ, pilda ta grăeşte pu- 

» iernic. Tu ai înțeles că chemarea preoțească nu este o: 
grijă uşoară a unui părinte, care grăeşte cu copilul său 
până ce-l adoarme, şi apoi a trecut grija. Nu, tu ai 
înțeles că, peniru a avea bucurii exprimate prin lacrimi, 
irebue ceva mai mult. Imi spuneai că în fiecare zi te: 

- rugai acasă şi în biserică, să-ți ajute Dumnezeu ca, în 
satul frăjiei tale, să fie numai o turmă și Dumnezeu! 
te-a ascultat, 

„Iubite părinte, ai avut multe necazuri până ai isbutit,. 
dar te-ai mângăiat şi în toate te-ai făcut: cunoscut ca 
slujitor al lui Dumnezeu „întru multă răbdare, în sufe- 
rinţe, în nevoi, în strâmtori“ (Il Cor. 6, 4). 

Pleca-ne-vom şi noi genunchii spre rugăciune ca. 
în alte parohii Dumnezeu să binecuvinteze cu acelaş. 
rezultat munca: preolilor noştri din întreaga (ară, dar fără 
să uităm că fără privegheri şi osteneli, munca noasiră: 
nu va avea roade binecuvâniate. 

 



XĂVI. 

Nădejdea misionarilor. 
publicat în revista „Misionarul“ pe Dec. 1932. 

Biserica noastră, înainte. de ivirea propagandei mi- 
sionare, oferia  priveliştea unui ogor însetat de ploaie. 
Buruienile necredinţei, ale indiferentismului şi sectaris- 
mului s'au ivii, dar nu multă vreme au făcut ravagii, 
căci zorile misionarismului au apărut. | 

Adevărul acesta se ilustrează mai ales în stările 
postbelice. Inainte de răsboiu, durere, nu multe au. fost 
încercările misionare, căci duhul răsvrătitor nu se prea 
remarcase, primejdia nu se prea observase. Acum însă, 
misionarismul nostru. acliv este o mărturie că ne-am în- 

-şiruit în linie de. luptă în fața primejdiilor. Misionarii, 
mai ales în Basarabia, au rol frumos. Ei conduc revista 
„Misionarul“, ei acţionează printre tineret, ei luptă con- - 
ira ateismului. . . 

De curând, în 25—25 Oct. 1952. s'a ţinut un con: 
gres misionar la Ismail, participând misionari distinşi ca 
p. c..protoiereu Mihail Madan, părintele Gh. Scodigor, 
„pr. T. Rudiev, pr. A. Scvoznicovy, pr. S. Vatrici, pr. $. 
Țugui, protoiereul E. Zugrav, pr. N. Grişcov, ic. st. Ni- 
colae Partenie, E. Rudnii etc. 

Am urmărit cu atenţiune congresul dela Ismail şt 
cu mare durere în suflet am regretat că nu am putu- 

„participa. Dar inima mea este plină de bucurie, că mi- 
sionarii sunt o nădejde de mai bine a Bisericii noastre. 

Dumnezeu va face ca toţi să înțeleagă că misiona- 
rii sunt necesari. Domnul va face să recunoască toţi că 
pastorația nu este identică cu misionarismul.. Vestirea 
cuvântului de un preot străin de enorie este misionarism. 
Un misionar vine să combată anumite plăgi sufle:



ieşi dinir'o parohie, unde preotul local nu mai are as- 
cendent cu mijloacele lui. De pildă, nu se spovedesc 
creştinii. Vine un misionar şi sguduie sufletele. Oamenii 
irăiesc in concubinaj, vine. misionarul şi trezește pe oa- 
meni la viaţă familiară în Hristos. Aşa dar trebuie şi 
munca unui preot străin de enorie, pentru fortificarea 
credinței, peniru apărarea de erezii etc. Deci reținem 
aici marele adevăr că misionarismul nostru este. impus 
chiar dacă nu am avea secte. ” 

Dacă acum ne gândim că pe terenul reînviorării şi 
apărării credinței, putem avea şi concursul comitetelor 
misionare, al misiunilor religioase pentru popor, „Sf. 
Gheorghe“, „Oastea Domnului“ etc. putem vedea uşor 
necesitatea muncii misionare. . 

Misionarismul nostru are în vedere nu numai zidi- 
rea constructivă, ci şi combaterea ereziilor. Sub acest 
raport noi facem distincţie înire activitatea profilactică 
prin cursuri de cunoaşterea bună și documentată a cre- 
dinței, ceeace aparține la întâia parte a misionarismului şi 
între laturea combativă prin broşuri, predici, conversații 
publice şi particulare, cursuri speciale, conferințe mi- 
sionare etc. 
Li 

Până aici am vorbii de misiunea internă. Dacă pe 
lângă cele de până acum atenţia noastră se îndreaptă şi 
asupra celor de altă credință, avem de a face cu mi- 

"siunea externă. | i | 

De sigur, accentuăm din nou, că preotul să fie cel 
mai model, și totuşi avem nevoie de misionari, căci nici 
cel mai bun preot nu poate singur să-și apere turma, 
să o cerceteze, să adâncească viața sufletească a fiecă- 
ruia, aslfel ca să nu cadă nici-unul. 
j Dacă am amintit acestea aici, am făcut-o din con-: 

„sideraţia către marea nădejde pe care Biserica trebuie 
să o pună în munca misionarilor. Biserica romano-ca- 
tolică este tare prin preoții săi dela enorii, dar are şi 

_mişionari, cari sunt cei mai mulți asidui în a cuceri suflete. 
Noi, ortodocşii, încă avem nevoe de misionari şi 

„Dumnezeu va ajuta să ajungem vremuri mai bune, când
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ei vor fi trecuţi în bugetul Statului, aşa cum au fost 
când starea financiară a Țării era mai bună.. 

Ne găsim în preajma Praznicului Naşterii Domnului. 
Cu acest prilej ne aducem aminte cât de mult înseta 
lumea "păgână după un Mântuitor. Filosoful Plato, cu 

"350 ani înainte de Hristos, zicea: „Fără de scop, fără 
de -plan vâslim, dacă un crainic divin nu ne va arăta 
calea cea dreaptă“, . . 

Fraţi misionari! Eu zic că misionarismul este foarte 
necesar pentruca lumea de azi să apuce pe calea cea 
-dreaptă, arătată de Mântuitorul. ' 

 



| XXVII. | 

De ce tipărim »Lumina 
“Tineretului« N 

publicat în „Lumina Tineretului“ din 1: Ian. 1933, 
Precum roua. se așterne pe florile . frumoase, aşa . 

se aşterne pe buzele voastre - tinerești întrebarea: Ce 
vrea Prea. Sfinţitul nostru episcop, te voiește biserica 
tipărind o foaie pentru lineret? Suntem gata să Vă 
răspundem. i 

Intâiu:: Dumnezeu iubește pe îineri, căci Moisi a: 
trimis pe tinerii fiilor lui Israil să aducă jertfe. (Eşire 24 . 
v. 5). Psalmistul David zice:. „tânărul este pe adevărata 
cale, dacă păzeşte poruncile Domnului“ (Ps. 118 v. 9), 

-Inţeleptul Solomon zice: „Veseleşte-ie tânărule în - iine- 
reţile tale și cu cele bune să se desfăteze inima ta şi 
umblă în căile inimii tale fără de prihană şi nu după 
-vederea ochilor tăi şi să ştii că pentru toate acestea te 
.va aduce D-zeu la judecată“, (Eclesiast 11 v. 9), . 

„___ Aduceţi-vă aminte ceeace zice înțeleptul Solomon: 
„Adu-ţi aminte de făcălorul tău 'mai înainte de ce vor 

.veni zilele răutăţii şi înainte de ce se vor apropia anii, 
despre cari vei zice: nu-mi plac mie aceştia“ (Ecl. 
12 v. 1). : , | 1, Ă 

In Vechiul Testament citim că tânărul David ucide 
pe Goliat, Solomon era tânăr când a ajuns împărat, le- 
remia era tânăr de tot când a fost chemat la prooro- 
cie. (ler. 1.6). .-.: a ae 

In Noul Testament aceeaş dragoste pentru tinerel. | 
Mântuitorul cere să fim ca pruncii, vindecă pe fiica de 
12 ani a lui lair, vindecă pe sluga tânără a sutaşului, 
iubeşte mai mult pe. apostolul. Ioan, cel mai tânăr dintre 

. Apostoli, - i
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| Apostolul Pavel zice căire Timotei: „lar de?poftele 
tinereților fugi, şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, 
pacea“ (II. Tim. 2 v. 22). Ma 

Si. Pavel zice că tinerii trebue să fie înţelepţi, (Tit. 
2 v. 6). e | 

Sf. Petru îndeamnă 'pe tineri la supunere, şi sme-:: 
rită cugetare (| Peiru 5 v. 5). E . 

Giasul Domnului aflat în sfintele scripturi r.e îndea- 
mnă deci pe noi conducătorii Bisericii să vă îndrumăm 

“pe voi după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu cere să daţi. - 
lui Dumnezeu anii tinereţii. Ca să puteţi face aceasta 
nu vă ajung .poveţele din școală şi din casa părintească, 

„căci mulji tineri de azi citesc cărţi rele, au prieteni răi: 
umblă cu lucruri neplăcute. Dovadă că şcoala şi familia 

nu ajunge ca să vă crească în voia lui Dumnezeu. - 
2. Firea tinereţii încă cere să purtăm grije de voi. 

Cartea Facerii spune (8 v. 80) că „se pleacă cugetul 
„omului cu. deadinsul spre rele din tinereţile lui“. Chipul. 
duimnezeesc se schimbă, dacă linărul trăiește în deprin- - 
deri rele. Dacă iu tinere culegi numai oiravă. pentru: 
sufletul tău, atunci cu greu ie. vei mai schimba mai târ- - 
ziu căci sufletul unui tinăr se deprinde cu răul. Când 
ești bătrân, nu te mai poți schimba căci o nuia tinără 

„se încovoaie, dar arborele bătrân nu. Gustul :păcatului: 
cu greu se pierde din sufleiul celuice a trăit numai în: 
păcate, cum o pânză albă vopsită cu negru “cu greu. . 
pierde culoarea neagră. | Sa 

De. aceea venim noi să vă ajutăm a scăpa de pă- 
catele care vă ameninţă. Căci diavolul niciodată nu dă. 
pace iânărului, mai ales viaţa lui este ispitită. Inima u- 

"nui tinăr e plină de focul tinereţei. Câţi sunt.numai foc 
“şi neastâmpăr?! Câţi tineri. au numai nădejdi, fără. să..: 
„ştie ce vrea?. Foarte multe polte şi dorinţi se răsboesc: 

în sufletul vostru. Voi trebue să fiți luminaţi asupra țintei. 
„vieții cu greutăţile şi bucuriile ei. Voi credeţi: că toată 
lumea este a voastră căci aveţi mai mult dorinţe. Ă 

“N'am voi să vă lăsăm ca voi la bătrâneţe să ve- 
- - deţi că tinereţa voastră aţi petrecut-o rău. După iarnă! 

* 

„vine primăvara, dar după bătrâneţe nu mai vine tinereţe...
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Noi dându-ne seama de aceasta, nu vă lăsăm de capul 
vosiru şi venim să vă călăuzim. 

3. Un tinăr se rălăci în apropierea unei mine de 
cărbuni și era cât pe aci să cadă în mină căci era în- 
lunerec. Tinărul începu să strige: sunt pierdut! Sunt 
pierdut. Un om sărac din o colibă l-a auzit şi a ieşit 
cu un felinar. Tinărul văzând lumina, a. cunoscut calea 

azi, când voi tinerii vedeţi multe pilde rele. Ajunge să 
vă spun una din pildele rele. Nunţile se fac cu alai, 
cu chiote urâte, cu beutură peste măsură, cu jocuri ne- 
cuyiincioase, cu purtare plină de zgomot în biserică. 
Noi voim să creştem din voi oameni cari să asculte de 
lisus în viața şi faptele lor, iar nu de beulură, jocuri, 
petreceri rele şi prietenii primejdioase. Voi să fiţi tineri, 
cari nu minţiţi, nu înjuraţi, nu lăcomiţi la averea altuia, 
nu desfrânaţi, ci ascultați de Dumnezeu. 

4. Țara nostră are mulţi vrăşmaşi. Voi veţi fi che- 
maţi mâne a o apăra de vrăşmaşi, voi aveţi. datorie să 

“A 
“cea-bună şi a scăpat. Aşa voim noi cu „Lumina Tine- p 
retului“ să scăpăm pe mulji lineri de cădere, mai ales: 

o iubiți şi ajutaţi sub înțeleapta conducere. a M. Sale. . 
Regelui Carol II. azi poate nu şiiţi prin ce greutăţi trece 
(ara noastră, pândită de mulţi vrășmaşi. Sunt oameni 
cari nu au ce mânca, lipsiţi, necăjiţi. -Avem datorii şi 
alte g;eutăţi. Unii zic că va fi mai bine dacă se va face 
mai mult grâu sau cucuruz, dacă 'vom avea cărbuni, 

" pelrol, lemn mai mult. Şi acestea sunt bune dar noi vă 
vom arăta că mai întâi trebue se ăscultăm de Dumne- 
zeu şi poruncile lui, mai multă iubire a aproapelui, mai 
multă ascultare de părinți, învăţători, de şcoală şi bise- 
rică; mai multă ascultare de stăpânire, mai multă iubire 
de ară şi jerifă. , | 

Cu aceste gânduri venim în mijlocul vostru. Venim 
fiindcă Dumnezeu vă iubește” şi astfel şi noi veslitorii 
voii lui Dumnezeu trebue să vă iubim. Venim fiindcă 
vrem să fiți luminaţi, voim să fiţi ai lui Dumnezeu, ai 
țării şi ai omenirii. Primiţi-ne cum primeşte un fiu po- 
vaţa tatălui său. | | 

În numele lui Dumnezeu, în numele Bisericei orto- 
- 7



doxe strămoşeşti, în numele neamului venim la voi, 
fiindcă voim ca voi să vă bucuraţi de mai multă lumină! 
Voim să se bucure Ceriul şi părinţii noştri că avem grije 
de voi; venim la voi, fiindcă sunteţi ai noşiri. Venim 
la voi cu foaia, în care vă vom chema pe căile binelui, 
adevărului şi frumosului, arătând care e datoria unui 
tânăr în familie, în şcoală, la biserică, la stăpân, la pe: 
treceri, la armată etc. Vom aduce pilde din tinerea: oa- 
menilor mari, mai ales din tinereța sfinţilor, ce fac şi 
cum iucrează tinerii din alte ţări, vom arăta cum lucrează 
Societatea Sf. Gheorghe din eparhia Aradului, vom da 
sfaturi igienice, vom da cărți frumoase acelor lineri abo- 
naţi cari vor răspunde bine la anumite întrebări ce vom 
pune despre cinstirea părinților, a Bisericei, a Şcoalei 
şi aliele. Vom da iconiţe. sfinte acelor iineri cari vor şti 
descrie mai bine o faptă bună din viața oamenilor din 
satul lor sau din viața oamenilvă din satul lor. Vom da 
ştiri din țară şi din lumea largă, cari arată viaţa în- 
Hristos. | 

Pe scurt: vom căuta să fim lumina voastră. Cu a-. 
ceste lămuriri rugăm pe Dumnezeu să ne ajute şi vă 
împărtășim binecuvântarea noasiră arhierească. 

- 
—



XĂ VIII. - 

Cuvânt 
rostit în 19 II. 1955 la sfinţirea casei comunale 

j din Lipova (Vestul). | 

Zubiţii Mei fii sufleteşti, | 
Pe vremea împăratului Artaxerxe proorocul Neemia 

primi sarcina să rezidească zidurile Ierusalimului, dar 
popoarele străine priveau cu mânie şi pizmă munca de 
reinălțare. Cu pizmă şi mânie privesc la noi unii streini, 
cum fortilicăm şi întărim zidurile de apărare ale scum- 
pei Românii. | | 

Pe. vremea lui Artaxerxe cu toată ura vrăşmaşilor . 
arabi şi amoniţi, Neemia striga: să ne sculăm şi să zi- 
dim (Cartea lui Neemia 2. v. 18), căci Dumnezeul Ce- 
rului ne va ajula nouă. Glas profetic se auzia atunci şi 
s'a realizat, glas profetic 'vedem şi noi astăzi, şi-l ve- 
dem. realizat. 

După înălțarea atât de măreaţă a sfintei noastre 
-. biserici din Lipova, vedem azi înălțat edificiul Primăriei 

din această localitate bănăţeană şi gândul nostru se în- 
dreaptă mai întâi spre Dumnezeu. Mulţumimu-Ţi Doam: 
ne, că ne-ai ajutat să stințim şi locaşul acesta în care 
după voia Ta se vor orândui irebile publice “ale acestei - 
comune. 

Prin mine, Doamne, vărsat-ai binecuvântare asupra 
acestui locaş făcut din jerifa tuturor spre binele tuturor, 
Binevoeşte, Doamne, a face pe toți fiii noştri din această 
comună să înțeleagă, că precum la ridicarea lui a 
avut acelaş preţ munca celui ce a cioplit piatra, ca şi 
a celui ce a pus moriarul, — așa şi munca de obşte 
ce se va săvârşi în această măreaţă clădire va fi de a- 
celaș preţ pentru toți. | 

7 7*
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In timpul marelui război într'un lazaret se puteau 
citi cuvintele: „orice muncă peniru ţară are. acelaş preţ“. 
Noi adăogăm aici că nici un preţ nu are cel ce îiră- 
ieşte numai pentru discordie, pentru ura implacabilă şi 
lipsa de dragoste. 

Şi aici ajungem, iubiții Mei, să ne aducem aminte 
în orice împrejurări de aceia, pe cari Dumnezeu i-a a- 
les ca instrumente pentru îndeplinirea voiei Sale sfinte 
şi vecinice. Slujitor al lui Dumnezeu a fost distinsul nos- 
tru fiul al Banatului, dl Sever Bocu atunci, când a re- 
împodobit biserica din Lipova, în slujba lui Dumnezeu 
a siat şi în timpul zidirei acestei Primării, căci de mul- 
ie ori îmi zicea cu privire la clădirea aceasta, cum zi- 
cea odinioară Neemia: „Dumnezzul cerului, acela ne va. 
ajuta nouă“. lată, iubitul nostru fiu duhovnicesc, Dum- 
nezeu ni-a ajulat nouă. Dumnezeu să-Ți răsplăteacă 
pentru purtarea de grije față de această comună în spi- 
ritul înţelegerii, al iubirei curate, şi al interesului obştesc. 

„ Jubilii Mei, 

“lar acum pe toţi Vă rog, să rugaţi pe Dumnezeu 
să reverse asupra acestei case a Primăriei numai darul 
înțelegerii, numai viriuţi creștineşii. Virtutea nu este în- 
chisă peniru nimeni, să lasă a fi primită de toţi, chia- 
mă pe toți, bogaţi şi săraci, năcăjiji şi veseli, şi vă de- 
săvârşeşte pe. toţi. Mai ales viriutea îrăţiei să stăpâneas- 
că aici atât de căutată în zilele noastre. . 

“Să nu uităm fraților, că un luliu Caesar a biruit în 
lupta dusă împotriva lui Pompeiu, fiindcă Pompeiu prea 

. îşi divizase forțele, iar ale lui Caezar erau organizate! 
Să căutaţi deci a trăi în duhul frăţiei, şi din inimă 

vă zic ca sfântul Ap. Pavel: „Primiţi bucuria mea, ca 
aceeaşi să cugetaţi, aceeaşi dragoste având, un suflet. 
fiind, una cugetând. Nimic făcând cu prigonire sau cu 
mărire deşartă, ci cu smerenie unul pe altul socotind a 
ji mai de cinsle decât pe sine. Nu ale sale fiecare, ci 
şi ale altora fiecine să căutaţi“. (Filip. 2, 2-4). 

Monumentele comunei bănățene Lipova, fi-vor pen- . 

N
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tru toată suflarea românească monumente neperitoare 
ale muncei pentru neam şi lege. Păzeşte, Doamne, a: 
ceste monumente, spre slava Ta şi a patriei Române, 
spre întărirea tronului iubitului nostru Rege Carol Il şi 
a scumpei Românii. 

Amin. 

=
 

.



XăIĂ, 

Justiția Țării și Seciele 
publicat în „Universul“ din 17 Febr. 1933, 

Biserica ortodoxă română, prin docirina ei sfântă, 
prin tainele sfinte, ceremoniile şi organizaţia ei, duce 

2 oameni la mântuire, spiritualizând pe individ şi so- 
cietatea. Dar statul admite ca alăturea de scumpa noastră 
„maică sufletească să existe şi seciele, întru cât ele nu 
ar primejdui ordinea publică şi bunele moravuri. Ba 
statul, prin legea din anul 1928, a recunoscut baptismul 
ca religiune. | 

Prin libertatea dată baptismului, în cadrul acestei 
secte toţi cei certaţi cu morala își găsesc ocrolire, ba 
chiar o bogată. desvoltare a instinciului ereditar şi ime 
pulsiv al afirmării personale. Conducătorii bapiiştilor sunt 
astăzi divizați, atât cei români, cât şi ungurii au câte 
două uniuni: una oficială şi alta neoficială. Cu toată 
această împărlire, baptiştii continuă a-şi desfăşura opera 
destructivă, de dărâmare a prestigiului ierarhiei biseri- 
ceşii şi a autorităţii de orice fel. Prin manifestările sale, 
baplismul îndeamnă la indisciplină față de biserică şi 
chiar de conducătorii baptişti. 

Este o atitudine îngrijorătoare aceasta. Indisciplina 
lotdeauna a eterogenizat şi împărţit viața omenească. In- 
disciplina sectară a dus până acolo, că 'mulji cectari, în 
lipsă de autoritate bisericească îndrumătoare, au început 
a se îndoi şi de existența lui Dumnezeu şi asifel pă- 
răsind adunările baptiste au devenit atei: şi oameni pri- 
mejdioşi în satul lor. Cunoaştem asemenea cazuri şi 
chiar dacă ele :sunt puţine, sunt prin natura lor con- 
cludente asupra posibilităţilor de primejdii viitoare. 

Sectarii încăpăţânaţi au ură nedumerită împolriva
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ordinei existente, sunt cinici, provocători. Dar nu se 
impolrivesc pe faţă ordinei acesteia, ci în mod deghizat 
o atacă, insultând biserica şi slujbele ei. In Vinerea Pa- 
limilor din 29 Aprilie 1932, s'a -întâmplat în comuna 
Buteni din judeţul Arad, un caz, care pune în adevărată - 
lumină pe baptiști. In seara acelei zile, pe când cre- 
dincioşii ortodocşi erau adunaţi la biserică, iar preoții 
săvârşeau slujba prohodului Mântuitorului, mai mulţi 
baptişii adunându-se în curtea adunării baptiste, situată 
aproape de biserica noasiră, — au început să cânte cu 

„ fanfara lor diferite cântări scandalizând întreaga populaţie 
prin acest fapt neobişnuit şi jignind biserica noastră 
ortodoxă, 

Judecătoria din Buteni, în baza codului de con- 
travenţiuni art. 52 şi 78, a condamnat pe conlravenienţi 
la câte 2000 lei amendă, comutabilă în 40 zile închisoare, 
în caz de neplată. Tribunalul din Arad a confirmat 
senlinja judecătoriei, care s'a întemeiat şi pe lucrările 
aulorului acestui articol, când între molive a adus şi 
faptul că Vinerea Patimilor la bapiişii nu se serbează. 

Cinste se cuvine justiţiei, care a dat acest verdict 
linişiitor şi drept. . 

Un alt caz mai aducem ca să dovedim că justiţia 
noastră işi dă seama de drepiatea cauzei ce o repre- 

„_Zentăm în lupta conira sectelor. - | 
Adveniişiii din oraşul Piatra (jud. Neamţ) pretextând - 

că li sa dărăpăna! localul de adunare, au cerut pri- 
măriei autorizaţie să-şi clădească un nou local lângă 
biserica Sf. loan, clitorie a lui Ştefan cel Mare. Primăria 
autoriză clădirea, ba chiar şi ; ministerul cultelor. Co- 
mercianții şi intelectualii din Piatra au protestat împo- 
triva clădirii şi după multă stăruință, mitropolia Iașilor . 
a isbulit să oprească lucrările. Dar adventiștii au pornit 
acum proces de desdaunare, pe care însă l-au pierdut, 
căci înalta Curte de casaţie, cu senlința din 20 Dec. 
1932, a dat câştig de cauză! bisericii ortodoxe, a 

Acesie două cazuri fac cinste justiţiei noastre. Dacă 
justiția ne apără, cu atât mai mult se cuvine să ne a- 
părăm noi față de secte, prin forțe organizate. Dacă o -
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eparhie singură nu poate plăti un preot misionar, nimic 
nu se împiedecă să ținem misionari cu forțe frăţești, dela e- 
parhie la eparhie; nimic nu stă în cale să sprijinim bibliote- 
cile de propagandă, să angajăm colportori comuni pentru. 
desfacere de cărţi. - Nimic nu ne împiedecă să ţinem 
cursuri misionare cu preoți din 2 sau 3 eparhii, etc., etc., - 

Câ! mai curând trebue să trecem barierile admini- 
stralive eparhiale şi să nu îngrădim misionarismul în 
graniţele “ eparhiei. Forţele irebuesc asociate, oamenii 
“din o eparhie să acţioneze şi în altă eparhie. 

Suntem doar Biserica adevărată a lui Hristos, unde 
este indicată lupta comună, unde distanţe nu trebue să 
existe. Să nu ne încredem în nimic mai mult, decât în 
coalizarea forțelor. Când se creiază organizaţii peste 
barierele de stat pentru salvarea economică a lumii, când 
se coalizează conira noastră forțe cari pun în joc si- 
tuaţia Bisericii, — să luptăm şi noi cu forțe concentrate. 

luliu Cesar în lupta dusă împotriva lui Pompeiu a 
biruit, pentru că Pompeiu îşi divizase prea mult forţele 
şi nu îndrăznea să atace. Cesar a îndrăznit şi a biruit 
cu forțe. organizate. Şi noi: vom birui, dacă vom lupta 
frățeşte, organizat. Ne-ajută în lupta aceasta o mulţime 
de buni creştini. Soţia unui medic a converlii nu de 
mult doi baptiști, un avocat pe alţi baptişti. Când vedem 
gesturile de dreptate ale' justiţiei, să fim cu nădejde. 

Biserica mulţumeşte justiţiei române că-i apără drep- 
ialea pentru care se luptă. 

 



XXA. 

Cuvânt de mângâiere 
către un prietin sincer, dl sub-secretăr de stat 

Dr. Viorel Tilea. 
| | 

Secretul statorniciei în prietenie sinceră nu poate 
fi deslegat decât de învăţătura revelată a Mântuitorului 
lumii. Legătura de frăție a sângelui este mai slabă decât 
seniimentul iubirei creştine, pentrucă fraţii de sânge 
“primesc puline părticele din sângele părinţilor și ei de 
„multe ori se ceartă chiar pentru lucruri mici, dar frăţia 
creşiină întrece orice considerațiuni oscilante omenești. 

| Dintr'un sentiment de înaltă dragoste creştinească 
răsar aceste rânduri ce Ţi-le scriu. Imi aduc aminte de 
zilele unui an înireg, când în serviciul țării am muncit. 
împreună la Preşedinţia Consiliului Dirigent şi astfel de 
atunci orice bucurie ce ai, este a mea şi orice durere 
ai, inima mea o împărtășeşie. Astfel şi eu am împărtăşit 
„cu tine durerea ce ai îndurat, prin trecerea timpurie din 
această viaţă a fiului tău iubit Şerban. NE 

Durerea aceea încă nu este alinată, dar ştiu că ea 
este îmbrăcată în vestmântul nădejdei creştine. Lasă-mă 
deci să dau şi eu mulţumită lui Dumnezeu că te-a mân- 

„găiat, aducându-Ţi aminie de Cuvintele Domnului: „Lă- 
sai pruncii să vie la Mine“ (Mat. 19 v. 14). 

Ca această mângăiere să-ţi fie deplină, cu dragoste . 
îți aduc aminte de ceeace a zis Domnul despre prunci: - 
„îngerii lor, în ceriuri, pururea văd faţa Tatălui meu, 
carele este în ceriuri“ (Mat. 18. v. 10). 

Sfântul apostol Pavel zice în epistola căire Ebrei: 
"„Nu este „nici o făptură ascunsă înaintea lui Dumnezeu, 
ci toate sunt descoperite“ (4 v. 15) Lumina gloriei di- 
vine a dat duhului fiului tău scump puterea să penetreze
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esenja divină, aşa precum Dumnezeu ne vede pe noi, 
- aşa vede el acum pe Dumnezeu. | 

Păstrează-ţi deci îndeclinabilă frumoasa speranță 
creştină că-l vei revedea pe Fiul tău, căci credincios 

„este Domnul şi ine făgăduinţele.. Cultivă această fericită 
nădejde căci nimic nu este mai sigur decât vecinica re- 
compensă. 

Primeşte: cu drag, aceste cuvinte de mângăiere dela 
Mine şi Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze. 

 



XXI. 

Cuvânt funebru 
la înmormântarea Doamnei Sofia Dr, Avram. 

Imbroane (26 II. 1933). 

„Pămânleanul născut din femee, este 
cu viață scurtă, şi plin de necaz și ca 
o floare înflorind cade şi ca umbra 
fuge şi nu stă“. (lov. 14 v, 1-3), 

“ Mult Indoliată Familie, | 
Jalnici Ascultători, 

Alegeţi mângăiere în loc de îniristare, linişte su- 
fletească în loc de turburare, nădejde în loc de desnă- 
dejde, aripile credinţei în loc de necredinţă. Nu plângeţi, 
căci viaţa întreagă a distinsei defuncte ne încredinţează, 
că a luptat pentru a fi totdeauna în slujba veciniciei. 
Prin mine grăește acum Biserica, ceeace eu spun, Bi- 

„ Serica spune, dar distinsa decedată ascultă cu mângăere 
şi pare că ne-ar zice tuturor: oh, oameni muritori, 
Dumnezeu să vă fie nădejdea şi scăparea în necazuri, 
căci ajutorul omenesc ca o suflare trece şi înşelător 
este. Dumnezeu să vă fie nădejdea, căci atotputernicia 
în mâna Lui este, El face milă cu noi şi ne răsplăteşte. 

" Jalnici Ascultători, 

Cu tot dreptul poate zice distinsa defunclă: lată pen- 
tru mine nu : mai încălzeşte şi nu mai luminează soarele, 
dar a încălzit şi a lumint inima mea pentru soțul meu 
şi peniru copiii mei, iată pentru mine nu mai înfloresc 
şi nu mai rodesc pomii, dar înflori-vor în viriuli şi ro- 
di-vor fapte bune scumpele mele odrasle. Sielele lumi- 
na-vor pe cer fără ca eu să le mai văd, dar vedea-vor 

„Oamenii buni şi nu vor uita, dar mai ales'nu va uita
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“soțul meu: iubit, ca am fosi o soţie credincioasă, bună | 
sfătuitoare şi mângăitoare a unui fruntaş al vieţii publice 
şi ales cap de familie, şi că am crescut prunci buni, 
cari ca şi mine, se vor nizui spre fapte bune pentru a - 
puiea la timpul său să se apropie spre viața cea veci- 
nică, ieșind din aceasta lume a făgăduinţelor. 

Şi acest glas, ce pluteşte cu adevăruri vii peste 
viața tuturor celor ce cred în Cel ce a zis: Eu sunt 
calea, adevărul şi viaţa, ne mângăie în durere, ducân- 
du-ne la viața florilor şi plantelor, cari se ofilesc dar 
iarăş înfloresc. După icoana tristă şi posomorâtă a ier- 
nei, răsare icoana primăverei dulci cu văile și munţii 
palpitând de o nouă viaţă şi cu cântecul fermecător al 
pasărilor. 

Ni se pare ca şi cum natura ar striga: iată cum 
câmpurile şi pădurile se îmbracă din nou şi atunci ve- 
dem şi mai bine adevărul creştin că după moarte vom . 
trăi, căci nu se poate ca Dumnezeu să facă lumea pen- 
iru om, pentruca apoi pe om să-l dea piericiunii, şi nu 
se poate ca numai florile şi iarba câmpurilor să înflo- 
rească din nou, iar omul să moară peniru totdeauna?! 
omul cu spiritul său păirunzător tinde spre cele înalte, 
cu inima lui arde pentru virtuţi, iar cu conştiinţa lui 
caută zările senine şi asifel nu se poate ca în faţa a- 
cestor adevăruri noi să căutăm numai cu ochii irecă- 
tori ai trupului. Avem nevoie de ochii credinţei, că să 

„avem liniştitoarea încredere, că dacă arborele din pă- 
dure după tăiere este iransformat în instrument folositor 
omului, cu atât mai mult va trăi omul după moarte. 

Desigur trăieşte în Domnul după moarte, în fericire, 
disiinsa decedată. Trăieşte în liniștea vieţii: spirituale a- 
colo, unde pentru dânsa a încetat lupta nesigură a vie- 
ţii, acolo unde are cerliludinea biruinței.. Liniştea în 

" Dumnezeu, o are pe deplin, căci numai aici, în viaţa 
materială este neliniște și luptă. : . 

Această linişte în Dumnezeu este o răsplătire a o- 
mului vrednic, este o recompensă pentru viaţa scurtă 
în care alâta are de suferit, precum zice dreptul Iov: 
„Pământeanul născut din femee este cu viaţă scurtă şi
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plin de necaz. Şi ca o îloare înflorind cade şi ca um- 
bra fuge şi nu ștă.“ (14 v. 1—2). - . 

Decedaia s'a născut în 1886 în Cernăuţi, Buco- 
vina, din familia aleasă Topor-Tarnovieţchi, care a dat 
multe elemente valoroase românimii din Bucovina, fă- 
când parte din aceasta familie şi episcopul Baloşescu, 
al doilea episcop al Bucovinei. 

| D-na Imbroane a absolvai studiile liceale în Cer- 
năuli, apoi a făcut studii de, filosofie la Facultatea din 
Cernăuţi şi Viena, fiind eleva renumitului profesor Sex-- 
til Puşcariu, S'a căsătorit în 1910 cu D-l Dr. Avram: 
Imbroane, trăind cea mai fericită viaţă conjugală până” 
în clipa morţii. Dumnezeu a binecuvântat-o cu 5 copii, 
3 feciori şi două fetiţe, pe cari defuncia i-a iubit şi a- 
dorat nespus de mult, sacrificându-se pentru exemplara. 
lor educare. A fost o mamă model. 

Având o deosebită vocaliune către arta casnică a. 
jărancei române şi posedând pregătiri speciale în a- 
ceastă direcţiune pe lângă preocupările sale familiare, sa. 
ocupat extrem de mult de arta şi industria casnică, în acea- 
stă direcţiune. a făcut valoroase colecţiuni, albumuri. 
înființând ateliere de țesătorie, îndemnând ţărancele la. 
conlinuarea şi perfecţionarea îndeletnicirilor lor artistice, 

” participând la nenumărate expoziţii cu produsele acestei - 
arie. atât în țară, cât şi la cele internaţionale. Astfel a: 
expus obiecte admirate și apreciate în expoziţiile din: 
Bucureşii, Viena, Roma, Bruxelles, Barcelona — unde 
a luat medalia de aur, — Berlin etc. Cu acestea ob- 
iecte a atras și înalta atențiune a M. S. Regina Maria. 
şi a Alteţei Sale Arhiducesa Ileana, fiind foarte apre- 
ciale şi de către Simona Lahovary, damă de onoare a. 
a M. S. Regina Maria. ăi | | 

Pentru educarea tinerelor generaţii de fete a înfi- - 
“injat, prin o stăruințţă neobosită, - cu voinţă de fier, cu. 
imense sacrificii materiale şi morale, împotriva tuturor . 
adversităţilor şi neînțelegerilor ce a întimpinat, încă. în 
anul 1921, Şcoala de menaj. din Timişoara, unde-şi gă- 
sesc educaţia fete din toate colţurile ţării, cari vor binecu-: 

„vânta toldeauna numele nobilei fondatoare a acestei şcoli...
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Tot dânsa a înființat şi societatea numită Cercul 
gospodinelor din Bânat, pe care a prezidat-o cu mullă 
pricepere şi. demnitate până în ziua morţii. 

A fost o soţie ideală, în timpul războiului mondial 
şi-a. urmat soțul, care plecase ca voluntar în armata 
română. A fost cu dânsul la laşi, a siat cu copiii mici 
în Chişinău şi-l aştepta din Siberia, unde avea însăci- 
narea să elibereze pe . prizionerii români. Totodată a 
fost şi o mamă bună și atunci, iubiții mei, cu toată în- 
crderea vă îmbărbătăm şi vă asigurăm, mai ales pe 
voi membrii familiei îndurerate, să fiţi . siguri că două 
cununi nevestejile vor sirăjui la mormântul întru Domnul 
adormitei: una împletită din sentimentele noastre de | 
împreună simţire dureroasă, iar cealaltă împleiiiă de 
toți acei cărora le-a făcut bine în viaţă cu o vorbă bună, 
„cu o mângăiere şi cu un semn de preţuire, în familie, 
în viaţa socială, în cadrul  bisericei ortodoxe strămoşeşti. 

Şi aici să-mi fie îngăduit, jalnici ascultători, a a- 
minii că suilelul răposatei stă linişiit şi aşteaptă jude- 
cala lui Dumnezeu. Dar cu cutremur vor sta în faţa 
înaltei dreptăți divine toate acele femei ce nu voiesc să 
fie mame şi nu-şi fac datoria de mame bune. Asemenea 
ființe, zice-vor: Munţilor, cădeţi peste Noi, şi vor zice: 
dealurilor îngropaţi-ne. 

Moarte, judecată, răsplată, aceste trei cuvinte să 
fie pentru ioţi, cele mai serioase cuvinte. Fericitul leronim 
zicea: ori de sunt la mâncare sau beutură, sau altceva 
de fac, pare că sună în urechile mele cuvintele: „ridica- 
jivă morilor din morminte, căci s'a apropiat judecata“: 
iar fiecare dintre noi să ne dăm seama că singuri ye- 
nim în lume, singuri mergem cu sicriul în mormânt, şi 
singuri vom sta la judecată. | 

: O adevărată mamă, creștină română, ortodoxă, în-... 
zestrată cu înalte caliiăţi, se bucură azi în fericirea drep- 
ților. In fața perderei ireparabile zicem neconsolatului 
soț: Nu plânge, irate, soţia ta trăeşte, iar fiilor le zi: 
cem: nu plângeţi, mama voastră este în sufletul. vosiru.. 
"Şi acum cu toţi să zicem: Păzeşte, Doamne, cu 

drepții-pe roaba Ta. Amin.  * -



XXXIL.: 

Cuvâni îunebru, 
la parastasul distinsului tînăr Dr. Oprea Ioachim 

ținut în Timişoara, în 11 Marlie 1933. 

 Jalnici Ascultători, 

„___ Tinereţa este primăvara vieţii. Sănătatea, puterea, 
vigoarea, seninălalea și voia bună sunt semnele ei. Cer 
albastru de Mai acoperă vremea iinereţii, care adăpos- 
teşie nădejdiile şi bucuriile cele mai curate. 

Dacă providenţa divină ar îngădui să alegem cel 
mai mare bine, am alege tinereța .vecinică crezând că 

„ea este fericirea adevărată. 
Dar tinereţa este şi ea aproape de moarte, ca floa- 

rea pe care vântul primăverii o usucă. Precum floarea 
se usucă de vânt, aşa sufletul stăpânului morţii vesle- - 
'jeşte viața tinerească. 

Credinţa ne mângăie în faţa acestui adevăr al vieții. - 
Când ne rugăm pentru sufletul unui tinăr decedat 

fără de veste, peste al cărui mormânt vor înflori nu 
peste mult florile primăverii, o facem cu sufletul liniştit 
şi plin de credinţă. Trupul murilor al regretatului Dr. 

„ loachim Oprea zace acum înire cruci de lemn slăbite. 
de vreme, peste cari se pleacă crengile copacilor se- 
culari, dar sufletul lui trăeşte, căci Dumnezeu i-a dat 
schinteia divină a sufletului. | ă 

A plecat dintre noi la începulul carierei sale fru- 
moase, plin de nădejdi. și dorinţi înalte, plin de visuri 
curate, de putere de muncă şi de talent.. El era gata 
să muncească să clădească cetatea de aur.a nădejdilor 
iinereței, iar acum se odihneşte în satul copilăriei lângă 
părinţii săi scumpi.
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„ Doamne, Dumnezeule, alesu-m'ai pe mine, ca să 
mângăi pe cei în durere ai turmei mele, ajută-mi Doamne 
ca să pot picura siropi de nădejde în sufletele rudeniilor! 

Jalnici şi iubiți fii sufleteşti, 

Noaptea morţii şi-a întins aripile peste partea pă- 
mântească a scumpului vostru frate şi rudenie, dar raza 
spiritului său bun şi iubitor trăeşte între voi. Trăsăturile 
blânde ale feţei sale, razele viitoarelor nădejdi, sunt ne- 
peritoare în ochii voştri. Gândiţi-vă câţi lineri de azi, 
cari au uitai de Hristos şi evanghelia lui, irăesc în apa- 
rențe de viață adevărată, în aliludini sterile şi vanitoase, 
gândiţi-vă că aţi jerifit peniru fratele vostru şi acele jertfe 
nu le vedeţi rodind aici pe pământ, dar rodesc în îm- 
părăţia luminii, pentrucă Dumnezeu ine în: mâna sa -fi- 
rele rolurilor din viaţă şi duce spre o ţântă hotărită fi- 
rul fiecărei vieţi. 

Firul vieții iubitului nostru frate sa impletit acum 
cu vecinicia. Talentul lui, iubirea lui, nădejdile lui sunt 
mai tari decât întunerecul. sicriului, căci precum razele 
soarelui revin în unicul punct central din care au radiat, 
aşa şi sufletul iubitului vostru frate este o rază a spiri- 
tului veşnic, neperilor, care l-a trimis. în lume şi deci 
s'a întors iarăş la isvorul său după moarie, precum după 

- noapte răsare soarele. 

Fraţilor, 

„ Viaţa cale lungă este şi noi călători. Ostenim aici, sân- 
gerăm căutând fericire, irecem pe lângă case și cruci 
de hotar, ca la urmă să adormim sub o cruce de lemn 
sau de metal. Crucea aceasta este scumpă, de mare: 
preț. Ea ne aduce aminte că prin Cruce a înviat Domnul 
dându-ne şi nouă învierea vieţii veşnice. Noi cei rămaşi 
în viață să ne toarcem deci cu incredere firul vieţii, căci 
“precum zice sf. Apostoi Pavel: „Ori lumea, ori viaţa, 
ori moartea, ori acestea de acum, ori cele viitoare, toate 
ale voastre sunt, iar voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos. 
al lui Dumnezeu. Amin.



e 

XXĂIII, 

Cuvânt funebru, 
"ținut în 15 Aprilie 1935 la înmormântarea proto- 

popului onorific Vasile Olariu, fost funcţionar 
administrativ al Eparhiei Aradului. 

Mai buni este ziua morii decâi ziua 
nașterii. (Pred. 7.y, 21.) 

Jalnici Ascultători] 

Rămăşițele pământeşti”ale unui venerabil preot se 
"găsesc în acest sicriu, împodobit cu flori. In clipa în 
care noi slăm aici, părintele Vasile Olariu se găseşte 
în fața Tatălui Ceresc ca să-şi ia răsplătirea. Da, jalnici 
ascullălori, răsplătirea, ca preot şi slujbaş al Bisericii 
lui Hristos, timp de 58 de ani. : 

Mare putere avea el până ce era în viață : puterea 
legării şi a deslegării păcatelor. Inainte cu vre-o 10 ani 
pe marea Mediterană mai mulle corăbii se luptau cu 
valurile primejdioase cari au înghiţit mai mulle corăbii. 
Una singură mai rămase pe valuri, având un bun câr-- 
maciu, Dar iată că vântul suflă cu iurbare, valurile vâjâe 
cumplit şi primejdia creşte, sporind frica călătorilor. O 
mamă credincioasă îşi ridică pruncul cu mânile. şi se 
roagă „Doamne dacă noi suntem nevrednici, peniru 
nevinovăția acestui prunc, mâniueşte-ne pe noi“. Valu- 
rile s'au liniştit, corabia s'a salvat, Aşa a liniştit părintele 
Olariu valurile păcatelor, până când 'era în viaţă, nu un 
simplu copil, ci pe însuşi lisus ridicându-l cu mânile sale 
sub forma pânei şi a vinului de câte ori slujea sfânta 
Liturghie. a 

Dar iată că şi prin moartea lui, durerea se stlăş- 
luieşte în noi, pentrucă pământeanul născut din femee ori 
câte zile ar avea în viaţă, trăieşte între bucurii şi du- - 

N 8 

'
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reri , căci nu există trandafir fără spini, bucurie fără 
durere, dulceaţă fără amărăciune, lumină fără umbră, 
înălțare fără cădere şi.naștere fără moarie. De aceea 
zicem că mai bună este ziua morţii, decât ziua nașterii, 

* 

Jalnici Ascultători, | 

Nu numai rudeniile, dar şi biserica are durerea ei, 
când pleacă unul din slujitorii ei. Eu, reprezentantul 

„Bisericii mele ortodoxe, am durerea să nu mai aud gla- 
sul părintelui Vasile Olariu la cetirea uneia din cele 12 
Evanghelii din Joia Patimilor, să nu-l mai văd asistând 
regulat la sfintele slujbe, să nu-l mai văd venind cu acte 
la mine în birou şi în fața acestui adevăr adresez şi eu 
câteva cuvinte pentru acel care m'a iubit. 

Firesc lucru este când stejarul bătrân cade la pă: 
mânt şi toluşi simțim că lipsește. ceva pădurii, firesc 
este să piară un trandafir care de multă vreme a impo- 
dobit grădina şi pomul care vreme îndelungă a fruciificat. 

| Firesc esie că asemenea unui falnic şi bătrân şte- 
jar a trecut şi părintele Olariu din mijlocul nosiru, dar 
în mijlocul iniristării trebue să evocăm simbolul luminării 
pe care înainte de moarte a ţinut-o în mâna sa muri- 
bundă. Luminarea aceasta pe care toți o vom purta:o, 
are înţelesul că în fața morţii a căzut cortina şi muri- 
bundul vede că ceeace a fost, era numai un curcubeu, 
iar ceeace va veni aduce sau osândire sau fericire. 

Răposaiul în Domnul să îndreptăţeşte pe sine acum 
în fața lui Dumnezeu. Să ne rugăm deci pentru el, ca 
Dumnezeu săi facă loc în locaşurile drepţilor, căci Dum- 
nezeu ascultă rugăciunile noastre. Când Tobie a îngro- 
pat pe fraţii săi din caplivitatea Asiriană, — sub regele 
Senacherib, arhanghelul Rafail ii zice: „Şi când nu 
te-ai lenevit a te scula şi a lăsa prânzul tău, ca să în- 
gropi cel. mort, nu era necunosculă fapta ta cea bună 

- şi împreună cu tine era...... cât te rugai tu şi nora 
ta Sara, eu am adus pomenirea rugăciunei voastre îna- 

' intea celui sfânt“ (Tovit 12 v. 12 şi 14)..
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Dormi în pace, părinte, care ai fost sincer cu e- 
piscopul. tău, pe care l-ai iubit. Toată viaţa mea iţi voi 

„pura pomenirea cu cinste şi voi zice adese ori: Odih- 
“neşte Doamne cu drepții pe robul tău. Amin. 

  

8*



XXĂIV. 

- Apostolaiul laic, 
ființa și actualitatea lui — cuvântare ţinută în 5 
Martie 1933 în sala teatrului naţional din Cluj, cu 

prilejul organizării Frăției ortodoxe române. 

- Înalt Preasfinţiţi Părinţi ! 

Prea Sfinţiţi Părinţi! 

Fraţi Ortodocși Români! 

- Puterea primăvăratecă a credinței noastre strămo- 
şeşti țâşneşte astăzi din sufleiele noastre. Se revelează 
în. noi taina unei veşnice înfloriri chiar (acum, când 
minţile cele mai înălțate ale lumii de azi sunt adormite 
de somnul necredinţei şi indiferertismului. . 

 Mulţumimu- Ți Doamne, că în toiul iernei nu numai 
fizice, dar şi spirituale-a lumii de azi, ai făcut să sune 
goarna mobilizării ortodoxe româneşii, peniruca fiii Bi- 
sericei noastre strămoșești cu avânt cuceritor să pără- . 
sească  amorţirea, loropeala şi încremenirea şi să-Ţi 
slujască - Ţie! 

Mie mi se pare ca şi cum mişcarea creştinilor mi- 
„reni ar imita viața activă a naturii. 

Soarele încălzeşte şi luminează! până la raza lui 
-cea mai de pe urmă, stelele luminează în întunerecul 
nopţii, pomul se sileşte ca să rodească, floarea înfloreşte 
răspândind miros plăcut, iar: priveghetoarea cântă cân- 
tecul ce i-l-a dat Dumnezeul! . 

| Dacă natura neinsufleţită lucrează şi dacă viaţa 
năâturii ia diferite înfățișări, după condiţiile date fiecărei 
vieţuitoare, cu atât mai mult trebue să lucreze omul ca 
ființă spiriluală. Cea mai caracteristică însușire a ființei:
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spirituale este activitatea şi când creştinul ca ființă spi- 
rituală zice: „Și ne iartă nouă greșalele noastre“, re- 
cunoaște. că Dumnezeu i-a dat omului răspundere. peniru 
faptele sale! Numai munca proprie face pe om să vadă 
valoarea îndreptăţirei sale şi a curăţeniei sale! Numai 
sârguinciosul știe cât de puţin poate omul singur, iar 
leneșul cere cu îndrăzneală egoistă. Leneșul cere darul 
lui Dumnezeu pe un ton poruncito:, ba nici nu recu- 
noaște darul lui Dumnezeu. 

Cunoscând acest adevăr, cu mintea oamenilor lumi- 
naţi să recunoaştem că Dumnezeu ni-a dat şi puterea 
ca darul său să-l transformăm în vrednicie personală, 
făcându-ne vrednici de „harul divin. Să conlucrăm cu 
harul divin cu toată puterea, căci în murica şi jertfa noastră 
se reoglindeşte preţul ce-l dăm darurilor divine. | 

Apelul la conlucrare cu harul divin l-a făcut însuş 
„Mântuitorul. Sau doar nu ne aducem aminte de fecioarele 
neînțelepte că mergând după untdelemn au întârziat și 
au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne nouă ?-Nu auzim 
oare cuvintele Domnului: adevăr grăiesc vouă nu vă 
cunosc pe voi. Drept aceea, priveghiaţi că nu; şiiţi ziua, 

„nici ceasul, când vine fiul omului“ (Mat. 25 v. 12—13). 
Fraţii mei, oare parabola cu-iconomul necredincios. nu 
ne aduce aminte că Mântuitorul ni-a făcut făuritorii pro- 

„priei noastre fericiri? Nu ne dăm seama că libertatea 
şi răspunderea. personală, ce le avem, îndeamnă voința 
noastră spre viaţă şi transformă în forţe orice slăbiciune ?! 
„Hristoase Dumnezeule, 'noi: ştim că dela cântările 

corurilor cereşti până la freamătul frunzelor din codru, 
până. la căderea. picăturilor de rouă, totul este lucrul 
mânilor'-tale ! Şi cântecul ciocârliei şi ' al privighetoarei, 
dela Tine sunt, dar precum soarele încălzeşte pământul, dar 
şi noi trebue să-l lucrăm, aşa trebue să conlucrăm cu harul 
divin. Tu Doamne, ne-ai învăţat să zicem: „Slugi netrebnici 
:suntem, ce eram datori să facem am făcut (Luca 17 v. 10), 
dar-ne-ai mai învăţat să fim desăvârşiţi şi ni-ai zis: „Nu tot 
cel, ce-mi zice Mie Doamne, Doamne, va . întra întru 
împărăţia cerurilor, ci care face voinţa Tatălui meu celui | 
din ceriuri (Mat. 7. y, 24), ss tii
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Precum orbului dela lacul Siloamului i-ai uns ochii 
cu tină, dar l-ai irimis săse spele, aşa ne ceri și nouă 
muncă, mobilizarea forțelor, ca prin aceasta să cunoaş- 
tem bogăția darurilor tale. Ca să ajungem la liniştea 
vieţii spirituale adevărate, unde încetează lupta nesigură, 
unde găsim biruinţa sigură şi statornică, şi puţina noas- 
tră sforjare o ceri Doamne, şi ce.nu vom da oare, ca 
să ajungem la acea sigură biruinţă?? 

Conlucrarea cu darul divin și cu biserica. se face: 
în vederea mâniuirii sufletelor: care este cea mai în- 
semnată chemare în viață: „divinorum operum  divini- 
ssimum“. | 

Problema mâniuirii sufletului este mai întâiu  dato- 
ria preoţimii, dela preoţime cerând Dumnezeu mai  în- 
iâiu sângele celor ce vor fi pierduţi. Dar însuş Mântui- 
torul zice nu numai preoților, ci tuturor oamenilor: „a- 
devăr grăiesc. vouă, întrucât nu aţi făcut unuia dintre a- 
cești prea mici, mie nu mi-ai făcut“. Mat. 25 v. 45), 

Deja Psalmistul David se gândea că are datoria 
"să se cugete şi la păcatele altora, zicând: „Invăfa-voiu: 
„pe cei fărădelege căile tale şi cei necredincioşi la tine 
se vor întoarce“ (Ps. 50), iar sfântul apostol Pavel zice: 
„Purtaţi sarcina unul altuia“, (Galat. 6). Sfântul apostol 
Petru zice despre chemarea iuiuror creştinilor: .„Voi 
sunteți. seminţie aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, 
popor agonisit de D-zeu, ca să vestiți în lume bunătă- 
jile celui ce v'a chemat din întuneric la lumina sa cea 
minunată“ (|. Petru 2 v. 9). 

Este limpede deci că fiecare creştin irebue. să aibe: 
o puriare aleasă, să se jerifească precum preotul jert- 

_feşte la Altar, să-şi poruncească voinţei -precum un îm- 
părat poruncește. Prin viața sa deci creştinul într'un în- 
țeles mai larg este ca un preot, ca un împărat. Fiecare 
creştin laic este. membru al templului 'spiritual al Dom- 
nului, al Bisericei. In calitatea aceasta și laicul se roagă 
să vină darul Duhului sfânt asupra darurilor aduse, şi 
laicul jertfeşte împreună cu preotul la sf. Liturghie. 

„ Laicii cari îşi „dau seama de adevărurile acestea 
sunt a se considera ca apostoli laici în măsura, în care
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se îngrijesc şi de sufletele altora, sprijinind munca pre- 
ojilor. Preotul sfințește pe om dar un laic. aduce pe u- 

“nul sau mai mulți laici ca să fie sfinţiţi şi îndrumați de 
preot. 

Se cere clerului să fie călăuză, inspirator şi anima- 
tor în împrejurări grele, când oamenii sunt îngrijoraţi 
ce va urma după dispariţia energiilor necesare _civiliza- 
iei tehnice, dar sunt indiferenți faţă de factorii echilib- 
rului sufletesc şi al senzibilităţii morale a neamului. 

Se cere ca preoțimea să ducă pe căile adevărului 
pe oameni, într'un timp, când toate sforţările: omeneşti 
au caracier de provizorat şi nimic nu este durabil de- 
cât prin credinţa în veșnicie!! Ei bine, în asemenea îm- 
prejurări avem nevoie imperioasă de apostolaiul laicilor ! 
Cu atât mai vârtos avem .nevoe de apostolatul acesta, 
cu cât preotul nu are toate competințele în orice do-: 
meniu, iar ministerul saccerdoial îi consumă cea mai: 
mare parte a timpului. 

Ne vom folosi de câteva exemple, ca să arătăm 
şi mai bine ce este apostolatul laic. 

O caravană trecea odată prinir'un deşert. Călătorii 
dela o vreme nu mai pulură merge, căci vântul puter- 
nic a astupat calea cu nisipul pustiei. Călătorii au r&- 
tăcit, ba şi apa-li-s'a terminat. Unul câte unul . s'au lă- 
sal jos şi în cele din urmă numai conducătorul mai 

„rămăsese, Acesta zări nu departe câţiva palmieri (ar- 
„bori din Africa) şi plin de bucurie strigă „apăl... apă |“ 
"Dragostea de aproapele a învins oboseala, târându-se 
se întoarce la cel care căzuse mai pe urmă şi îi spune - 
vestea cea bună. Acesta la rândul lui se târi la cel din 
urma lui şi acesta iarăș la cel ce rămăsese după el, 
până când şiirea despre apa cea bună ajunse până la 
cel care căzuse mai întâi de oboseală. 

Vedeli, un asemenea vestitor poate îi oricare Ccreş- 
tin laic. El ştie că, în culare biserică se slujeşte și se 
predică frumos, Spune acest lucru și altora, înduple- 
cându-i să meargă la acea biserică.. * 

Sau altă întâmplare, In timpul isbucnirei revoluţiei 
ruseşti, poporul bun și credincios se refugiase în. bise-
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zici de urgia bolşevică. Preojii şi episcopii cu mânile 
spre cer se rugau, ca urgia să înceteze. Preoţii şi e- 
piscopii oboseau şi nemai pulând ţine mânile întinse, 
spre rugăciune, veneau credincioşii pe rând şi spriji- 
neau mânile preoţilor, cari se rugau mai departe. Pre- 
cum credincioşii simpli țineau mânile preoţilor şi le 
sprijineau, aşa ne pot laicii sprijini pe noi. Când preo- 
iul nu mai poale preda religia, fiind bolnav, laicul îi 
fine locul, când preotul nu :cunoaște pe vrăjmaşii bise- 
ricii, laicul credincios îi poate arăla pe acei vrăşmaşi. 

Mai bine. vom înţelege datoria laicilor de a conlucra 
cu biserica, dacă le aducem aminte că creştinii sunt 
templul spiritual al lui Dumnezeu. (|. Cor 3 v. 16). Pre- 
cum într'un edificiu fiecare cărămidă îşi are rostul ei, așa 
în edificiul spiritual fiecare creştin. Deci nelucrarea, pa- 
sivitalea nu este îngăduită unui creştin. 

Când renumitul compozitor Brahms conducea o 
compoziţie minunată, unul din flautişti cugelase: Flautul 
meu nu se aude, deci nu mai cânt. Şi s'a oprit. Dar: 
compozitorul a simțit că din armonia generală lipsea un 
flaut. Şi făcându-l atent pe flautist, acesta a reinceput 
să cânte şi el. Aşa e de necesară contribuţia fiecărui 
creştin în împărăţia lui Dumnezeu ca şi contribuţia a- 
celui flautist în armonia muzicală. Un caz clasic de a- 

postolat laic găsim la loan Gură de Aur, care chiamă 
şi pe laici să ajute la convertirea Evreilor: 

„Vă conjur : ieşind dela această adunare, puneţi-vă 
fără zăbavă în urmărirea acestui vânat. Fiecare din voi 
să-mi aducă aici, câte unul din acești bolnavi.. 

Dar, să ne închipuim că aceştia n'ar îiaşa de nu: 
meroşi. Uniţi-vă atunci, doi sau irei, zece și chiar două- 
zeci, pentru a-mi aduce unul. Eu, văzând pescuitul a-. 
bundent în mrejele voasire, vă voi pregăti o răsplată 
prețioasă. Dacă aş vedea . implinite sfaturile pe cari vi-le 
dau astăzi, m'aş ocupa cu mai multă râvnă de vinde- 
carea acestor nenorociţi, iar odată cu ei şi voi aţi cu- 
lege mari folcase. 

Nici o clipă de întârziere deci: femeile. să.se os- 
ienească a câştiga pe femei, bărbaţii pe bărbați, sclavii
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pe sclavi, cei liberi pe cei liberi, copiii pe copii, toți 
într'un cuvânt, puneţi-vă cu zor în căularea acestor ne- 
fericiţi şi veniţi la înlrunirea noasiră viitoare peniru a 

- primi aici laudele noastre şi mai ales pentru a lua răs- 
plata bogată a lui Dumnezeu, care e cu mult superioară 
stăruințelor şi puterilor noastre“. (Primul Discurs contra 
Evreilor). Si 

Creştinii noştri laici pot pregăti terenul apostola- 
tului preoţesc şi pot.apăra rezultatele date de aposto- 
latul preoţesc. Căci aceasta este pe scurt ființa apos- 
tolatului laic : să pregătească terenul apostolatuluii preo- 
jesc şi să apere rezultatele bune ale muncei preotului: 

Astfel noi preconizăm pe scurt unele din contribu- 
jiile pe cari biserica le poate aştepta dela apostolatul laic: 

1. Creşlinii cei buni să ne aducă la biserică pe cei 
indiferenți, ca să-i putem povăţui şi sfinţi. 

2. Să asculte predici şi să le laude în societate, ca 
şi creştinii nepăsători să meargă să le asculte. 

3. Pe cei primejdioși să ni-i descoperiţi, ca să pu: 
tem lupta împotriva lor. a 

4. Să catehizeze cu râvnă unde preoții ar fi -îm- 
piedecaţi. 

5. Invăţătorii şi profesorii să laude în şcoli subli- 
mitatea chemării preoțești, îndemnând şi pe intelectuali 
să-și dea la preoție pe fiii lor; a 
„6. Intelectualii să ţină conferințe în cadrul socie- 

tăţilor bisericeşti, -lămurind diferite probleme .şi preco- 
nizând rezolvirea în senz: religios-moral ; 

7. In materie apologetică-ei po! combate ignoranţa 
şi reavoința, indiferentismul' şi curentele subversive. 
"8. Pe calea presei să apere adevărurile creştine şi 

să ia apărarea preoților buni şi conştienţi de datoria lor. 
» „9. Să ia parle în comiteie-peniru construiri de bi- 
serici, pentru. înfrumusețarea bisericilor şi a cimitirelor. | 

10. Să facă parte activă din comitete misionare şi 
comitete de ocrotire a săracilor.. - a i 

11. In loc să critice pe preoți să pornească -acțiune 
pentru -zidiri de case parohiale. : Di 

„12. Să se înscrie în:corurile bisericești,
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13.  Parohiile au nevoie de creștini laici, cari să. 
ducă în familie veştile despre evenimentele din parohie,. 
apoi parohia are nevoie de laici, cari să aducă la cunoş- 
tința preotului cazurile de boală și alte întâmplări, spre 
care scop parohiile se vor împărţi în sectoare şi pe străzi. 

14. Laicii se vor spovedi şi cumineca cât mai des, 
ca prin aceasla și alții să se îndemne a se împărtăşi 
cu sfintele taine. 
„15, Să parlicipe în măsură mai mare la sfinţiri de: 

biserici, la serbarea hramului, la procesiuni religioase, 
__la serbări naţionale etc. 

16, Creşiinii, cari sunt deputaţi, senatori sau sluj- 
başi de stat, să reprezinte şi interesele religioase-morale 
ale poporului, apărând şi ei prestigiul clerului şi al bi 
sericei. 

17. Pe terenul educaţiei -sociale a poporului laicii 
pot ţine conferințe despre problema familiei, educaţia 
pruncilor, gospodărie, economie, igiena locuințelor etc.. 

18. Laicii pot lupta sub steagul crucii împotriva 
plăgilor sociale, contra alcoolismului, grupând pe mun: 
citori în reuniuni creștine etc. 

Acestea şi alte probleme dacă se vor rezolvi, vor 
umple de nădejde sufletul nostru. 

Fraţilor ! 

- Pentru nădejde e făcut omul pe pămâniul acesta şi 
nici nu are altă avere decât nădejdea, dar precum cur-. 
cubeul nu poate fi 'ajuns, nici nădejdea nu poate fi deplin 
ajunsă. Mai ales că oamenii nu prea sunt dispuşi să pără- 
sească drumurile vechi şi biruind nepăsarea și indiferen- 
tismul, să pornească spre realitatea faptelor, smulse din 
adâncul teoriilor şi posibilităţilor. Dumnezeul nostru ni-a 
sporit acum nădejdea că intelectuali: nu vor uita de biserica: 
'orlodoxă, care a spiritualizat sufletul' neamului nostru. Nu 
uitaţi fraţilor de satele şi preoții din Ardeal, cari în biserică 
şi prin Biserică au trăit o viaţă proprie şi publică româ- . 

„__nească, Gândiţi-vă la rolul. cel mare al episcopiilor înfiin- 
jate în Ardeal, de Radul Cel Mare şi Ştefan Cel Mare. Gân- | 
diji-vă că bisericile şi mănăstirile zidite de Matei Basarab,
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Ştefan Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu erau solii: 
ale unităţii naţionale, iar cărţile de slujbă erau exprima- 
rea unităţii limbii şi deci a sufletului românesc!!! 

Dacă Mihai Viteazul a înțeles rostul unităţii nea- 
mului prin biserică, azi când avem patriharh, patru mi- 
tropoliţi și 13 «piscopi, credem că rostul Bisericei' a în-- 
cetat? Să nu fie!!! 

Azi goarna mobilizării ortodoxe ne cheamă să pă-. 
răsim pragul religiozităţii restrânse, aclivând în afară, ca. 
emanație a unei profunde necesităţi sufleteşti. Vrem ca. 
simțăminiele religioase să fie manifestate, în viaţa par- - 
liculară şi publică, vrem ca biserica să fie apărată şi 
reaşezală la rolul ei voevodal de odinioară spre a putea. 
lupia împotriva curentelor disolvante şi a păstra echili- 
brul sufletesc „al neamului. Spre acest scop apelăm la. 
simţămintele DVoastre. Voim să vedem din faptele DVoa- 
stre că vă daţi seama de situaţia în care 'să găseşte bi-- 
serica noasiră, acea biserică despre care în Chemarea 
pentru înființarea Frăției noastre, se spune că pe pra-- 
gurile ei a plâns şi s'a bucurat neamul românesc. Un 
profesor din București zicea nu demult. „Nu pot simţi,. 
zicea el, că am un senliment religios profund, decât 
când mă duc în satul, unde m'am născut şi când mă: 
TOg în biserica în care am fost botezat. Când șliu, că 
lângă biserica din satul meu sunt îngropați sirămoşii,. 

“părinţii şi fraţii mei, înțeleg că numai aceea este biserica,. 
în care pot să mă rog. Pentruca să am viziunea Paii- 
milor Domnului, în Săptămâna mare, trebue :să mă duc: 
in acea biserică, unde, când eram copil, vedeam pe 
preotul bătrân, ieşind cu crucea în spinare, şi simţiam. 
alunci că el este în locul lui Christos“. 

Icoana. bisericei din satul copilăriei să vă fie ară- 
tarea tainică a muncii viitoare. Şi să nu uitaţi că glasul 

„raţiunii, al sfintei Scripturi şi al neamului se intensifică 
prin pilda atâtor - apostoli laici, cari au luptat pentru: . 

„cauza lui Hristos şi Biserica lui. Sugestivă să vă fie pil- 
da femeilor uceniţe, cari îl ajutau pe lisus din averile- 
lor (Luca 8 v. 3); La muncă să vă îndemne gestul dia- 
coniţei Fibi, care a făcut în împrejurări grele drumul:
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„dela Corint până la Roma, ducând cu sine epistola sf. 
apostol Pavel către. Romani! Climent, Evodia, Eutihe, 
„Achila şi Priscila, Andernic, Ruf şi Onisim de pe vre-" 
mea lui Pavel să vă îndemne a face ceeace făceau pri-. 
“mii creştini, răspândind Evanghelia în conversațiile lor 
zilnice, la lucru, în for, în piaţă, cu timp şi fără iimp. 
— Auziţi goarna lui David: Invăţa-voiu pe cei fărăde- 

lege căile Tale. Să-i învăţăm şi noi! Auziţi trâmbiţa lui 
Pavel către Galateni: Purtaţi sarcina unul altuia, să o 
purtăm şi noi!! Auziţi pocnelele bicelor primite 'de mi- 
tropolitul marlir Ilie lorest,. pentrucă era ortodox şi era 
trimis în Ardeal de domnitorul Vasile Lupu! Auziţi ce 
zice căire tronul din Viena țăranul Nicolae Oprea din 
Săliște pela anul 1760: „Pentru “credința strămoşilor 
noştri suntem gata a suferi şi mucenicie sau izgonire 
din această împărăție dar legea nu o vom părăsi!!! 
Auziţi loviturile de sabie date de păgâni marelui Dom- 
mitor Constantin Brâncoveanu, dus numai în cămaşe la 
locul de osândă şi într'o năframă fiind aduse osămintele 
lui în Țara Românească. — Şi dacă toate aceste: gla- . 
suri: nu vor fi destul de puternice ca să vă îndemne la 
muncă, atunci ausziţi mai presus de toate glasul Mântu- 
torului, Care vă zice: „Veniţi după mine....“ Veniţi 
la luptă peniru biruință la cununa măririi — Amin.



XĂĂV. 

Frăția ortodoxă Română: 
„şi Tineretul, . .. , 

publicat în Bis. ort. Română pe: Martie 1933. . 

Am simţit o adâncă emoție când ziarul „Universul“,. 
în numărul din 10 Mariie a. c., a subliniat adevărul că 
„ortodoxismul reprezintă cel mai fericit mijloc“ pentru 
înavujirea ării, cu valori spirituale înalte. Am rămas, 

„foarte satisfăcut de toate glasurile de presă ce s'au'ivit 
pe .urma Congresului dela Cluj, al mirenilor, 'dar consta- 
iarea ziarului „Universul“, m'a îndemnat să-mi fac iluzia 
fericilă, că tineretul nostru, înțelegând valorile spirituale. 
ale ortodoxiei, va căula să se adape din isvoarele ei. 
„”» Tinereţea este primăvara vieţii. Sănătatea, vigoarea,. 

"seninătalea și voia bună, sunt semnele ei. Cer albastru 
de Mai, acoperă vremea tinereței, adăpostind nădejdile | 
şi. bucuriile cele mai curate.. Dacă Providența" ar îngădui: 
să alege fiecare cel mai mare bine, desigur am alege: 
tinereţea veşnică, crezând că ea ne asigură adevărata: 
fericire. Ce frumos este să făureşti visuri de cucerire a 
lumii, dar şi mai frumos este să-ţi dai seama, că. unii 
„pomi înfloresc. primăvara timpuriu, însă bruma. şi vântul. 
de multe ori ofilesc florile, - a j 

Cât de dureros este „să afli că, în rândurile tine- 
relului nostru încă bate bruma şi vântul ofilirii, cu vădiț. 
scop de distrugere a ţării de căire cei ce ne-au decretat: 
moariea, dar. datori suntem noi, conducătorii sufleteşii,. 
să rugăm lineretul a reacţiona faţă de vântul distrugerii. 
Mare bucurie am avut, văzând că, față de elucubraţiile: 
periculoase ale revistei: „Stânga“, s'a ivit revista „Axa“, . 
reprezentând o cetate-de , cremene a idealului „creştin.
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Revista aceasta propagă adevărul, că viaţa zilnică, for- 
mele de Stat, cultura caută un sens, o integrare înir'un 
tot armonic. Ori, religiunea fiind efortul spiritului de a 
reduce variația aspectolor existenţii sensibile la Dumnezeu, 
ca centru de gravitate al spiritului, nu-i mirare că această 

“revistă pune pe planul - preocupărilor sale cardinale: 
. credinţa. 

Cu legitimă mândrie am văzut şi stăruințele lau- 
-dabile âle ziarului „Calendarul“, de-a pune pe planul 
întâi al preocupărilor sale, ideea ortodoxiei românești. 
“Şi mare bucurie am avut, când, în numărul. din 4 Martie 
a..c., al ziarului „Vestul“ din Timişoara d. Stelian Ionescu, 
-absolvent al școalei politehnice din Timişoara, cu suflet 
național-creştinesc, developează și înfierează pe unii stu: 
-denţi basarabeni dela acea şcoală, învinuiți a propaga 
“idei extremiste bolşevice. 

Şi atunci, noi, conducătorii sufletești ai poporului, 
putem cu nădejde munci pentru pregătirea în spirit 
creștin a tineretului, chemat a lua mâine răspunderea 
-de soarta ţării noastre. Ce nu vom da deci, ca iineretul 
să devină pârghia. cea mai sigură a viitorului?! Dela o 
_nQuă generaţie aşteptăm să înțeleagă că, fără principii: 

- “stabile de viaţă, nu poate exista echilibru social. Chemafi 
suntem a educa tineretul în înțelesul că, raporturile dintre 
“suflete “trebue să determine altă atitudine a lumii de azi, | 
faţă de maierie, față de bunurile materiale. 

Socot că, pentru generația tânără de azi, se impune 
mai r:ult accentuarea spiritualităţii creștine, deci nu 
-egalitatea isvorită din concepţiile: marxiste :materialiste. 
“Căci dreptul nu este o simplă normă pe care oamenii 
-o alcătuesc din considerente materialiste, ci normă de 
-echilibru sufletesc în primul rând. Dreptul este expresia . 
-ordinei pusă de Dumnezev, deci şi dreptul natural este : 
-de origină supra-omenească, pentrucă îşi are origina în 
Dumnezeu, ca unitate supremă a vieţii. Şi precuni razele 
“solare. revin la centrul de viaţă de unde au fost emise, - 
aşa revine la Dumnezeu sufleiul omului după moarte. 
Acest suflet, trebue să : înțeleagă că, nu egalitatea de
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drepturi face pe oameni fericiţi, fiindcă nu toți au a- - 
celaș dar. 

Fiecare om, în cadrul chemării sale, trebue să se 
simtă apărat şi asigurat prin anumite norme de drept, 
cari îi fac posibilă împlinirea datoriei. Dreptul meu nu 
este identic cu drepiul aliuia. Ceea ce eu fac, nu de 
aceea fac pentrucă și altul face, acelaş lucru, ci fac ceea 
ce îmi poruncește legea morală, obligatorie pentru toți. 

Să tindem deci, a face educaţia tineretului să se | 
inspire din asemenea considerente, cari, la timpul său, 
de sigur vor. asigura şi în cârmuirea de totdeauna a țării 
preponderența adevăratelor valori, conducerea elitei. 

Cred că Frăția Ortodoxă Română, având secţie şi 
peniru tineretul universitar, va. avea preocuparea ne- 
cesară de această problemă și, în biblioteca înființată 
de dânsa, va ști să publice şi broşuri folositoare pentru 
îndrumarea religioasă-morală a tineretului. 

Noi am avut necontenit ideea de a se organiza şi 
- linerelul în o organizaţie unitară pe întreaga fară și o 
accentuăm şi aici, cu ferma convingere, că ideea aceasta 
trup va lua. . |



XĂĂVI. 

Datoriile reprezentanţilor 
Bisericei în parlament 

“publicat în „Parlamentul Românesc“ dela 
25 Martie 1933. | 

. i B 

Reprezentanţii Bisericii pe toate terenurile ar trebui 
să poarle coroana de triumf a muncii și activității bine. 
definite. Firesc este să vedem această aclivitaie şi pe: 
terenul vieţii parlamentare, alât Ja reprezentanţii din Ca- 
meră, dar mai ales la reprezentanții din Senat, ca$mem- 

" brii de drept. 
De multe ori m'am gândit că vremea îngroapă mulie: 

opere alcătuite de mâna omenească. Monumente ce se: 
îndreaptă spre cer cu mândrie. artistică, palate străluci- 
toare, mausolee impunătoare, cad jertfa dintelui vremii. 
„Numele celor mari şi puternici, cari au stăpânit peste: ' 
popoare, este îmbrăcat în vălul uitării, dar împărăţia: 
uilării nu se întinde pesle acei puţini, cari luptă pentru: 
ideile sfinte ale omenirii, pentru drepturile popoarelor. A- 
ceşti puţini sunt faruri luminoase în valurile vieţii, ca. 
farurile împrejmuite de valurile mărilor. E 

Lumea aşteaplă mai ales dela capii încoronați ai 
Bisericii, ca prin munca lor din. parlament să apară sub. 
orice guverne, în aceeaş înfățișare a mărlurisirii princi- 
piilor pe cari le profesează din amvoanele bisericilor.. 
Lumea așteaptă cu drept cuvânt. dela noi să susţinem: 

„principiile creştine în munca de legiferare. Lumea vede: 
că noi ne mărginim numai la munca de legiferare care 
are puncte de atingere cu biserica. De pildă, când s'a 
tratat despre reducerea salarilior, s'a vorbit din partea: 
bisericii, iar când cu alte prilejuri s'a mai legiferat şi 
era interesată biserica, încă s'a vorbit.
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Era timpul suprem să spunem că aceasta nu ajunge. 
Esle timpul ca opinia noastră publică să ia act de o 
muncă mai vastă a aclivităţii parlamentare a reprezen- 
lanţilor Bisericii. În definitiv, noi, cei din cler, nu re- 
prezentăm numai biserica; deputaţii din Cameră, clerici 
liind, sunt reprezentanţi ai poporului, iar membrii de 
drept nu reprezintă în Senat numai instituția Bisericii, 
ci poporul care face parte din biserică. Ori acest popor 
are nu numai interese bisericeşii, ci şi interese materiale. 

Ne place să ne lăudăm că biserica s'a identificat . 
cu durerile şi bucuriile neamului. Dar atunci să facem 
dovada că ne:dăm seama de deficiența. morală a lumii 
de azi. Dela iribuna: parlamentară vom avea deci prin 
soluțiile preconizate de noi în sensul principiilor creştine, 
să luptăm .împotriva scepticismului. ucigător şi deprimant. 
Ca reprezentanţi ai celei mai mari forţe spirituale, care 
este Biserica, să păşim alăturea de cei cari reprezintă 
numai domeniul material al vieţii şi să explicăm pe pla- 
nul spiritual “fenomenele. crizei de azi, dând soluții în 
sensul concepțiilor creştine. | 

In concret, am dori ca la discuţiile asupra mesagii- 
lor regale, Biserica să ia cuvântul la toate problemele, - 
iar nu relevând numai chestii biscricești, ca să arătăm 
că concepția creştină a vieţii trebue să fie temelia ori- 
cărei legiferări. S'a volat legea conversiunii, -dar con- 
"ceplia creşiină în privința acestei probleme, nu s'a ară- 
tat. S'au votat legi muncitorești, unde biserica avea de 

„spus un cuvâni, şi se vor mai vota mulțime de legi, 
unde va irebui să vorbim. | | 

Va trebui să vorbim, ca guvernele ţării noastre şi 
pe calea aceasta să se convingă că noi nu numai ne 

„rugăm pentru dânsele, dar le şi ajutăm ca să cârmuiască 
jara în Spiritul dreptăţii. Guvernele ţării sunt animale de 
a reda tuturor acea încredere în puterile neamului și în 
cele individuale, care să ne asigure viitorul în mijlocul 
desechilibrului social al lumii de azi. | 

Doresc ca lumea românească să ne vadă la muncă 
în înțelesul acesta. Ideile sfinte totdeauna au biruit, chiar 
cu preţ de jertfe mari. Şi noi vom îi cei mai împăcaţi 

- 
9 -
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în conştiinţa ncasiră să ne vadă bunii pairjoţi în slujba : 
principiilor salvatoare de ţară şi luptând cu convingere 
peniru izbânda lor, împotriva tuturor prejudiţiilor şi o- 
peraţiilor de culise. 

Sutletul creştin este mai. puternic decât sulletul' so- 
cralic. Ei bine, ca suflet creștinesc să ne înşirăm în 
ceata celor ce legiferează cu- bune intenţii peniru fară. 

Cei mari, oamenii mari, muncesc pentru omenire, 
ca lumânarea, care se mistueşte pe sine. Muncă neîn- 
cetată, lumină neîntreruptă, ni se cere, să o dăm, chiar 

cu preţul jerifelor mari. Căci mult sânge şi multe lacrămi 
se varsă adeseori până când triumfează o cauză sfântă. 

Mulţi profeţi au fost bătuţi cu pielre de omenire, 
pe mulţi profeţi mincinoşi i-a tămâiat, dar fumul falş al 
tămâiei loitdeauna a fost absorbit de timp, iar proorocii 
bine luptători au primit în inimi altar de recunoştinţă. 

Fericiţi vom fi, să ni se ridice şi nouă asemenea: 
altare. i



XXXVII. 

insemnătatea Societăților 
religioase pentru Biserică 

publicat în Revista Teologică din Sibiu. 

Isteţimea minţei celei mai luminate şi iscusința în 
aria de a înjgheba alcătuiri şi organizări utile sunt lovite 
adesea ori de curentele crilicei sau de duhul neînţele- 
gerii. După război vedem că s'au înfiripai o mulţime de 

„„ asociaţii culturale şi patriotice. Cu toate că există țara 
„noastră mândră sprijinită de stâlpii organici ai patrio- 

tismului: armata, şcoala şi biserica, toiuşi s'au înființat 
diferite societăţi patriotice. | = | 

-- “ Ajunge să amintim de societatea „Cultul Patriei“ 
sau să pomenim de „Acţiunea Patriotică“ înființată de 
curând în. Cluj. Nimeni nu mai zice azi că asemenea 
organizaţii nu-şi au rostul lor. Cine zice bunăoară: avem 
jara, la ce ne mai irebuieşte o asociaţie, când ţara are 
guvern, miniştri, prefecţi, etc.2? Vedem că. deşi avem 
armală nu excepționează nimeni pregătirea preregimen- 
tară ce se face la noi cu alâta folos şi pricepere! Avem 
Ministerul Instrucțiunii şi cu toate acestea avem o mul: 
jime de societăți culturale, fără să ne împiedecăm asupra 
înlrebării de ce aceste societăţi, când statul prin depar- 
tamentul respeciiv răspândeşte cultura? Sub egida sia- 
tului se înființează o nouă organizaţie a culturii: „Statul 
Cultural“, dar. vor exista şi societăţile culturale par- 
ticulare. a 
„Numai pe teren bisericesc s'a' venit cu proteste 

peste proteste! de ce societăţi religioase, când Biserica ? 
însăşi esle cea mai puternică asociaţie religioasă, înzes- 

| 9:
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trată cu adevăruri şi daruri, cu sfintele Taine şi sfinţiţi 

slujitori?? Intrebarea aceasta îşi face loc tot mai mult 

chiar în minţile luminate ale unor preoţi. De aceea noi 

voim să dăm câteva lămuriri sumare, ca să împrăşiiem 

 nedumerirea celor ce cred că nu trebue pepiniere, căci 

doară avem destule grădini cu pomi! Eu găsesc că 

societăţile religioase particulare sunt adevărate pepiniere 

ale Bisericei. Noi avem în fiecare parohie un preot sau 

mai mulți, o. biserică, cu organizaţie, ceeace este un fel 

de grădină sufletească, dar dacă avem în fiecare parohie 

şi una sau mai mulle societăţi religiose ele <unt pepi- 

niere pentru viaţa parohială. Din pepinieră iei pomul, 

îl duci în grădină şi acolo se desvoltă mai deparie. Din 

societatea religioasă, creştinul iese fortificat, ba deoarece 

el rămâne acolo, else simte ca înir'un atelier, în care 

deprinde virtuțile sufleteşti. - 
Ca să vedem pe teren rostul unei societăţi religioase, 

ajunge să amintim sumar patru societăţi religioase: Socie- . 

tatea tineretului Sf. Gheorghe, Societatea Orotodoxă a 

Femeilor Române, Oastea Domnului şi Frăția Ortodoxă 

Română. Societatea tinerimii are în adevăr asemănare 

cu o pepinieră, căci din acea societate tânărul iese 

pregătit în oarecare măsură despre rosiurile bisericei. 

Un tânăr care a făcut parte din o societate se deprinde: 

cu fapla “şi cu purtarea creștină, din bună vreme. In 

“ Oastea Domnului este atâta mişcare de evlavie și viaţă 
“ creştină curată. Oastea Domnului a trezit. din somn pe 

mulţi. Asemenea - și Societatea Ortodoxă a Femeilor 

Române a ţinut şi ţine trează conşiiința religioasă orto- 

doxă. Şi Frăția Ortodoxă va avea şi ea roduri îmbelşugate. 
Multora li se pare a fi inovaţie mişcarea acestor 

socielăți religioase. Dar gândiţi-vă la căile multiple ale 
vieţii, cari îl prind pe omul de azi în labiriniul lor şi-l 

fac indiferent față de lucrurile religioase. Gândiţi-vă că 

bisericile rămân goale, că la Taina mărturisirii nu mai 

prea vin creştinii, iar taina căsătoriei este adesea neso- 

coiită. Alcoolismul face ravagii, divorțurile se ţin lanţ, 
tineretul nu ascultă, spiritul supunerii, al curăţiei slă- 
bește; dacă preotul rămâne numai la slujbele din biserică
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şi la predică, nu va reveni viaţa creştină veche. Trebue 
făcut ceva în familie, în şcoală şi în toate referinţele 
vieţii sociale. În familie trebue să se reîntroneze duhul 
lui Hristos şi în viaţa bisericii să întroducem societăţile 
religioase, ca aici creștinul să obțină o conştiinţă creş- 
tină, spre a putea colabora cu biserica, spre a sim[i 
că trebue să-şi jertfească peniru cele sufleteşii, aşa cerând 
porunca divină. E 
"In societăţile religioase un creştin vine în conlact 

cu alt creşiin, se porneşte un curent de comunicare 

sufletească, se trezeşte dorul de acţiune și simţul de 
jertfă, dorul de a sluji lui Dumnezeu. Desigur antago- 
niştii vor zice: dar acolo e biserica, acolo e preotul cu: 
sfintele slujbe, cu predica, deci îndeamnă destul la 
acțiune şi simţ de jertfă. Cu alte cuvinte ne renaștem 
prin credință 'şi fapte bune, fără să mai avem nevoie 
de societăţi. Aici vom reaminti cetitorilor că ori cât de 
spirituală este religiunea, ea este legată de semne şi 
lucrări externe, pentruca omul să ştie că atunci când se 
săvârşeşte o ceremonie, el primeşte darul lui Dumnezeu. 
lată de pildă ungerea cu sfântul Mir! Ei bine, creştinul 
voeşte se fie cât mai bogat în asemenea lucrări văzute, 
în mijlocul cărora să se găsească el. El nu se ajunge 
că a fost odată pe săptămână la biserică, el voește mai 
des un contact vizibil cu Hristos! Ei bine, vă întreb, 
-dacă el, împreună cu alţii, se adună, sub conducerea 
preolului, să se roage : mai mul!, oare viața religioasă 
prin aceasta pierde? Hotărât că nu! Sporeşte evlavia şi 
râvna creştină. Se cere doar ca preotul necondiţionat 
să fie de faţă şi nimic fără el să nu se facă în Oastea 
Domnului!!! | 

De sigur se cere ca societatea religioasă să fie 
încadrată în viaţa bisericei, în circulația sângelui Bise- 
ricei, bunăoară o lecţie de catehizaţie cu adulţii şi apoi 
îi duci pe toţi la. biserică la slujba Vecerniei. In felul 

-acesia îi fereşti a rămâne singuri şi a cânta cântări şi 
melodii neaprobate de Biserică. De bună .seamă că 
aceasta condiţie cere ca la orice fel de adunare a socie- 
tăţii religioase să fie prezent preotul. În acest înţeles
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se adeveresc şi cuvintele Domnului: „Că unde sunt doi 
sau trei adunaţi întru Numele Meu, acolo sunt şi Eu 
în mijlocul lor“ (Matei 18 v. 20). 

Remarcăm acum o altă caracteristică a reuniunilor 
religioase. Ea decurge din ființa și necesilatea aposto- 
latului laic. În treacăt amintim că acest apostolat este 
cerut de legea generală a iubirii şi de cerințele convie- 

 țuirei. Cerinţa de ordin divin şi social pretind acest 
apostolat mai mult ca oricând astăzi. Un laic poate face 
mult instruind, îndemnând şi organizând. Ori, noi ştim 
că a instrui pot şi laicii sub egida Bisericii, pot şi ei 
îndemna la bine şi pot organiza. Dar știm și mai mult. 
Noi şlim că statul a trecutla sine o mulţime de preo- 
„cupări, cari ar trebui să se găsească în domeniul bise- 
_ricei. De pildă ocrotirea socială, are referințe, cari ar 
trebui să inire şi în cadrul Bisericei, un azil, un cămin, 
poate îi şi al bisericei. Dar nu vedeţi că Biserica oficială 
nu le are? Şi oare nu ar fi îngăduit ca iniţiativa  parti- 
culară să acţioneze? Sau doar răspundem şi aici: avem 
biserica, ea se roagă, deci staţi în loc nu mai faceţi 
nimic?! 

Vedeţi acestea şi altele asemenea sunt argumente 
serioase pentru a intensifica societăţile religioase. 

- Şi când ne gândim că alte confesiuni au puternice 
societăji religioase. Catolicii dela noi din ţară au aşa 

“numita liga poporală catolică. In această ligă se ocupă 
membrii cu chestii de credinţă,/sociale, economice, in- 
dustriale etc. Ideile din această ligă converg în a educa 
poporul spre ocupaţii utile şi în timpul iernei: implelire 
de coşuri etc. 

Citeam oare unde că la începutul veacului trecut 
era în Franța un preot având parohia în loc neproductiv 
şi unde oamenii trăiau din furturi şi tâlhării. La-început 
preotul era singur, el făcea educaţia poporului, dar 
munca mergea greu. Incepură să-i ajute apoi şi unii 

“intelectuali. Cu ajulorul intelectualilor a creat un popor 
nou, credincios, harnic şi cu frica lui Dumnezeu, făcând 
pământul fertil, iar sufletele gata de a asculta de Dumezeu. 

- Am celit alt caz edificator din Olanda. Aici un preot
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cu numele Nouwens începând cu anul 1902 a înființat 
40 societăți religioase în patru ani îar în anul 1910 avea 
80 societăţi, ai căror membrii au avut rol mare în viaţa - 
publică. Aceste socielăţi au înființat societăţi comerciale, 
şi alie şcoli aşa că aproape jumătate din şcoli sunt con- 
fesionale. Şcolile societăţilor sunt cursuri serale. Unde 
sunt oare școlile noastre? Sau Mântuitorul nu ni-a dat 
dreptul să învăţăm? | 

După toate acestea ne-ar mai pulea cineva obiec- 
|iona, cum de obiceiu se face, toate sunt bune, dar 
atunci ne ocupăm de societăţi şi rămâne părăsit Alta- 
rul şi sfintele taine! Dar noi zicem: cu ajutorul socie- 
tăţilor voim a aduce pe oameni mai des la biserică, 
spre a se sfinți mai des, împărtășindu-se cu sfintele taine! 
Noi luminarea, sfințirea şi cârmuirea credincioşilor o 
voim, dar spre a asigura scopul acesta, ne folosim şi 
de societăţile religioase!!! | 

De .aceea, după aceste scurte expuneri, apelez la 
îraţii preoți să cumpenească zilele grele prin cari trecem, 
necesilatea unor pepiniere sufleteşti, motivele de ordin 
divin, social şi religios înşirate de noi, — şi să treacă 
la realizări ca să poată zice lumea şi despre noi: „orbii 
văd, şchiopii umblă, surzii aud“ (Mat. 11 v..5). 

Dacă prin o societate religioasă am îrezit numai | 
pe -un indiferent, înseamnă că am mișcat, am făcut un 

“ şchiop să umble. Dacă pe un vrăjmaş al Bisericei l-am 
câșligat pentru Hristos, înseamnă că am dat lumină unui 
orb şi atunci mare va fi mângăierea noasiră. | 

Dărueşte-ne, Doamne, aceasta mângăiere. 

 



XXĂVIII 

“Misionarismul şi adminis- 

trația bisericească 
Cuvântare ținută în 8 Martie 1933 cu prilejul con- | 

ferinţei intime a tuturor protopopilor din eparhia 

| Aradului, 

Prea Cucernici Părinţi 

Covârşitoarea răspundere care a căzut cu voia lui 
Dumnezeu asupra noastră înainte cu opt ani de zile 
adeseori: m'a îndemnat să caut noui şi noui posibili- 
tăți de muncă în ogorul lui Hristos, ca să se adeve- 

- vească pe deplin și cu privire la noi cuvintele sfântului 
Pavel: „Căci nu ne propovăduim pe noi Înşi- ne ci pe. 
Hristos lisus (II Cor. 4 v. 5). | 

In munca noastră asiduă adeseori suntem obijduiţi 
din toate părțile, dar nu striviți în mare cumpănă, dar 
nu desnădăjduiţi. (Il. Cor. 4 v. 8). Preţiosul concurs 
al Prea Cucerniciilor Voastre şi al iubiţilor noşiri preoți 
din oraşe şi dela sate ne-au fost un reazăm puternic 
în Slujbe lui Hristos. Nu ne lasă firea noastră să nu a- 
„pelăm la acest concurs şi în clipa de faţă, pentrucă a- 
vem convingerea că ori cât am emite noi episcopul 

planuri de muncă, cele mai bune planuri rezultă din: 
- frăţească colaborare, iar sugestiile verbale, ce ni le o- 

„ feriţi în sfătuirile comune de acum, pot să însemne 
“pentru eparhia noastră serioase puncte de sprijin pen: 
tru progresul viitor din punct de vedere misionar, pas: 
toral şi religios-moral. 

Mă gândeam adeseaori la neajunsurile oamenilor 
sfinți ai lui Dumnezeu. Moise nu a încurajat poporul c: ca
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să nu murmure când nu avea apă la pustie şi de a- 
ceea el fost-a pedepsit să nu vadă Canaanul (Numerii 
27 .vers 14). 

Sfântul prooroc lie a lupiat cu îndrăzneală față de 
regele Ahav şi față de preoţii cari slujiau idolului Baal 
dar totuşi de teama că Izabela îi ia viața, a fugit şi s'a 
ascuns, iar Petru apostolul de teama unei servitoare s'a 
lăpădat de Domnul. 

Fereşte-ne Doamne, ca să nu cădem în asemenea 
ispită, de a desnădăjdui în lucrul nostru pentru Dumnezeu 
ci mai vârtos ajulă-ne Doamne, ca în clipele ' acestea, 
iubiții noştri colaboratori'să ne poată da lămurit răspunsul 
cuveni! la întrebările puse în Pastorala noastră din 12 Iulie 
1925 dat cu prilejul instalării noastre | „Spuneam atunci că 
în fiecare clipă a vieţii trebuie să ne întrebăm — Ce-am 
făcut pentru Hristos? Ascultă fiii de părinți, iar părinţii 

“învață pe fiii lor? Cei căsătoriți trăiesc în înțelegere? 
“Tânărul cinsteşte pe bătrân, bătrânul cinsleşte pe tânăr? 
Sluga ascultă pe stăpân? Ucenicul ascultă pe maiestrul. 
său? Căci grija vieţii zilnice nu ni-a putut întuneca 
simţul răspunderii în faţa acestor întrebări. 

„Noi avem o mulţime de probleme de rezolvit, având 
de îndeplinit o muncă programatică pe care am arătat-o 
de multe ori. Am evitat totdeauna să dau numai prog- 
ram, căci şi cu fapta am realizat din programele ară- 
tate. Am ostenit, am alergat din sat în sat, am predicat, 
am înirat în casele creştinilor, am asistat la conferințe 
preoțeșii şi catihetice, am scris cu vreme şi fără de vreme. 

Am făcut toate acestea așa ca nimeni să nu-mi poată 
face impularea că dau numai programe de muncă, dar 
însu-mi nu muncesc. Căci să grăim limpede, fără reti- 
cenje: noi nu avem nevoie atât de programe, cât mai 
mult de oameni de muncă, Preoţi şi laici harnici ne 
trebuiesc, cari să-și dea seama de realităţile vieţii ro- 
mâneșii şi religioase, de posibilităţile de lucru creştinesc, 
de necesităţile limpului de azi și de greutăţile -cari ne 
siau în cale. Deci grăim răspicat, ca să se şiie: noi am 
cunoscut și vom mai cunuaşie osteneala şi rugăm pe 
Dumnezeu să înmulțească numărul luptătorilor, iar nu
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atât de mult al teoreticenilor. Căci feoria fără realizări 
este dificilară, mai ales în creştinism. Poţi prezenta 
în cele mai sugestive culori necesităţile timpului de 
faţă, dacă nu munceşii pentru realizarea lor eşti vred- 
nic de plâns, cu cât mai sus te găseşti pe scara _ie- 
rarhiei bisericeşti. 

Ţin cu acest prilej să relev mişcarea pornită dela 
Cluj a apostolatului laic. Eu am avut cinstea să vorbesc 
la congresul din Cluj al Frăției oriodoxe române tocmai 
despre apostolatul laic. Noi punem mari nădejdi în a- 
ceastă mişcare. Personal am indical .18 puncte de pro- 
gram, cari aşteaptă rezolvire de: către. laici. Vă învit cu. 
dragostea inimei mele să binevoiţi a studia acele puncte, 
ajutând, sau mai bine zis sugerând laicilor să le realizeze. 
Aşteptăm ca în eparhia Aradului Frăția ortodoxă Ro- 
mână să fie cât mai activă. 

In al doilea rând aş vrea să şiiu, cum acjionează 
societăţile tineretului. Cunoașteţi râvna mea pentru pre- 
gătirea tineretului. Trebuie să accentuăm că tineretul de 
azi, prea mult a. auzit de fraude în averea statului, şi 
„prea puţin de virtuţi creatoare. Tinerii bine pregătiţi de” 
multe ori au fost nevoiți să-și încovoaie spinarea prin 
antişambrele cluburilor politice, iar ideia de cinste şi 
moralitate, bazate pe existenţa lui Dumnezeu, au fost 
adeseori negligate.. Astfel s'a întâmplat ca în viaţa pu- 
blică poporul nu în toate cazurile să ia parle numai 
prin elita sa adevărată la conducerea. trebilor obşteşti. 
Nouă deci ne trebuie o generație crescută în spiritul 
„muncii creatoare călăuzilă de un ideal mai presus de glie. 

Ne trebuie un tineret care să fie crescut : în spirit 
religios: -moral, refractar. ori cărei concesiuni în fața spi- 

_ritelor politicianiste de avantaj material. Vrem un line- 
_ret de caracter de bronz, care să nu se schimbe de 
azi pe mâne. 

Pe sate până la război tineretul nostru era educat 
în şcoala de repeliție a Bisericei şi limpul. trecea învă- 
|ând cântece româneşii şi nuirind visuri de realizare 
a unităţii naţionale. Azi însă când visurile au devenit o 
realitate, trebue să ne.dăm seama că nu ajung mani-
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lestările postbelice. Exuberanja patriotică de după răs- 
boiu nu a prea fost creatoare, ci a mobilat mai ales 
lumea sentimentelor. Dar acum ne trebuiesc puteri spi: 
rituale, ne trebuiesc oameni cari să se adapleze formu- 
lelor de viaţă ale zilelor de azi. Deaceea noi episcopul 
personal cu trudă multă: ne-am ocupat de problema tine- 
retului și ne place să accentuăm că am făcut mari în- 
lesniri preoţimei, tipărind cartea: Tineretul României | şi - 
alte cărţi. . | 

Credem că nu greşim. dacă accentuăm că lumea 
de azi aşteaptă greșit atitudini noui față de lume. și 
viaţă dela generaţii. In senzul acesta se vorbeşte despre 
generaţii creatoare, dar noi credem că fără spiritul lui 
Hristos nu se poate crea nimic nou, căci fără morala 
lui Hristos nu vom avea oameni mai cinstiţi, mai .. plini 
de spirit jerfelnic, mai încrezători în puterile de viaţă 
ale neamului. Deaceea ideea creştină nu numai în şcoală 
lrebue accepială, dar şi: în cadrul societăţilor : Sf. 
Gheorghe, ca tineretul să se pătrundă de adevărul, că 
fără Hristos viața adevărată nu este. De sigur că odată 
cu această bișerică ar. avea să altoiască. şi. cu- 

„ noştințe de tot felul în sufletul tinerilor, căci până ucum 
prea mult s'a accentuat democraţia politică. Ne "trebue 
democraţia culturii adevărate, ne trebuiesc preoţi cari 
să muncească din răsputeri ca tineretul să aibe Cunoş- 
lințe folositoate, bazate pe realităţile vieţii. . . 

Tineretul de azi, ajungând la mai multe cunoştinți 
inteleciuale, a căutat să-şi satisfacă în aceeaş măsură şi 
lumea sentimentelor, -uitând adeseori de crudele. realităţi 
ale vieţii. Credem a şii că oricât sar ocupa unii lineri 
cu ştiinţa, alții cu aria şi literatura, în conducerea: de 
mâne a statului nu prin principiile ştiinţei ateiste sau ale 
artei indecente vor fi folositori, ci prin o pregătire îe-” 
meinică pentru ziua de mâne. a 

Prea Cucerniciile Voastre ne veţi arăta cum func- 
ționează societăţile tinerimei şi cum putem înfiripa în 
cadrul lor o activitate mai serioasă. Poate şi sportul 
trebue cultivat în cadrul societăţilor, dar mai ales şi 
sentimentele patriotice, simțul de -alipire către tron şi
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Țară, întrun timp, când apar nu numai reviste de dreapta 
ca: „Dreapta“, „Axa“, „Azi“, „Noi“, ci și revista „Stânga“ 
şi altele pline de inveciive la adresa lui Dumnezeu şi 
lăudând comunismul. - 

| In asemenea direcţie lucrând, vom avea rezultale 
pe terenul combaterii sectelor şi a altor plăgi morale. 
Imi place să cred că lumea noastră înţelege lupia noas- 
tră. Luptăm nu numai împolriva sectarilor, ci pentru or- 
todoxie pe căi multiple, căci luptă. ortodoxă este litera- 
tura ce o publicăm din toate domeniile literare şi ştiin- 
ţifice bisericeşti, mulțimea de predici ce ținem şi mul- 
tele organizaţii ale societăţilor religioase. 

| Venim la punctul al treilea. Avem o mulţime de 
societăţi religioase: comilete misionare, comitete ale păcii, 

reuniuni de femei, case culturale etc. Toate acestea ire- 
buesc îndrumate corect. Protopopii trebue să le contro- 
leze cum funcţionează, să dea îndrumări pe teren, să 
stimuleze la muncă. Evident situația protopopului este 
-grea. Il faci pe protopop crgan de administraţie, îl faci 
să copieze acte, atunci cum va marge el în fiecare pa- 
rohie de două ori anual, cum va îndruma conterințeley 
pastorale şi caiihetice, cum va predica în mai multe pa- 
rohii, cum va îndruma societățile religioase, când îi voi 
cere să controleze şi problemele epitropeşii? Oare să 
nu înţeleagă factorii stalului că noi voim pe protopop 

“ca misionar? Oare parohiile sau credincioşii să nu fie 
în stare a ţine un ajutor de cancelarie pentru protopop? 

4. La punctul al patrulea ne gândim la multele nea- 
junsuri pricinuite de unele negligenţe de ordin adminis- 
trativ. Se cere ca listele membrilor din adunările paro- 
hiale să se facă după stricta observare a regulamente- 
lor. în vigoare, iar datele statistice să fie cât mai exacte,. 

„în legătură slrânsă cu datele din trecut. Cerem deci ca 
_matricolele bisericeşti despre treceri, sectari,. concubini 
să fie: cât mai corecte. 

5. Cerem în rândul al cincelea ca să se facă tot 
posibilul pentru îndreptarea scăderilor constatate ce pro- 
“topopi cu. prilejul vizitelor lor. Ne bucurăm mult, când 
“toți preoții vor purta grija de chivernisirea corectă a a-
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verilor bisericeşti şi poartă la curent evidența despre 
venituri şi cheltueli. Preotul trebue să fie absolut obiec- 
tiv în toate, ca poporul să vadă că el este un bun chi- 
vernisitor. — Orice negligenţe, orice abateri dela lege: 

“să se evite, căci numai aşa vom evita şi neînțelegerile 
dintre popor şi preot, numai așa va avea turma duhov- 
nicească deplină încredere în noi. 

6. Unul din punctele nevralgice ale neajunsurilor,. 
cari le întâmpinăm, este plata neregulată a neînsemna- 
tului impozit ce-l plătesc parohiile pentru irebuințele e- 
parhiei. In adevăr, nu mai vorbim de faptul că aproape 
nici un credincios nu plăteşte dare de cult, dar aproape 
fiecare cere să se facă pe pofta lui alegere de preot. 
Mulţi şiiu să pârască pe preot, să amenințe că irec la - 
baptişti, că au numai drepturi. Mulţi creștini nu voesce 
să mai plătească birul preoţesc, deşi nu au drepiul să 
reducă veniturile preotului, care trebue să trăiască con- 
form poziţiei sale. Esie rău acest lucru, care irebue în-- 
drepiat. -— Trebue să arătăm iubiţilor noştri credincioşi 
că, dacă fiecare ar da numai un leu pe an peniru ire- 
buinţele eparhiei, am pulea face mult pentru creşterea. 
clerului, având un spiritual, un duhovnic la seminar, am. 
putea organiza mai bine şcoala de cântăreţi, pentru a. 
da.satelor cantori buni. Am putea avea un preot misio-: 
nar eparhial, am angaja un specialist în problemele ti- 
nereiului, care să meargă din sat în sat, organizând i-- 
neretul. 

Dacă obolul fiecăruia l-am avea, nu am fi puşi în. 
siluaţii ciudate, cum ni-s'a întâmplat să plătim din bu- 
zunar şi transporliul la o sfințire de biserică. Dacă am. 
avea obolul pe care nu-l avem, am da ajutoare mai: 
multe la sutele de săraci,. cari zilnic ne deschid uşa, 

“am. înființa o ceainărie;, am înființa un cămin pentru e- 
levii buni din liceu, am construi o casă culturală a e-. 
parhiei în Arad, am înzestra bibliotecile episcopiei şi a-. 
cademiei teologice cu cărţile cele mai noui, am procura 
o mulțime de reviste pentru a fi consultate de preoții 
cari vin la centru. . i 

Trebue să se ştie de credincioşii noştri, că noi ti-
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părim cărți folositoare pentru ei, jerifind timp, energie 
şi averea proprie şi că mult am mai putea face dacă 
ni-ar da un ban pentru tipărire de cărţi folositoare de 
suflet. Ne vin cereri din sute şi sute de părți, să irimi: 
tem cărţi fără bani. Noi nu cerem şi n'am luat bani 
„pentru scrieri de cărţi, .date gratuit poporului, dar aș- 
teptăm să ni se dea ajutoare, ca preoții -noşiri să fie 
ajutoraţi în caz de boală, ne trebuesc ajutoare pentru 
plata funcţionarilor scoşi din bugetul statului. 

Vin mulţime de cereri ca să trimitem un consilier 
pentru cercetare sau pentru o serbare. Ei bine, toate a- 
cestea cer cheltueli. Nu mai vorbim în această criză de 
trebuința unei catedrale și a unei reședințe. 

Am spus toate acestea, penirucă lumea laică aş: 
teaptă minuni dela noi, dar aşteptăm și noi concursul 
necesar. Şi acum, să-mi îngăduiţi a mai spune că ar 
trebui să avem bani pentru împărțire de premii la elevii 
buni, cărţi religioase, iar celor săraci, haine şi alimente 
şi câte altele. 

Nădejdea mea este tare şi neclătită ca stânca de 
grarit. Sper că Frăţiile voastre veţi. binevoi a arăta multe. 
căi, pe care mergând, să înfăptuim ceeace, datori sun- 
tem a face. . 

La Berlin s'a publicat o statistică despre 25.000 
soluţii ale crizei mondiale şi de atunci au mai apărut 
şi alte planuri. In domeniul - religios-moral noi ne mul: 
jumim să avem oameni, căci plan de muncă şi soluții 
ne-a dat Mântuitorul lumii. Știind că Frăţiile Voastre 
sunteţi în slujba acestui Mântuitor, Vă rog să mă spri-. 
jiniți cu preţiosul concurs de care am nevoe pentru în: 
deplinirea apostolatului meu, făcut pentru impărăţia lui 
Dumnezeu, pentru tron şi ţară. 

Vă mulțumesc: că aţi venit cu toţii la chemarea 
mea, mulţumind dlui rector al Academiei noastre Teo- 
logice că a binevoit să vină cu domnii profesori la a- 
ceastă conferință intimă, pe care 'o declar deschisă. 

 



XXAIĂ, 

Reînvierea credinţei. 
Pastorâlă de Sf. Paşti 1933, | 

„Căutaţi pe lisus Nazarineanul, 
cel răstignit? A înviat, nu este 
aici“ (Marcu 16 y. 6), 

Iubiţii mei fii sufleteşti, 

Evlavioase fiice duhovnicești, 

Aceste cuvinte îngereşti vestiră odinioară femeilor 
mironosițe învierea Mântuitorului şi vestea aceasta a fost 
începulul unei mari bucurii pentru oamenii sfinți ai lui 
Dumnezeu. Din clipa aceea sfinţii Apostoli părăsind fri- 
ca de mai înainie, începură a vesti pe Domnul cu şi 
mai mare putere, precum pomul primăvara prinde nouă 

„Putere. Din învierea Domnului au înțeles ei că Mâniu- 
itorul nu este un simplu învățător, căci o învățătură în 
sine nu este încă o mântuire. Din înviere au văzut că 
pilda de jerilă alui lisus nu era o simplă pildă, care în 
sine iarăși nu mântuieşte. 

Mare bucurie am avea azi, dacă întreg neamul no- 
stru românesc şi chiar întreaga omenire ar înţelege că 
Hristos este mai mult decât. învăţător şi mai mult decât 
pilduitor. Ce folos iubiții mei, de acele învățături şi pilde, 
cari le învăţăm, dar nu ne ridică şi nu 'ne dă putere 
de viaţă?! Ce folos de florile măiestrite şi: nenaturale, 
căci împodobesc casele noastre, dacă ele nu au miros 
fermecător, ce folos avem de pomul care înfloreşte dar 
nu dă şi fructe?! | 

Inţelegeţi neamuri şi vă plecaţi adevărului, că prin 
înviere Domnul a dovedit că El este Dumnezeu şi că 
învățăturile Lui şi pildele Lui sunt dumnezeești. Inţelegeţi 
din Invierea Domnului că tot ceeace a făcut Domnul
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pentru noi, a fost şi este lucrarea lui Dumnezeu, care 
nu s'a mărginit numai la cuvinte şi la pilde. Creştine, 
Creştine, adu-ţi deci aminte că alunci când a aşezat-o- 
Cel ce a înviat din morii; iar când a aşezat alte lucrări 
sfinte, le-a așezat Cel Inviat din morţi! Adu-ţi aminte: 
creștine că Invierea "Domnului s'a. făcut peniru ca să te: 
gândeșii serios la învierea sufletului tău. 

Doamne, Dumnezeule, Tu ştii că pe noi credincioşii 
noştri ne numesc părinți sufleteşti, ajută-mi deci ca şi eu 
ca un adevărat Părinte să luminez pe fiii mei sufleteşti! 
'Ajută-mi Doamne, căci nu ajunge să-mi zică lumea câr- 
muitor de suflete, ci trebue să fiu şi luminător şi câr- 
muitor adevărat, mântuitor al poporului meu. 

- Jubiţii mei fii sufleteşti, 

Evlavioase fiice duhovniceşti, 

Grele sunt zilele în care am rugat pe Dumnezeu 
să-mi ajule a Vă lămuri că sunteţi datori a vă gândi la 
la învierea .sufletelor voastre. Lumea de azi toi mai mult 
şi-a pierdut gustul să mai audă de Cuvântul lui Dumne- 
zeu şi se face a nu mai auzi glasul Bisericei Lui! Tot 
mai. multă descurajare prinde loc între noi, lipsa de în- 
credere este tot mai mare. unii faţă de alţii, teama zilei - 
de mâne creşte mereu şi suferințele par a fi tot mai 
mari, aşa că nici chiar bucuriile Invierei “pentru mulţi 
nu mai sunt bucurii. 

Fraților, 

Ca să ne bucurăm de Inviere irebue să (facem să 
-învieze credinţa în noi. Trei lucruri ni se cer în scopul 
„acesta: 1,.să întipărim , în sufletele noastre învăţăturile 
„lui Hristos şi să le răspândim după puterile noastre 
şi între alții; 2. să ne hotărâm a face precum zice Hri- 
stos şi 3. să folosim mijloacele de sfințire, sfintele iaine, 
dăruite nouă de Domnul. Cel ce nu şi-a întipărit în su- 
flet învăţătura Domnului şi nu caută să o urmeze, acela 
nu va osteni ca și alţii să facă ceeace zice Domnul şi
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atunci minciuna, înşelăciunea, ura, pizma şi alle pă-: cate se vor găsi pe toate cărările. . 
De atâtea ori ne plângem de vrăşmaşii bisericei, de cei ce-şi 'bat joc de credință, dar să recunoaștem că cei mai mari vrăjmaşi ai Bisericei şi ai neamului: suntem noi, dacă nu avem credință, dacă stăm nepăsă- tori faţă de ea. Mântuitorul spune: „Voi sunteţi sarea. 

pământului, dacă sarea se va strica... de “nimic nu mai e bună, fără numai de aruncat afară, ca să fie călcată de oameni“. (Mat. 5 v. 15). Noi trebue să fim o adevărată sare prinire ceilalți oameni, nu ca să ne potrivim lumii, ci pentru ca să adeverim nădejdile noastre prin o viață din credință. Noi suntem chemaţi a dovedi prin cre-. 
dința noasiră, că avem scopuri înalte de ajuns. 

De aceea strigăm azi cu „toată puterea ca apostolul Pavel: „Deşteaplă-le cela „ce dormi şi te scoală din „morţi şi te va lumina Hristos“ (Efes 5 v. 15).. Deştep- laji-vă fraților la viaţa milei și iubirei, căci prea e mare - ura dintre noi, fiţi credincioşi în chemarea, în slujba. voaslră şi aveţi mai multă încredere în purtarea de grije alui Dumnezeu. Altcum credința noastră „este moartă şi moarlea nu aduce bucurie. | 
Nu doresc nici unuia dintre credincioşii mei să aib credinţa moartă. a a | 
Precum în mormânt este întuneric la. cei morţi aşa în. credinţs nu văd frumseţa virtuţii şi uriciunea - păcatului. . Precum lângă mortul din mormâni este rece, așa lângă cel mort în credință nu vei vedea căldură pentru Dumnezeu. Precum cel mort trupeşte zilnic putrezeşte . tot mai mult, aşa şi cel mori sufletește pierde înclinările - bune, dar cel viu în credință rămâne statornic în hotă- : rârea de a nu păcătui. Şi vai, câţi oameni nu păcătu- . iesc azi pierzând credinţa. Te ingrozeşti văzând pe -o- mul păcătos, rău, falş, încrezut, mincinos «şi. lăudăros,. aşa că te fereşti să-l 'vezi, precum ie ferești a vedea. un mort care a stat măi. multe zile în mormânt. E Unde sunt morţi acolo e numai durere şi întristare, - In jurul unui sicriu pot să fie flori, dar de aici nu ur-: mează că sicriul şi mormântul nu au înfăţişare grozavă 
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când le privim. Aşa şi omul fără credință se poate 
îmbrăca luxos, poate mânca şi bea, dar înlăuntrul :său 
conştiinţa îl mustră, precum viermii rod irupul în sicriu. 

Inspăimântătoare sunt aceste înfățișări şi de aceea 
„vă chiem pe toți la viaţa credinţei. Omul credinţei este 

treaz şt încrezătăr în Dumnezeu, el este curagios şi plin 

de caracter. Nici o frică nici o ameninţare nu-l clatină 
din calea binelui, fie că-i sărac, .are linişte în suflet, 
căci n'are să se teamă de nimic, dar are multe de” nă- 
dăjduit. ” 

la împărăţia sufletelor încă sunt legi, ca şi în viaţa 
şi împărăţia statelor. Legile statului trebue să le respec- 
iăm, căci deşi ele se schimbă după împrejurări, numai 
prin recunoaşterea lor se asigură conveluirea cetăţenilor 
şi ordinea. Cu atât mai mult trebue să recunoaștem le- 
gile cari nu se schimbă, ale sufletului, dintre cari legile 
credinţei sunt dintre cele mai sfinte. . Necredinciosul ca- 
de în diferite primejdii, dar credinciosul se încrede în 
scutul lui Dumnezeu care a zis: „Fie ţie după credin- 
fa ta“ (Mat. 9. 29). Numai cu adevărurile credinţei pulem 
vâsli sigur printre părerile schimbătoare ale oamenilor. 

De aceea vă chem. pe toți la luptă împotriva ne- 
credinţei. Vă chem să.vă înșiruiţi în ceata acelor fii 
buni ai Bisericei, cari în 5 Martie anul acesta, în Cluj 
au înființat Frăția Ortodoxă ca să ajute cauza sfântă 
a credinţei. Credinţa niciodată nu s'a răspândit fără jert- 

“fe, Cei dintâi creştini nu au atacat pe păgâni, dar s'au 
opus apucăturilor păgâneşti, ferindu-se de ele. Vă adu- 
ceţi poate aminte, că în uriaşul amfiteatru al împăratu- 
lui Flavian oamenii se luptau cu animalele şi erau ucişi 
de animale. Zadarnic a oprit împăratul Constantin aceste 
jocuri, căci oamenii mergeau mai departe să se desfă- 
teze văzând scene de omor în teatru. În anul 405 însă 
un simplu călugăr, cu numele Telemach se duce în te- 
atru şi strigă lumii de acolo să înceteze cu priveala. 
Toţi aruncă în el cu pietre, şi sângele lui colorează ţă- . 
râna, der de atunci au încetat luptele acelea ucigătoare 
şi Telemach a biruit. 

Biruinţă am avea pe toată linia, dacă fiecare dintre
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noi ar fi un Telemach, care să gândească altcum şi să 
făpluiască altcum decât lumea de rând. M. Sa iubitul 
nostru Rege, onoratul Guvern şi alţi fii ai țării se oste- 
nesc să.facă bine şi deci toţi bunii creştini ajută ca via: 
ja aceasta să fie mai bună, dacă vor lupta cu credință 
creştină. In nădejdea aceasta pe toți vă chem să luptaţi 
pentru neam şi pentru lege. Toţi necredincioșii şi vrăş- 
maşii ţării noastre s'au întovărăşit să ne răpună, dar 
Dumnezeul părinţilor noştri nu va lăsa părăsiți pe acei 
irați Români, cari plini de credință cântă azi din inimă 
curată: „Hristos a “înviat din morți cu moartea pre moa- 
rie călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le“, 

Cu această nădejde vă zic azi tuturor: „Hristos a In- 
viat!“ 

Al vostru al tuturor de tot binele voitor 
Arad, la Invierea Domnului 1933. 
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XXL. 

Spălarea păcatelor. 
Predică ținută în 1 Aprilie 1933, în Catedrala din 

* Arad, când s'au spovedit 900 elevi de 
şcoală secundară. 

O învățătură sfântă a Mântuitorului zice: „Nu toi 

cel ce-mi zice' Mie: Doamne, Doamne, va “intra întru 

împărăţia ceriurilor, ci care face voința Tatălui meu, 

Celui din ceriuri“ (Mat. 7 v. 21). Deci făcând voia lui 

“Dumnezeu ajungem. la fericire. Deja la botez am făcut 

cu Dumnezeu o legătură sfântă, făgăduind că vom re- 

cunoaşte totdeauna voia Lui şi vom lupta împotriva unel- 

tirilor. lui -Satan, păstrând haina curată a nevinovăjiei 

până la moarte. 
Azi aţi venit aici să mărturisiți că haina curăţiei 

voastre sufleieşti esle atinsă de suflul păcatului şi voiţi 

să o faceţi iar curată. Noi ne bucurăm de aceasta şi - 

venim să vă ajulăm. o 

Scumpi Școlari, 

Precum fierul plugului spintecă pământul ca să ro- 

dească, aşa venim noi cu puterea cuvântului divin. să 

tăiem brazde în suiletele voastre. O. facem aceasta cu 

nădejdea ostaşului, care merge la luptă ca să biruiască, 

cu nădejdea semănătorului, care samănă ca să culeagă 

“ roduri bogate |! | - o. 

Doamne, Dumnezeule, noi ştim că Tu ai înviat pe 

tânărul din Nain şi pe fiica tânără a lui lair, noi ştim 

că dinlre -apostoli mai mult ai iubit pe loan, fiindcă era 

tânăr, —-ajută-mi Doamne să grăiesc aşa de lămurit 

acestor tânări ai noştri, ca să înțeleagă că le grăiesc 

lor azi din dragoste către ei, ca trimis al Tău, Doamne!
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Jubiţii Mei, 

Un fiu simte: iubirea părintelui său faţă de el, pen- 
trucă vede bunătăţile ce le primeşte dela tatăl său. Dar 
cum să simtă oare un fiu sulletesc iubirea părintelui său 
sufletesc ? ? 

Dragii mei, veţi fi auzit aproape toţi că soarele 
este de 1.280.000 de ori mai mare decât pământul. Ne-ar 
trebui deci 1.280.000 de corpuri de mărimea pământului 
sau 1.280.000 de pămâniuri ca să avem o sferă de mă: 
rimea “soarelui. Micimea pământului se vede şi de acolo 
că el ar trebui să alerge cu o iujeală de 350 Km. pe 
secundă, ca să-şi facă drumul său în jurul soarelui, fă- 
când 929.735.200 km. într'un an.. Un expres ar face 
acest drum în 1.600 ani. 

Dar oricât de mititel apare pământul în acest spațiu: 
colosal şi oricât de mic pare omul pe Pământul acesia, 
pentru el a trimis Dumnezeu pe Fiul său în lume. Dum- 
nezeu pentru acest grăunte de praf, care este omul, a 
trimis pe unicul său Fiu în lume,. ca tot cel ce crede 
în El să nu piară, ci să aibe viața veşnică. (loan 3 v. 16). 

lubiţii mei, fie că omul e bătrân, fie că e tânăr sau. 
chiar copil mic, Dumnezeu pentru toţi a trimis pe Fiul 
său în lume, ca să-i mântuiască. Atunci când au adus 
unii părinţi pe copiii lor la lisus, Domnul a zis: „Lăsaţi 
copiii şi nu-i opriţi pe ei ca să vie la mine; că a unora 

„ca. aceșşiia este împărăţia Ceriurilor“. (Mat. 19 v. 14).. 
In: numele Domnului şi Mântuitorului lisus Hristos 

vă zic şi eu: Veniji să vă imbrățişez pe voi, veniţi să 
vă dau binecuvântarea. mea. Veniţi să vă luminăm şi să 
vă sfințim pe voi, căci oricât de tineri aţi fi, aveţi tre- 
buinţă să fiţi curăţiți de păcate. Da, iubiții mei, căci 
deja Cartea Facerii spune : se pleacă cu deadinsul. cu- 
gelul omului spre rele din tinereţele lui, (8 v.. 20) i 
cartea lui lov.zice că nu este om lără de păcat, măcar 
o zi să fie viaţa lui. pe pământ. 

| Aşa este; Gândili-vă la cea mai “fragedă copilărie 
a voastră, când mama sau tatăl” vostru va îndemnai să 
nu faceji- cutare lucru Tău, de pildă să nu vă jucaţi cu
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cuțitul, şi câţi nu aţi ascultat, şi v'aţi tăiat degetele. A- 
junge o singură pildă ca să vedeţi că din fragedă vârstă 
omul e airas spre păcat. Ca de foc irebue să fugim de 
păcat şi cât mai de vreme! De ce? Pentrucă un pom 
mic îl smulgi cu rădăcină cu-tot până e mic, dar după 
ce s'a făcut mare nu-l mai poţi smulge. Un păcat îl poţi 
Şterge dacă din bună vreme lupli împotriva lui, dar dacă 
îl deprinzi mereu, el va crește ca o buruiană mare, 
foarte greu de stârpit. Grădinarul bun pliveşte buruienile 
din grădina. sa, deci şi voi să curăţiți păcatele din gră- . 
dina' sufletelor “voastre. 

Fiul cel rătăcit numai atunci s'a întors iar. la tatăl 
său, când a simțit că păcatul neascullării de tatăl :său 
îl roade. amar, ducându-l la foame. „Câţi argaji ai tată: 
lui meu mănâncă pâne din destul, iar eu, fiul lui, mor 
de. foame! Mă voiu scula și mă voiu întoarce către ta- 
tăl .meu și îi voiu zice, Tată, greşit-am la cer şi înaintea 
ta“. Târziu, dar fiul cel pierdut şi-a recunoscut păcaiul. 
Dar nu numai atât: i-a părut rău de păcatul său. l-a pă- 
rut rău că a părăsit pe îalăl său. Apoi s'a hotărât să. 
se întoarcă la tatăl său şi să-l asculte: mă voiu scula şi 
mă voiu întoarce călre tatăl meu!! Intorcându:se, și-a 
mărturisit păcatul, cerând iertare şi apoi s'a purtat bine. 

Patru lucruri se cer deci când ne mărturisim păca- 
tele 1. Să recunoaştem că am păcăluit şi să ne pară 

“rău; 2. Să ne holărâm a nu mai păcătui; 3. Să le măr- 
turisim preotului şi 4. să împlinim canonul dat. de du- 
hovnic. Ca să înţelegeţi mai bine aceste patru îndatoriri, 
-vă aduc aminte că patru oameni au dus odinioară pe 
un slăbănog la Domnul. Deci şi noi să luăm patru în- 
soțitori, cari să ne ducă în patul păcatelor la Domnul, 
recunoscând, regretând,. „mărturisind păcatele şi împli- 
nind canonul. , 

a) Să vedem pe scurt cuprinsul. acestor patru con- 
diţiuni.. Mai întâi nu ajunge orice fel de recunoaştere a 
păcatului şi orice părere de rău. Un elev ar putea zice: 
eu recunosc că n'am asculiat de profesor, venind ne-: 
pregălit la şcoală, dar vinovat e vecinul meu, colegul 
meu, care.m'a chemat să mă joc. Unul ca acesta ar
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mai putea zice: „ram ascultat de tatăl meu, căci aşa 
m'a învăţat fratele meu! Vedeţi, o asemenea părere de 
rău este greşită, pentrucă noi ne-am dat învoirea la joc, 
noi înşine ne-am învoit a nu asculta de părinți! O a- 
semenea părere de rău nu-i desăvârşită, precum nu-i 
desăvârşită părerea de rău când cineva zice: îmi pare rău, 
că -am înjurat, căci iată am scandalizat pe alţii şi am 
fost pedepsit, iată am furat şi-mi pare rău, căci am ajuns 
în temniţă. lubiţii mei! Părerea de rău trebue să fie 
mai mult decât o socotință omenească. Păcătosul trebue 
să zică : ială, recunosc păcatul şi-mi pare rău, căci am 
călcat voia lui Dumnezeu, care-mi porunceşie să nu fur, 
să nu înjur, să asculi de profesori şi de părinţi!!! Fiul 
cel pierdut avea părere de rău nu penirucă nu avea 
pâne. Lipsa pânei numai l-a luminat să poată vedea cât 
de mult a vătămat pe bunul său părinte, părăsindu-l. 

Plânsul nostru să .corespundă păcatelor noastre. 
Dacă căderea noastră nu e mare, destule sunt câteva 
lacrimi, — iar dacă e mare, trebue să fie un râu de 
lacrimi. Fericit este acela care necontenit își plânge pă- 
catele sale. Precum după o ploaie torențială aerul de- 
vine mai curat, aşa şi după vărsare de lacrimi ne vom. 
redobândi liniștea şi seninătatea, iar negura păcatului va 
dispare“, — mărturiseşte Avva Isaia. Zdrobindu-ne pen- 
tru păcate, uşor ne vom păzi de noui abateri spre acele . 
„păcate, căci zdrobirea de păcat o mărturiseşte clar că 
ne-am întors inima dela păcat, că ne e urit păcatul. 

In al doilea rând vine hotărârea de a nu mai pă- 
cătui. Fiul cel pierdut n'a rămas la părerea de rău, ci 
şi-a propus că nui va mai jigni pe tatăl său Şi noi dacă 
am simţit adevărată părere de rău, să ne propunem a 
nu mai păcătui. E greu a ne scăpa de păcat, dar nici 
arborele cel mare nu poate fi doborât la pământ cu o 
singură lovitură de secure. Cine cade într'o prăpastie 
va căula drumul să se caţere în sus încetul cu încetul, 
dar nu va pulea ieşi deacolo cu aeroplanul. 

Fiindcă e greu a ie desvăța de păcat, irebue să 
ocoleşii orice ar putea da pricină la păcat, un joc ne- 
îngăduit, un prietin necreşiin şi altele. Câţiva tineri se
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“duseră odată la un preot şi-l întrebară ce trebue să facă 
ei ca să nu mai păcătuiască. Bătrânul preot zise:. Tre- 
bue să ocoliţi prilejul de a păcătui. Şi apoi ce să facem, 
întrebară tinerii ? |! a. 

— Să ocoliţi prilejul de a păcătui. 
— Şi după aceea? a 
— După aceea —. zise preotul a treia oară — -să 

ocoliţi prilejul a păcăiui |! 
Maria Egipteanca nu s'a întors din Ierusalim (unde 

ea s'a pocăit în viaţa ei păcăloasă de mai de înainte) 
în Egipt ca să se aşeze în pustietăţile Egiptului, ci s'a 
dus în pustietate, peste Iordan, pentru ce?... Pentrucă îna- 
inte de a ajunge în deşertul Egiptului, trebuia să se în- 
tâlniască cu persoanele și lucrurile de mai înainte şi 
abia s'ar fi putut împotrivi îndemnurilor spre păcat. Astfel 
irebuie să “facă fiecare să tugă de a se întâlni cu lu- 
<ruri ademenitoare, ispititoare, căci „dacă nu vedem 
fructul oprit, atunci nu-l dorim atât de tare“, zice sfân- 
tul loan Scărarul. | ă 
„Chiar dacă de o mie de: ori am greşi, şi după 

aceea vom alerga la pocăință, din nou ne vom curăţi 
de murdăriile şi de tărădelegile făcute“, învață sf. Efrem 
Sirul. Dumnezeu a poruncit sfântului apostol Petru să 
ierte lratelui său. de şaptezeci de ori câte şapte, cu atât 
mai vârtos Insuş Dumnezeu va face aşa fel. lin: frate a 
întrebat pe Avva Sisoe: „Ce să fac Avvo? Eu am că- 
zut“. Bătrânul i-a răspuns: „Scoală-te“! Fratele îi zise: 
„M'am sculat şi iarăş am căzut“. „Şi iarăşi te scoală“, 
— i-a răspuns siarețul. Fratele a mai întrebat: Dar până 
când va fi aceasta?.. Până. când vei fi luat din vieaţa 
aceasta — bun sau rău, îndreptat sau păcătos“, —i-a 
răspuns stareţul. „Căci cum se va arăta cineva atunci, 
acela astfel va. şi merge âcolo“. .- 

lubiţii noşiri preoţi vă. vor învăţa cum să fugiţi de 
păcat şi vă vor da canonul potrivit, de aceea aici în al 
treilea rând trebuie să şiiţi. că păcatul irebuie mărturisit. 
preolului. În o predică a sa'.minunată,:l. P. Sf. mitro- 
politul Gurie 'al Basarabiei zice că: Păcatul tăinuit ră- - 
mâne nedeslegat şi se încuibează în-sufletul nostru şi-l '
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strică, îl slăbeşte, îl omoară, precum racul,: boală tru- 
pească — mult mănâncă irupul, la oase, şi: îndepărtează 
mădulare după mădulare. Dumnezeu nu va acoperi pă- 
catele noasire cu 'iertarea, dacă nu .le vom descoperi 
noi înşine mai înainte. La ce să ne ruşinăm a ne recu- - 
noaşte în păcate, când nu ne-am rușinat.a ne deda la 
păcate? Ruşinea este a păcătui, iar nu a mărturisi 
păcatele. A | 

Prin mărturisire aruncăm din noi, dăm afară, otrâva 
păcatului. Prin. arătarea, prin descoperirea păcatelor 
înaintea preotului duhovnic, noi dăm preotului a cu- 
noaşte boala sufletului nostru, a cunoaște ce patimă co- 

- pleşeşte cugetul nostru, care este vițiul de căpetenie ce 
conduce toată activitatea sufletului ce ne mână spre alte - 
lărădelegi şi ne -istoveşte viața duhovnicească. Şi dacă : i-am dat a cunoaşte drept şi mărimea boalei noastre 
sulletești, îl ajutăm -ca el să găsească cel mai potrivit 
leac, cel mai corespunzător medicament peniru lecuirea 
boalei, să ne dea învăţătura cuvenită, să ne facă O pre- - 
venire peniru a ne feri de-păcat.*) » | i. 

In rândul al -patrulea ar urma acum să vorbim ceva 
despre canonul pocăinței, dar ne mărginim a aminti că. 
acel canon' serveşte spre întărirea noastră în virtule şi 
ferirea de a mai păcătui. Preotul vă va da vouă să 
faceţi rugăciuni, să postili, să faceţi anumite fapte'bune 
pentruca să iți pe calea pocăinței. | i A 

De încheiere vă amintesc de pocăința Sf. Apostol . 
Petru. De trei ori s'a lăpădat de lisus şi numai după 
a treia lăpădare a recunoscut că a păcătuit. Mântuito- . . o sul i-a proorocit că de irei ori se va lăpăda şi numai - 
după cântatul cocoşului a recunoscut că a păcătuit 
tradând pe Domnul. - 

Iubiţii mei! 
Dacă Petru, care a fost apostol, a plâns, dacă el 

nu se temea nici de marea vijelioasă şi acum plângea, 

  

) După 1. P. Sf. Gurie 

/
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plângeți şi voi dacă păcătuiţi şi nu ascundeţi păcatele 
voaslre. Să vă pară rău de păcate, să vă propuneii 
nu mai păcătui şi să le mărturisiţi preotului, căci el vă 
.va deslega de păcate. Dunnezeu a iertat pe lâlharul de 
pe cruce, deci cu alât mai mult va ierta păcatele voastre. 

Un tată avea un fiu, care până aiunci irăia o: 
viață pierdută ca fiul risipitor din Evanghelie. Inir'o zi, 
fiul, cuprins de remușcări, vine la tatăl său şi se roagă 
să-l ierte! — Tatăl, o inimă rece, aspră şi împietrită, 
rămase însă neînduplecat! 

Socotea el, că nu poate cu nici un preţ să ierte 
fiului atâţia ani risipiţi până acum în păcate. Gura ta-" 
iălui rămase asfel mută, ochiul părintesc rece! 

lar fiul cuprins de desnădejde, continuă să trăiască 
aceiaş viață ca . . ..până acum! Un singur cuvânt al 
tatălui ar fi salvat desigur un suflet!.... 

Tatăl Ceresc însă nu va face ca acest tată nemi- 
losiiv. El vă va ierta, iar noi părinţii voşiri duhovniceşti 
„vom avea mari bucurii, văzând că voi creşteţi în frica: 
de Dumnezeu, ca să fiți mari şi tari spre bucuria noastră. ” 
şi a părinţilor voştri. In nădejdea aceasta vă împărtăşesc: 
iuturora arhiereasca mea binecuvântare şi zic: Dumnezeu. 
să fie cu .voi. 

Amin! | Su



    

ĂLI. 

Biserica şi Tineretul. 
„Calendarul“ *No. 336 din 2. Aprilie a. c. a pu- 

blicat următoarele: Fiind informaţi că pentru ziua de 
1 Aprilie, zi lăsată liberă de cătră ministerul instrucţiunii 
pentru înpărlăşirea elevilor dela toate categoriile de şcoli, 
P. S. Sa episcopul Grigorie pregăteşte o mare mani- 
feslajie religioasă, am căutat să obținem dela P. S. Sa 
câteva declaraţii asupra tineretului şi asupra mijloacelor 
ce ar irebue aplicate pentru a da acestui tineret o altă 
îndrumare decât cea de azi. P.S. Sa ne-a declarat 
“următoarele : o 

Morala şi jertfa. 

Preocuparea mea față de problema “tineretului — 
incepe P. S. Sa — este stimulată de dorința de a lupta 

“împotriva decepțiilor de tot felul ale zilei de azi. Unde 
sunt azi tinerii educați în spiritul jertfirei peniru O cauză 
sfântă? Im aduc aminte de nemuritorul Nicolae Băl- 
cescu, care în'lucrarea sa: Românii sub Mihai Viteazul, 
zicea: Mântuitorul ne-a arătat legea dreptăţii, legea 'mo- 
rală absolută şi legea: jerifirei şi frăţiei. Cu alte cuvinte, | 
Bălcescu desprinde din creştinism două - condiţii esen- 
|iale: mai întâi să avem concepții morale înalte şi creş- 
line, apoi să ne jerifim conform acestor principii. Aceste 

„două condiţii le cerem şi tineretului de azi, nu atât în 
„interesul bisericei, cât mai mult -al statului. i 

Concepţia Creştină şi Cosmopolitismul. 
Azi patriotismul este umbrit de cosmopolitism, iar: 

concepţia creștină de falsul umanitarism. Tineretul . tre- 
bue să. ştie că, cosmopolitismul nu-i o idee, ci o-nă-
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zuință a instinctului animalic, pe când Hristos n'a voit 

să grupeze lumea într'o singură naţiune politică şi n'a 

dărimat hotarele statelor, ci a fondat o concepţie de 
viaţă, care să fie independentă de orice fluctuații politice 

şi economice şi care să spirilualizeze bunurile sfinte 
ale omului. Cosmopolitismul nu este decât conspirația” 
forțelor. bruie. Cosmopolitismul, iniernaţionalismul nu 

vede un ideal în iubirea creştină, ci este doar un pa- 
şaport cu care se trece peste barierele najionale. Cos- 

mopolitismul numai la aparență este o înfrățire a po- 

poarelor, în fond el este comunismul plăcerilor şi inte- 
reselor. materiale crase. De aceea voim să educăm 
tineretul in creştinism ortodox sau dacă voiţi în naționalism 

ortodox, spre a se validita valorile adevărate în viaţa 

neamului și a se restatornici erarhia valorilor. . 

-Calea. ce trebue: urmată. 

— ce trebue făcut pentru a ce ajunge la iranstor- 

marea în realitate a: acestor principii şi în ce direclie 
irebue lucrat? 

— Pentru a avea un tineret. pătruns într "adevăr de 

concepţia creștină asupra vieţii, credem că biserica ese 

"mai: întâi datoare -ca să înceapă munca trebuincioasă. 

Şi această, desigur, în. direcţia educativă mai mult decât 

în direcţia instructivă, mai cu-seamă când vedem in- 

 diferentismul clasei culte faţă de principiile evanghelice. 

Am socolit.că opera de regenerare trebue începută cu 

iineretul şcolar. În acest sens, în- eparhia Aradului, in- 

'strucția religioasă a elevilor din şcolile primare se face 

de către preot, ca şi în irecut, iar ca aceasta să fie 

„mai. efectivă, am. organizat iineretul în societatea Sf. 

“Gheorghe. Şi acum, după ce on. minister al intr. publice 

şi al. cultelor a acordat o zi liberă peniru mărturisirea 
şi cuminecarea în.comun a elevilor. dela toate categoriile 

de şcoale, am dispus: ca Sâmbătă, 1 Aprilie, toţi cei 

900 elevi ai şcoalelor secundare din Arad să participe 
la'' serviciul divin din catedrală; Aici personal le voiu 

"vorbi despre necesitatea mărlurisirii' păcatelor, relevând
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că precum slăbănogul din Capernaum a avut nevoe de | 
patru purtători ca să-l ducă la Mântuitorul, aşa şi su- 
fletul de azi are nevoie de patru ajutoare ca să se ridice . 
la Dumnezeu : 1) Recunoașterea firii păcătoase ; 2) Căinja 
pentru păcatele săvârşite : 3) Mărturisirea păcatelor şi 4) 
Implinirea canonului pocăinței. Socotim că fără concursul 
celor pairu ajutoare spiriluale, impuse de înalte con- 
siderente pedagogice și psihologice, nu'se poate dobândi 
scoalerea omului de azi din ghiarele materialismului 
egoist și a indiferentismului. - 

p. S Sa şi-a încheiat aici declaraţiile, cari pot con- 
slilui un adevărat program de activitate peniru teţi aceia 
care se preocupă cu problema tineretului de azi, bătut 
de toate vânturile” concepţiile şi doctrinelor false. De 
altfel pentru P. S. Sa Episcopul Grigorie problema îi- 
nerelului nu este necunoscută. P. S. Sa'a desbătut-o cu 
multă pricepere şi competenţă în volumul Tineretul Ro- 
mâniei, premiat anul trecut de Academia Română. In 
acest volum a fost preconizală toată problema tineretu- 
lui, începând dela elevii şcoalelor primare până la stu- 
denții universitari, încadrat fiind şi. tineretul aflat sub. 
drapel. lar ca un prim pas în rezolvarea acestei pro- 
bleme, sub patronajul P. S. Sale apare la Arad, revista 
Lumina Tineretului. Bine scrisă, aduce un real folos: 

“ tuluror tinerilor.
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LXII. 

Cuvânt 
proiectat a fi rostit la sfințirea monumentului 

eroilor din Hălmagiu... 

Domnule General, 
Fraţi Români, 

„_ Istoria ne spune că împăratul Alexandru Cel Mare, 
când a păşit pe: pământul Asiei Mici a stropit cu unt- 
-delemn coloana funerară a eroului Achile, depunând o 
coroană şi înconjurând mormântul. Istoricul Plutarch 
scrie că luliu Cezar plângea că el nu a făcut fapte vi-: 
tejeşti ca ale marelui Alexandru. 

Ce să zicem şi mai ales ce trebue să facem noi, 
când ne amintim de viaţa şi faptele eroilor noştri? Iată 
-avem aici un monument al eroilor, cari în luptele anu- 
lui 1919 şi-au vărsat sângele lor pentru Românism! Ei 
“sunt destul de mulţi, poate unii fără nume, precum multe 
stele de pe cer nu se văd nici cu telescopul, dar pre- 
-cum acele stele împrumulă aureolă celor ce se văd, aşa 

şi eroii noşiri neştiuţi au împrumutat din aureola lor e- 
roilor mai cunoscuţi! | 

Ce vom zice noi şi mai ales ce trebue să facem 
“când ne amintim de eroii noşiri căzuţi în aceste părţi 

„ale ţării noastre?! Desigur icoana lor a fost Horia care 
" sub falnicul gorun dela Țebea îşi chema oştirile şi mai 
aveau ca icoană a datoriei pe eroul legendar Avram 
Iancu şi pe eroul Cloşca. Desigur în sufletele eroilor 
noştri nu. clocotea. ura şi răsbunarea faţă de cutropitorii 
şi apăsătorii milenari, ci fiind isbiţi de contrastul dintre. 
sfidarea  apăsătorilor şi mizeria' Românilor, — doreau 
revărsatul zorilor de libertate pentru Români. Ei doreau 
să slujască lui Dumnezeu, scopul final al vieţii omeneşti.
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Lui Dumnezeu voiau să-i slujească cu toate însușirile şi 
bogăţiile pe cari Tatăl Ceresc le:a dăruit lor: limba, 
legea și moşia, pângărite de străini. Eroii voiau ca însu- 
şirile şi bogăţiile acestea să le folosească după voia lui 
Dumnezeu, ca stăpâni ai acelor însușiri, şi după legile” 
lui Dumnezeu. 

Aici văd eu, iubiții mei, răspunsul la întrebarea de 
mai sus: ce vom zice şi ce vom face întreptându-ne 
gândul la eroii noştri? Ei ne aduc aminte că au fost 
în slujba lui Dumnezeu când s'au jertfit, că o dreptate 
mai presus de voința omenească a cerut ca ei să se 
jertlească, dar ca jerifa lor să fie pildă pentru. noi. Ei 
n'au lupiat ca noi cei de azi să uităm legile lui Dumne- 
zeu, ci să le păzim ca dânşii, căci unde nu legile lui 
Dumnezeu domnesc, acolo sălbăticia' este la largul ei. 
Mai presus de orice interes trecător, eroii s'au gândit 
la interesele mai mari ale neamului. Ei n'au fugit de 
sarcini grele, ci le-au luat asupra lor pentru noi și ur- 
maşii noşirii!!! . ' 

“Vreţi o cale mai frumoasă de urmat decât aceea | 
a eroilor?! . 3 

Invăţatul francez Montesquieu în celebra sa carte: 
Cauzele grandoarei şi decăderei -Romanilor, atribue pră- 
buşirea imperiului roman și faptului că împăratul Gra- 
lian a dat voe soldaţilor să dea la o parte din armătura 
lor zalele şi coifurile, fiind prea grele. Urmarea a fost 
că soldaţii Romani erau mai uşor răniţi şi ucişi de lăn- 
cile şi săbiile vrăjmaşilor. Bravii ostaşi ai României, 
graţie” înzesirărei lor superioare cu sufletul eroic al îna- 
intașilor vor duce la glorie şi mai mare neamul româ- 
nesc sub conducerea supremă a iubitului nostru Rege 
Carol |. o i. a 

Acestea le spun ca să le auziţi mai ales voi bravi 
locuitori ai acestor ţinuturi sărace, înlănţuiţi. în trupuri 
slabe, pipernicile de oameni săraci, dar de o structură 
plină de finețe neasemănală altor locuitori din ţinuturi 
mai bogate, sufiete darnice, generoase şi încrezătoare în 
rânduielile sorții, în vrerile lui Dumnezeu. 

“Răsboaie şi revoluții s'au perindat şi veacuri, bă-.
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tăiorind glia acestui ţinut. In cimitire, când se sapă gropi 
s'au găsit zale şi pinteni ostășeșii. Dureroase urme de' 

„mari  sbuciumări. Suileiul românesc îşi inscrie, pentru 
întâiadată pecetea peste acest ţinut, prin legenda marti- 
rului Crişan,: Horia şi Cloşca, legendă legată de goru- 
nul lui Horia la Ţebea, de bisericula din Mesteacăn, 
până în văile Hălmagiului. Numiri cari vor trăi mereu: 
„Isvorul lui - lancu“ și altele, consfinţesc şi astăzi dure- 
roasa pribegie peste aceste plaiuri a măritului Craiu al. 
Munţilor, - Avram lancu, a cărui tragedie, din - ultimile 
clipe ale vieţii, a bătătorit-— în vers de fluer — dru- 
murile satelor din Hălmagiu până la Baia de Criş. | 

In marginea șoselii spre Şortoc, lângă moara das- 
călului Todor . Popovici, se ridicau în anul 1848 spân- 
zurătorile răsbunării ungurești. Aici şi-au plătit cu viaţa, 

- îndrăsneala şi avântul de-a fi condus cu crucea în mâ- 
nă pe iobagi, cei cari au fost martirii Neamului, preotul 
Eftimie zis Temea Popoviciu, şi. preotul loan zis Nuţu | 

« Popoviciu, amândoi spânzurați pe locul pomenit. Legenda 
spune, că ochii lor siicloşi se fixaseră în zările răsăritu- 

„lui, ceeace a trezit bănuiala unui ofiţer ungur, care lu- 
ând arma unui soldat a isbit trupul mori al unuia din- 
ire preoți, cu strigălul baljocoritor: - 
„— Câine de.popă. valah, întoarce-te spre Ungaria 

şi nu spre Valahia: visurilor tale de nerod... Si 
Dar sucirea ştreangului readucea mereu acesi trup. 

spre (ara visurilor româneșii. - 
Dintre vieţuitorii de astăzi ai Hălmagiului, mai sunt 

oameni cari îşi reamintesc de vorbele bătrânului Şuluţiu: . 
— Copii, va veni vremea când oastea românească 

va înainta biruitoare spre apus, dincolo de Hălmagiu.: 
Eu nu voiu mai fi atunci între voi, dar cei cari vei trăi, 

să veniţi la mormântul meu, să-bateţi tare cu piciorul 
pe glia mormântului şi să; strigaţi:, scoală moşule, căci 
s'a împlinit vremea prorociei“,.. a SE 

E: de mirare oare, dacă în asifel de lumină româ-: 
nească, s'a petrecut ceeace a urmat mai târziu? R 

Pruncii .Hălmagiului, cărturari şi ţărani se adună. 
într'un- suflet; în răsboiul cel mare, ca voluntari în oas-
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tea românească din Moldova (fiiertatul dr. Robu, colo- 
nel Muţiu, maior Popoviciu, Lazar etc. etc.), în iixp ce 
alţii, rămaşi acasă, înființează gărzi naţionale şi luptă 
contra năvălitorilor roşii. 
Şi a vrut Dumnezeu ca în anul 1919 să se împli- 
nească prorocia bătrânului visător Şuluţiu, căci oastea 
românească întră în Hălmagiv, falnică şi biruitoare, iar 
la 16 Aprilie 1919 se dau aci la : Hălmagiu grele lupte, 
prin cari sa sfărâmat peniru totdeauna lanţul iobăgiei 
de veacuri; semeţia fără seamăn a unui popor tiran s'a 
prăbuşit umilit sub opinca valahului, care se asvârle bi- 
ruitor spre Tisa, spre Budapesta, până departe în hota- 
rele apusene ale Ungariei. 

Pomenim cu multă recunoştinţă aci, numele :vred- 
nicilor şi vitejilor comandanţi cari au organizat şi con- 
dus luptele dela Hălmagiu: domnul General Gheorghe. 
Dabija, comandantul Diviziei 2 Vânători, având ca şei 
de -stat major pe distinsul general Constantin Bălăcescu, 
prezent între noi şi ca executant domnul general Raso- 
viceanu Gheorghe. . . 

Alăturea de cei vii, cuvine-se acum să ne reamin- 
tim de. eroii cari nu mai sunt şi să zicem cu inima 
curată : | " 

Odihnă lină, Doamne eroilor ţării Româneşti. 
Trăiască M. Sa Regele Carol II. a 
Trăiască România |: 

11



XLIII. | 

Patriotismul și cultura. 
Declaraţii făcute ziarului „Drapelul“ din Timişoara 

din 16 Aprilie 1933. 

In vâltoarea vieţii de azi, când toată lumea se în- 
vârteşte agitată de problemele: dela ordinea zilei, când. 
preocupările politice sunt puse pe planul întâi al exis- 
tenţei noastre naţionale, când greutăţile economice sunt 
resimţite la jiecare pas, am căulat să mă sasirag pentru 
un moment de sub grijile apăsătoare a problemelor de 
diferite interese şi mă reîntorc la cultura noastră naţio- 
nală. 

Am căutat să iau contact cu unul dintre “cei mai 
autorizaţi factori ai problemelor culturale : din regiunea 
noastră: şi m'am adresat P. S. S. Episcopului Dr. Ori- 
-gorie Comşa. 

L-am găsit pe P. S.S. Origorie i în camera de lucru 
din palatul episcopal. 

Pe birou în îaja P. S. S. un maldăr de' cărți şi. o 
mulțime de manuscrise. .In cameră, o adevărată atmos- 
feră de duhovnic. 

La împărtăşirea scopului ce m'a 'adus, P. Sfinţitul 
mă privi lung şi dureros şi în privirea P. S. S. parcă 
se reflectau timpuri de altă dată, când preocupările cul-: 
urale și religioase erau privite cu mai mult interes. In 
privirea P. S. S, par'că vedeam rolul mare ce l-a jucat 
în viața noastră naţională biserica — singurul focar de 
cultură și bărbăţie naţională, aceiași biserică, în care 
azi se lovește cu atâta uşurinţă de par'că ar îi o insti- 
iuție de care am vrea să ne debarasăm. - 

| Autorul atâtor cărți valoroase şi premiate de Aca- 
demia română, cu bunăvoința-i caracteristică mi-a jertfit
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o jumătate de oră, în care timp, a binevoit a-mi răs- 
punde la câteva înirebări, Se 

Redăm aici întrebările şi răspunsurile primite. 
La întrebarea, — prin ce mijloace putem spori pa- 

triolismul — mi-a declarat următoarele : 
| „Noi aşteptăm mult dela şcoala pătrunsă de duhul 
religios. Isvorul existenţei nu trebue căutat în materie 
şi puterea brută, ci în ceva mai presus de om, care 
se chiamă Providenţă. Fără ideea de Providenţă, vir- 
tuțile născute din concepția materiei si forței, depind: [ de selecțiunea naturală şi atunci credința, dreptatea, 
dreptul, jertfa, devin factori de ocazie, dar nu impe- 
rative mai înalte. După concepția materialistă omul se 
găseşte în faţa unei legi inexorabile a naturii, care nu 
inspiră omului simţul onoarei.și al jertfei. 

Adevăratul patriotism numai prin religie poate fi cultivat, căci religia nu propagă ideea de interes ma- 
lerial a materialismului, care crește cetăfeni răi. Mate- 
rialismul face' pe om să părăsească „fara sa dacă e 
săracă, o exploatează dacă e bogată, dacă este anar- 
hie nu-i pasă, numai să câştige mult. Hristos a înte- 
meiat un sistem de viaţă indepedent de fluctuațiile po: 
litice şi economice. Hristos n'a inventat patriotismul, 
ci l-a udat cu lacrămile sale, căci văzând imoralitatea cetăţii Ierusalimului, a plâns. Eni 

Creștinismul este o lege spirituală universală care 
voeşie să inobileze sufletul şi inima omului, cu scopul 
ca omul de stat funcţionarul. soldatul şi alții din spirit 
creştinesc să muncească. Biserica ortodoxă e chemată 

da 

să cultive şi sfințească. patriotismul, căci sancfiunea 
religiei şi sentimentul datoriei creştine sunt temelii tari 
ale. patriotismului. - Da 

Să nu uităm că poporul român este conservativ, 
sentimentele lui religioase-morale. au susținut virtuțile 
strămoşeşti. Deaceea cea mai principală problemă a educaţiei patriotice este ca statul mână în mână cu bi. 
serica să elaboreze plan de muncă pentru cultivarea . - 
patriotismului“. 

„La întrebarea — ce credeţi despre mişcarea cul: 
14 

7 

DR a:
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turală, pornită de dl ministru al Instrucțiunii —:a de-. 
clarat următoarele: 

„Eu sunt încântat de scopul urmărit prin planuil 
elaborat de Minister, dar doresc să accentuez că ar fi 
o greșală, dacă s'ar avea în vedere numai sporirea 
cunoştinţelor de tot felul. Înmulțirea cunoştinţelor încă. 
nu-i cultură adevărată, căci rămâne. necullivat dome- 
niul sentimentelor nobile. Trebue o armonie a vieții 
rațiunii cu a vieţii inimii. Statul deci drebue să aibe 
în vedere şi concursul religiei căci vedem că ori unde 
s'a răspândit creștinismul, lângă biserică a aşezat şcoala, 
ca lumina Thinţii să lumineze şi căldura iniinei să în- 
călzească. Să nu uităm că nu-i 'cullură adevărală a- 
ceea, care nu caută izvorul vieţii morale în Dumne- 
zeu, care nu admite tocmeala fafă de părerile labile 
omeneşti“. 

“Trecând la cea. mai nouă problemă bisericească 
ce intereseză Banatul — Vicariatul din Vârşeţ — P. S. 
S. mi-a declarat următoarele: | 

| „Personal am regretul că pierd o parte dintre cre- 

dincioşii mei pe “cari cu mare dragoste i-am vizitat în 

anul 1928, pe de altă parte mă bucur însă că credin- 

cioşii mei, impreună cu acei cari au aparținut episco- 

piei din Caransebeş, vor aiunge sub un singur 'toiag - 

arhipăstoresc al vicariatului ortodox român din Vârșeț“. 

„Imi place să cred, că convenția ce se închee cu 

„statul iugoslav, în .privinta chestiilor bisericeşti a româ- 

nilor -noștri de acolo, nu se închee din consideraţii 'o- - 

menești, de ordin politic, economic, ci - din motive pur 

spirituale, noi credem :că fraţii noştri sârbi își vor da * 
seama 'că considerațiunile 'de ordin etic religios şi 'cul- 

tural trebue să primeze orice alte 'consideraţiunii. Căii 

tocmai “aici este cauza nesiguranței de azi dintre po- 

poare, că ele închee convenții mai mult de natură fi- 

nanciară- economică, neglijiad 'aspiraţiunile mai înalte
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ale sufletului omenesc, independent de partea  ma- 
ferială“. 

Mulţumind P. S. Sale pentru bunăvoința ce mi-a: 
arălal-o, am plecat cu convingerea fermă, că țara ro- 
mânească are nevoe de mulți oameni cu aptitudinea 
Episcopului Grigorie.



e a II e e or i. 
  e Pa 

XLIV. 

Poetul generaţiei noastre și 
generația tinără. 

publicat în Aradul dela 13 XII. 1932. 

Ni-a fost dat de Dumnezeu ca să irăim zilele când 
s'au împlinit 50 de ani de viaţă ai poetului Octavian 
Goga şi cu bucurie vedem că Ministerul Instrucțiunii a 
dispus sărbătorirea poetului în școlile ţării noastre. 

>” Cât de potrivite suni aceste serbări pentru adânci- 
rea iubirei de ţară și neam înir'o vreme când suflă cu 

atâta urgie vântul internaţionalismului. Câte nu vor auzi 
tinerii şcolari despre dragostea de glie românească şi 
suflet românesc, despre casa românească înfrumseţată 
cu mușşcată la fereastră şi cu busuioc la icoane?! Vor . 
vedea cu ochii lor sufleteşti chipurile dascălului şi preo- 

„tului român, ca şi undele Oltului şi codrii verzi de brad. 
Şi ceeace ei nu ar înțelege, este rândul părinţilor să 
le tălmăcească visurile de aur ale poetului, astăzi împli- 
nite. Părinţii vor fi chemaţi să sădească în inima fiilor 
lor înțelesul tainic al bucoavnelor bătrâne, cari ni-au 
păstrat dragostea de lege. Părinţii au datoria să lege 
sufletul copiilor de vraja tradiţiilor sfinte închegate prin 
curăţenie de suflet, prin sbucium şi durere. 

“Căci astăzi lupta împotriva sufletului neamului este 
uriaşă şi primejdioasă, făcându-se şi pe ascuns și sub 
pretextul umanitarismului. Astăzi ceeace sufletul creştin 
curat zideşte şi inspiră, — nu întră numai în suflete cu- 
rate, cari în casele lor au busuioc la icoane, ci şi în 
locuințe de unde au dispărut icoanele şi bucoavnele bă- 
trâne. Până când Psallirea era lectura zilnică a celor 
mai mulţi, toţi fiii neamului împleteau cunună din evan-
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ghelia creştină şi cea a neamului. Dar azi? Naţionalis- 
mul creştin sprijinit chiar pe un sănătos suport literar, 
nu îndreaptă privirile cititorilor numai spre dreapta. Azi, 
ideea de Dumnezeu din poezia poetului Goga, sau chi: 
pul lui lisus al poetului Cerna, ori poeziile religioase 
ale lui Alexandri și Coşbuc, nu mai luminează cărările 
pribege ale multora ca în trecut. 

Mulţi cred: s'a împlinit visul visat de poet: copilul 
suferinței s'a făcut mare! Dar razele soarelui oare nu 
mai trebuesc dupăce s'a deschis potirul florilor de pe 
câmp şi al pomilor roditori?! Oare dragostea de lege 
nu trebue să ne mai vrăjască? Scriu peniru -generaţia 
mai linără şi o rog să nu uite că dacă Evreii au avut 
în pustie un stâlp de foc călăuzitor, care azi nu mai 
arde, noi avem un stâlp de foc, care arde vecinic. Noi 
avem Evanghelia neamului care trebue deschisă odată 
cu Evanghelia celui născut în peşteră. Şi să ştim că 
dacă închidem Evanghelia. lui Hristos, s'a închis şi a 
neamului, A | 

| Deaceea să ne verificăm sufletele. Ele trebue să fie 
una cu sufletul poporului, religios şi curat ca apa cri- 
stalină. Şi dacă poetul Octavian Goga 'şi-a clădit poe- 
ziile sale pe acest sullet curat al poporului, 'noi, gene- 
rația poetului, suntem datori a propovădui duhul creştin 
şi curat al poporului, cu virtuțile şi aspiraţiile lui. 

Vor fi între intelectualii români pulini aceia, : cari 
nu se mai închină, dar mama sau tatăl lor de bună- 
seama se închină la icoane peniru fiii lor, tocmai în 
clipa când aceşti fii discută sau chiar neagă existenţa 
lui Dumnezeu. Imensa majoritate a celor cari alcătuese 
generaţia aciuală, este stăpânită de concepțiile pe cari 
bardul dela Răşinari le are asupra vieţii cu viriuţile şi 
păcatele ei, asupra conștiinței datoriei, dreptului şi onoa- 
rei şi mai presus de toate asupra) vieții românești şi as- 
piraţiilor ei viitoare. 

Noi toţi deci cari ştim ce. însemnează o sărbătorire 
a poetului evangheliei neamului, prin afirmarea în viaţă “ 
a principiilor naţionalismului integral vom sărbători pe 
oamenii de inspiraţie a Românismului.
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_Se vor găsi vizionari orbiţi de. chipurile sinistre ale. 
unui viitor misterios, dar noi să le opunem meştera în; 
tr'aripare a proorociilor visate de fiul preotului din Ră- 
șinari — şi realizate prin credinţi sfinte şi suferinţi le- 
gate de sufletul nostru creştin şi uman. Proorocilor în- 
iraţi în solda internaţionalismului — ori cât ar fi de 
puțini — să le spunem limpede: Noi avem realităţi 
scumpe, pe cari nu voim pentru toată lumea să le schim- 
băm cu principii utopice anticreştine şi antiumane... 

Sărbătorim cu aceste sentimente curate pe poetul 
pălimirii noastre și al câmpurilor de mătase. Şi dacă per- 
sonal m'am bucurat, cunoscând mulţi ţărani cari ştiu pe 
de rost poeziile lui Octavian Goga, bucuria mea ar fi şi 
mai mare dacă sărbătorirea se va face pretulindeni cu 
sentimentul că poetul Goga este al nostru al tuturor Ro- 
mânilor.
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XLV, 

Generalul C. Petrovicescu. - 
„Sufletul meu a fost atins de spontaneitatea bucuriei; 

când am primit vestea că d-l colonel Constantin Pelro- 
vicescu din Arad a fost înălțat la rangul de general. 
Nu o expansiune efemeră şi superficială mă face să. re- 
latez aici despre această avansare, ci un alt fapt, care 
se ridică din comun, că d-l General C. Petrovicescu. 
pleacă din Arad, iar ca semn al nespusei noastre iubiri 
către Domnia Sa scriem aceste rânduri. - 

Potenţialităţile și certitudinea interioară: omului su- 
perior se manifestă mai ales prin atitudinea religioasă 
şi aceasta mă îndeamnă să laud aici seria distinșilor 
generali cari . în timpul episcopatului nostru au trecut 
prin Arad: domnii generali Bădulescu, Scărișoreanu, 
Darvari, Prodan, lovanovici, Viişoreanu şi - Bălăcescu. . 
Toţi s'au arătat cu cea mai mare dragoste către cauza . 
bisericei noastre, toţi au. iubit şi iubesc biserica, având . 
respect deosebit către clerul nostru şi afecţiune specială - 
pentru episcopul eparhial. Seria aceasta se complectează 
minunat cu distinsul militar. şi creştinul ortodox, gene- 
ralul C. Peirovicescu. - | | 

Biserica noastră catedrală din Arad pierde prin 
plecarea Domniei Sale pe unul din cei mai cucernici. 
vizitatori. Infruntând prejudecățile celor indiferenți dintre 
fiii Bisericei, d-l general Petrovicescu stătea alăturea de 
simplii, dar bunii ţărani din Pârneava, ducând o viață 
contemplativă, în rugăciuni, în ascultarea sfintelor slujbe. 
Nu era serviciu divin în săptămâna Patimilor, la care 
să nu aziste. Era un luminitor al mulţimei, care lua 
pildă dela dânsul în privinţa cercetării Bisericii. Şi Doamne, 
acest distins general, este om învățat, are o vastă biblio- |
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tecă, înzestrată cu cărţi din loate domeniile şi aş putea 
zice, că .din domeniul teologic are mai multe cărţi decât 
chiar unii preoți. 

Mă gândeam de multe ori la ceeace spunea odată 
marele savant Pasteur unui student care l-a întrebat: 
„Domnule Profesor, Domnia Ta eşti un savant, deci mă 
mir că umbli la biserică şi ai nevoe de religiune,-cre- 
zând în Dumnezeu“. — Pasteur îi'răspunse: „Tocmai 
fiindcă cunosc ceva din tainele științei, cred în Dumnezeu, 
căci ştiinţa mea mă face pururea setos după noui des- 
coperiri, dar credinţa îmi linişteşte setea sufletului“. Aşa 
îmi explic şi concepția religioasă a d-lui general Peiro- 
vicescu, iniţiat în cele religioase şi cunoscător pro: 
fund: al stărilor din biserica noastră. 

Nu aveţi să vă miraţi de loc de aceasta, penirucă 
acum de curând d:l general Dr. P. Stavrescu, laureat 
al Academiei Române a dovedit prin un studiu temeinic: 
;; Tudorismul““ (despre secta lui Tudor Popescu) că şi un 
laic se poate iniţia în tainele cele mai subtile ale cre- 
dinței. M'am mirat cu câtă erudiție, d-l general Stav- 
rescu, combaie secta lui Tudor Popescu. Şi aiunci nu-i: 
mirare că un alt general, d-l Petrovicescu, ține să fie o 
lumânare aprinsă în mijlocul lumii indiferente de azi. 

lată cum explic eu văpaia credinţei din sufletul d-lui - 
general.. Fiorii evlaviei sfinte străbat sufletul său şi in: 
fiorare sacră cuprinde liința sa de câte ori citeşte faptele 
suileteşii ale moşilor şi sirămoşilor, văzând cum au ne- 

„socotit ei cu curaj liniştea şi averea lor numai şi numai 
ca să aibe conșiiința creştină curată. Cine nu se cuprinde 
de fior sfânt citind chiar numai întâmplător următoarea 
inscripție din fror lispiciul .bisericei din comuna Afumaţi 
(Ilfov): 

„Cu voia şi ajutorul prea sfintei şi în trei ipostasuri 
troițe. în slava și lauda de Dumnezeu. Născătoarei şi 
pururea Fecioarei Maria, această sfântă şi dumnezeiască 
Biserică, Constantin Cantacuzino boer voevod stolnic, 
din temelie o a ridicat, oa făcut şi o a înfrumsețat, 
întru pomenirea de veac a părinţilor, . moşilor şi. stră-: 
moşilor, şi tot rodul, o a fondat la. anul dela spăşenie
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1696“. Cine cunoaşte trecutul neamului său şi vede cum 
voevozii zideau biserici întru slava lui Dumnezeu şi po- 
menirea părinților săi, — acela merge cel puţin la bi- 
serică lăudând pe Dumnezeu şi pomenind în rugăciuni 
pe părinţii săi. Se N | 

Doamne, cât este deci de grăitoare pilda dlui ge- 
-neral Petrovicescu. Grăiesc faptele lui de armă, din iim- 
pul războiului, grăieşte ştiinţa lui, dar mai mult ne lu- 
ceşte lumina sufletului său credincios. Indatoratu-ne'a 
cu bunătatea sa şi atenjiunea sa gingaşă, pomenind . cu 
atâta inimă de ostenelile -noastre modeste în via Dom- 
nului. . îi | 

„O rugăminte îi facem aici: să nu ne uite pe noi 
cei duhovniceşii, cari luptăm aici la graniţă de fară şi - 
pentru tron şi ţară. O asigurare îi dăm: noi nu-l vom: 
uiia, căci luptătorul nu uită-pe luptător. O dorite de bine: 

îi. exprimăm : Inainte cu Dumnezeu!|.! n. 
1.



“LXVI. 

Un prefect model. 
ș 

... Ziarul „Vestul“ din Timişoara în numărul 789 din 
20 Aprilie 1933 vorbind despre actualul prefect al jude.. 
țului . Timiş-Torontal dl. Dr. Coriolan Băran, zice între 
altele că dl. Băran a elaborat un plan de activitate, ca- 
re-i face cinste atât d-sale, cât și Banatului pentru. care 
spiritul gospodăresc este o principală caracteristică şi 
calitate. Şi acest plan pe lângă faptul că a fost scutit 
de utopie, — asigurându-i-se. în primul rând baze de 
resurse financiare, — are chezăşia realizării integrale. 

„Asigurarea  peniru realizarea planului rezidă. în larga 
înțelegere și experienţă. a actualului prefect, susţinute cu 
mult suflet şi isteață socotire de adevărat gospodar ju- 
dețean. 

Ne bucură faptul că a şliut să &chilibreze “minunat 
factorii produciivi şi administrativi disciplinându-i pentru! 
prosperitate şi administrare cât mai raţională. Cumpă- 
nind realităţile existente şi posibilităţile de desvoltare sub 
pulsul unor necesităţi colective, a înțeles că începerea 
oricărei acţiuni şi acordarea oricărui sprijin trebue nor- 

mate gospodăreşte pentru ajungerea unei armonii şi vi- 
eţi sociale cu superioare posibilități de producţie şi e-. 
xistență. De aceea planul corespunde unei largi orien- 
tări sociale conform căreia se sprijineşte în egală mă- 
sură terenul economic şi cel cultural, urmărindu-se ast- 

"fel, drept scop final, superiorizarea societăţii. 
Prin munca . depusă pentru deschiderea căilor de. 

comunicație, stabilirea raporturilor comerciale, prin con- 
„struirea şoselelor, podurilor, catedralei, prin sprijinirea 

- şcoalelor şi corurilor, cari vor fi tot atâtea realizări câte 
proecte, actualul prefect va lăsa urme menite să reînvio- 
reze viaţa socială din Banat.
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Dacă ne oprim asupra acestor constatări nu o fa-- 
cem pentru a ignora activitatea domnilor prefecţi Dr. 
luliu Coste, lon Oprea, Dr. Antoniu Bogdan, Dr. Liviu 
Cigăreanu, şi Octavian Furlugeanu. Accentuăm chiar că 
foşiii prefecii mai sus amintiţi au dovedit nu numai pri: 
cepere şi intenţii laudabile, dar şi dragotse de biserică. 

Dacă totuşi relevăm meritele dlui Dr. Băran, o fa: 
cem fiindcă Domnia Sa se găseşte în fruntea unei pre-. 
fecturi în timp de criză, care n'a atins întru nimic vă- 
paia interioară sufletească cel caracterizează. Când 
i-am scris Domniei Sale în chestia apostolatului laic, nu 
s'a arătat indiferent, ci mai vârtos s'a simțit dator să ne 
asigure de concursul său preţios. Când ne-am coborât 
în mijlocul credincioşilor noștri din Timişoara, dl. Băran 
toideauna cu cea mai aleasă solicitudine a (inut să [ie 
prevenitor faţă de Noi, care i-am fost coleg de univer- 
silaie şi ni-a însoţit în drumul nostru misionar. 

Taina  atitudinei sale delicate o găsim în educaţia 
„sa aleasă. Un om, care-şi iubeşte părinţii la proxism; 
cum îi iubeşte prefectul Băran pe ai săi, un'om, care şi azi 
cu toate greutăţile, iși păstrează optimismul creştin, este 
un om de elită. a | . 

Domnia Sa nu este creștin de zile mari, ci creştin 
de fiecare zi, de fiecare clipă. Inzestrat cu o cuceritoa- 
re modestie şi exemplară cinste, simţi că ai-în fața fa | 
pe creşiinul din' creştet până în tălpi, care-şi iubeşte 
biserica şi neamul cu o ardoare sfântă. Siridentele a- 
pelituri ale multor nechemaţi le dojeneşte atitudinea de- 
mnă a acestui fecior de dascăl bănăţean, care se inden- 
tifică cu tot ceeace este ortodox și românesc. 

Nu este mirare că dl. Coriolan Băran este iubit-şi 
„Slimat de toţi oamenii buni. Ne luăm şi Noi dreptul sau 
partea din această iubire sinceră, dorindu-i ascensiune 
pe -căile vieţii creştine şi civice, presărate cu florile iu- 
birei creştineşti. |
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Puterea optimismului creștin. 
Cuvântarea P. St. Episcop Grigorie al Aradului 
la deschiderea adunărei eparhiale a Aradului, 

în 14 Mai 1933. 

Hristos a înviat! 

"* Un “suflu miraculos de biruinţă străbate astăzi peste 
simiirile degerate și încremenite ale: lumii de azi : suflul 
biruinței. Celui Ce a înviat din morţi. Azi slujitorii Alta-, 
relor datori suntem a' evoca în faţa lumii de azi, dar mai 
ales în faţa colaboratorilor noşiri; adevărul, că cu toate 
preocupările de ordin material, omenirea de azi începe 
a manifesta elan sulletesc spre ceeace este spiritual, spre 
ceeace înseamnă triumful binelui şi adevărului. Şi pre- 
cum zadarnic se ivesc piedici în: calea razelor solare, 
zadarnic se încearcă oprirea triumfului idealităţii, căci 

precum. razele solare ajung și încălzesc pământul, aşa 
încălzesc sufletele sfintele învățături ale Mântuitorului. 

- Şi ca să rămânem în cercul vieţii noastre româneşti, 
ajunge poate să facem câteva constatări pe răbojul vieţii 
noâsire spirituale, ca din ele să rezulte optimismul nos- 
tru puternic şi atât de necesar pentru eforturile, ce: va tre- 
bui să facem pentru iriumful spiritualităţii în lume. In 
toamna anului trecut s'a ținut la Bucureşii sesiunea con- | 

“gresului naţional bisericesc, accentuându-se de către 
membrii marcanți ai ştiinjei şi întraripărei spirituale că 
ştiinţa schimbătoare tr&bue să se plece în fața credinţei 
nemutabile şi eterne. 

Cu alte cuvinte omul de azi a ajuns din nou să 
se închine la altarele pe care a lăsat. să se înstăpâ- 
nească colbul: Aşa este, căci din rapoartele ce le deţin
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dela preoții mei, înainte de sfintele Paşti ale' anului aces- 
tuia, un număr foarte mare de credincioşi s'au spovedit 
şi. împărtăşit, incomparabil mai mulţi ca în anul irecut. 
Şi când ne gândim la materialul bogat şi. preţios publi- 

"cat în revistele bisericeşti: Biserica Ortodoxă Română, 
Revisla Teologică, revista Viitorul, şi în publicaţiile dela 
fiecare eparhie, apoi la muliele foi religioase și biblio- 
ieci peniru popor, cum nu am avea mare bucurie?! 
Când ne gândim la mişcarea .de organizare a laicilor, 
pornilă în 5 Martie a. c. sub numele de Frăția Orto- 
doxă, — cum nu ne:am bucura împreună cu ioți luptă- 
torii buni ai Bisericei ?? 

Bucuria ne este mare, căci prea mult se accentuiază 
pesimismul. Prea mult se vorbeşte de. frunţi încreţite și 
de lipsa pornirilor nobile. Vor fi şi sunt oameni fără 
vlagă în familii, în şcoală, în viața socială, în oficii, dar 

„e bine să se ştie că există şi oameni cuprinși de plă- 
-cerea intensă a 'muncii, dovedită suficient chiar şi cu 
puţine, pilde, desprinse fugar din numărul infinit al pil- 
delor 'bune. . 
| La Bucureşti, Consiliul Central Bisericesc a orga: 
nizat un ciclu de conferințe cu tera generală „Biserica 

„şi problemele sociale“, cari s'au ţinut la Fundaţia Dalles 
săptămânal; gruparea dela revista „Fântâna Darurilor“, 
de sub conducerea Păr. Toma Chiricuţă, un ciclu” cu | 
tema „Hristos şi viața socială“ la aceeaș fundaţie; „Aso- 
-ciația pentru cultura estetică şi morală“ de sub conduce- 
rea D-lui Şerban Ionescu, prof. univ., la Fundaţia Carol; 
tot asifel la diferitele Atenee populare, ca „Sf.. Elelte- 
rie“, „Dichiu“, - „Maşina de pâine“, etc. 
In Arad un director de liceu, .profesor! de. malema: 

tică şi fizică, cântă în strană, în Huşi un profesor de 
matemalică conduce un cor bisericesc. Nu. este deci 
bine să se “generalizeze afirmaţia că şcoala nar „Noi să 
ştie de cele spirituale. 

Se 'vorbește' azi de incertitudinea valorilor materiale | 
şi deci de nedormirea celor bogaţi îngrijoraţi. de soarta 
averii lor, dar dacă pe teren economic, financiar,. în tim- 
pul din : urmă, prin reorganizarea serviciilor şi controlul
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mai sever al evasiunii liscale în finanţe, s'a ajuns la mai 
multă siguranţă, oare avem motive să ne tot plângem că 
ura şi invidia fac ravagii? Citeam în o predică al. P. 
Sf. mitropolit: Gurie că după o predică a sa din Dumi- 

- nica iertării, mai mulţi vrăjmaşi s'au împăcat chiar în" 
biserică. Dar trebuesc căutate prilejurile de apropiere 
a oamenilor, iar nu numai să ne plângem că vremurile 
sunt anarhizate şi nu se mai cunosc bucuriile curate 
ale vieţii. Ah, nu! Lumea de azi nu este insensibilă de 
bucruriile literaiurei curate, a artei morale şi nobile, pen- 
irucă atunci când nu se găsesc bilete la cinematograf 
când se reprezintă un film -ca „In semnul Crucii“, — 
înseamnă că n'a pierit nădejdea de mai bine. Exaltările . 
vieţii spirituale sunt posibile, înălțarea e cu perspective - 
bune] 

Trebue însă atitudini hotărâte pentru a face ca stările 
să fie cât mai consolătoare. Trebue să intrăm cu munca 
noastră şi în slujba aproapelui, căci prin aceasta mărim 
personalitatea noastră, iar pe de altă parte să accentuăm 

„tot mai mult valoarea factorilor morali, căci filozofi ca 
francezul Fustel des Coulanges şi danezul HOfiding recu- 
nosc adevărul, că fără elementul moral, elementul eco- 
nomic degenerează în egoism feroce. 

Din toată inima cer deci, atât P. C. preoți cât şi 
intelectualilor laici, să tindă spre o înaltă disciplină sufle- 
iească şi morală, ieşind din izolarea păgubitoare şi acti- 
vând cu noi până și cei mai indiferenți. Eu cred că 
orice jerifă e prea mică față de marile probleme cari 
trebue să ne preocupe şi animeze. Dacă un savant ca 
dl. de Martonne a spus în o scrierea sa că nemuritorul 
mitropolit Şaguna a întrodus spiritul democratic în 
biserică și prin aceasta a contribuit la întreţinerea sim- 

” țului colectivităţii naționale, e rândul nostru să ne înfră- 
“ţim şi prin simţ de. disciplină -şi colaborare-să ne inte- 
grăm în aspiraţiile Bisericei, în lupta ei, căci numai atunci, 
dar numai alunci avem dreplul să răspundem cu: „Ade- 
vărat a înviat“ la creșiinescul salut: „Hristos a Inviat“. 

Cu oplimismul cel mai curat vă salut pe Frăţiile 
Voastre în momentul acesta, zicând: Hristos a Inviat!



— 1717 — 

Am nădejdea că Smerenia mea, Prea Cucernicii mei 
Consilieri, Protopopi şi Preoţi, vom avea tot concursul 
pe care vi-l cerem în interesul Bisericei şi al neamului. 

Cu această nădejde deschid sesiunea actuală a 
adunărei noasire eparhiale. . 
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Cuvânt despre necesitatea 
.apostolaiului laic, 

ţinută în 14 Mai 1933 cu prilejul organizării secţiei 

Arad a Frăției Ortodoxe Roimâne. 

Fraţilor, 

Un cântec mândru străbătea în războiul mondial văile 
şi munţii de sub cerul românesc: 

„ Treceţi. batalioane române Carpaţii 
Cu inima plină de dor; 
V'aşieaptă Ardealul, v'aşteaptă şi fraţii 
Cu inima la trecători! * 
Fericiţi suntem azi, că mândrul cântec realitate « s'a 

făcut și astăzi toți fraţii Români împreună sunt, dar nu 
s'a terminat încă răsboiul şi lupta împotriva păcatelor, 
instinctelor şi pornirilor rămase de lumina evangheliei. 
Au biruit adevărul și dreptatea pe teren naţional, dar 

“virtutea a rămas în luptă cu păcaiul. Peniru adevărul 
ştiinţific, oameni de jerifă străbat înălțimile firmamentu- 
lui românesc şi universal, se coboară în adâncurile pă- 
mântului, răsfoiesc cartea Facerii lumii și cer experienţe 
folositoare din cele trecute vremi, dar prea puţini caută 

- să aibe ceriudini asupra rosturilor năzuințelor. omeneşii, 
a „suferințelor şi mângăierilor vieţii. Când însă se ivesc 

“zările unei schimbări de atitudini, când spre şirurile de 
luptă ale slujitorilor  Altarelor, se apropie creştini laici - 

” înțelegători ca să ne ajute a face casă biruiască în noi 
idealul creștin, — cu smerenie cădem înaintea lui Dum- 

 nezeu şi zicem: | 
„Mulţumimu-Ţi Doamne, că ai luminat mintea dis-



— 179 — 

tinşilor fii ai neamului nostru, ca să vadă că viața lor 
trebue să fie încredințată Ție!“ 

Fraţilor, 

In poezia lor mitologică vechii păgâni spuneau, că dru- 
mulvieţii pământești este încredințat Parcelor, dintre cari 
Clotho toarce firul vieţii, Lachesis îi determină lungimea 
iar Atropos îl retează. O asemenea rătăcire abominabilă 
ar. stăpâni şi sulleiele creștinilor câtă vreme sunt inactivi, 
dar din clipa în care ei se hotărăsc să facă apostolat 
-creştinesc, din clipa aceasta ei dovedesc atât credincio- 
şilor, cât şi necredincioșilor că sunt adevărați luptători. 

“Inventivul Odiseu, pe vremea războiului Troian ia 
în lagărul său pe 'viteazul Achile, care fu crescut de 
mama sa şi imbrăcat ca fetele regelui Lykomede ca să nu fie 
descoperit. Cum l-a luat însă în lagăr, cum l-a cunoscul ? 
A dat ordin să se sune trimbiţa de război în faţa casei 
regelui unde era ascuns Achile... La auzul trimbiţei, 

„ fetele regelui îngrozite, o luară la fugă iar tânărul Achile 
puse mâna pe armele atârnate în perete şi porni la luptă! 

Goarna :mobilizării ortodoxe a răsunat la Cluj şi 
sa auzit în toată ţara, care voieşie să vadă pe vitejii 
credinţii punând mâna pe 'armele credinței şi venind. în 
ajutorul ortodoxiei, care a fost de față la plămădirea 
neamului, la -întemeierea Principatelor, la înirarea lui 
Mihai Viteazul în Ardeal, la Unirea Principatelor şi la 
Unirea Tuturor -Românilor. Luptătorii laici sunt chemaţi 
a arăia şi ei că 'credințja contribue la fericirea indivi- 
duală şi socială, înlăturând fără sgomot răutatea şi ego- 
ismul ucigător. - - 

Apostolii laici vin ca să pună şi creştinismul în 
valoare ca dig împotriva puhoiului imoralităţii şi prin 
aceasta ei ridică pe alţii din indiferență ca să vadă, de 
pildă,. că participând la o sfântă liturghie şi împărtăşindu- 
se cu trupul şi sângele Domnului, beneficiază de bunuri 

„mai: valoroase decât-toate comorile lumii. 
„Apostolul laic arată şi altora, că forța creştinismului | 

 fortifică prestigiul autorităţii prin învăţăturile lui cari pe 
nevăzute se înrădăcinează în - suflete. Apostolul laic 

12*
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vesteşte . că doctrina creştină traversează abizul dintre 
săraci şi bogaţi, şi opreşte puhoiul ameninţător al anar- 
hiei înspăimântătoare. Apostolul laic este un stâlp al 
bisericii, care nu slujeşte lui Dumnezeu cu uşile închise, 
ci iese pe ler:n, ca oamenii văzând faptele lui cele 

* bune să preamărească pe Tatăl din Cer. | 
Vă chem . deci pe toţi la acest apostolat trebuitor 

pentruca cineva să fie sfințit de biserică. Sfinţeşte preotul, 
dar dacă nimeni nu vine la el pe cine sfințește? Un 
muncitor, funcţionar poate avea un patron, care cu inima 
lui de piatră nu lasă pe muncitor la biserică. Apostolul 
laic vine şi topeşte inima patronului, intervenind ca să 
lase pe muncitor la biserică. Sau: la biserica: din anumit 
cartier al unui oraş, predică un preot. minunat. Eu ca 
apostol laic spun . şi altora vestea aceasta şi asifel se duc 
indiferenţii să-l asculte pe acel preot iar ascultându-l se 
trezeşte în sutletul lor, dorul de o viaţă nouă, creștină, 
venind la Isus, spovedindu-se şi împărtăşindu-se! 

Oh, omul de azi are nevoie de asemenea apostoli. 
Omul, care lucrează cu aljii și lângă aljii, în societate 
se înfluiențează de aljii; omul are procese, afaceri com- 
binaţiuni, cari îl rețin dela grija sufleiului. Alţii sunt mai 

mai sănătoşi, mai viriuoşi. Toate acestea îl fac pe om 
să aibă nevoe de ajutorul altora,. dar mai ales firea . 
păcătoasă, care pururea trebue cârmuită spre bine. Căci 
vor fi fost cândva împărați tirani, dictatori, tirani, dar 
cel mai mare tiran e lumea şi plăcerile ei, faţă de cari 
trebue să ne descătuşăm și prin apostolatul laic al a- 
proapelui nostru. 

Acest apostolat ne liberează de orice căluși, afară 
de cele ale iubirii aproapelui. Să nu uităm că din clipa 
botezului suntem destinaţi să fim fii împăratului Cerului, 
ai bisericii luptătoare, ai cărei fii trebue să smulgă bi- 
ruința față de păcatele lumii. 

| Fiecare aveţi câte un prieten, căzut.între tâlhari, 
adecă între oameni cari'i-au răpit credinţa şi lau de- 
moralizat, Ridicaţi-l, aduceţi-l la-Hristos.şi nu uitaţi că 

* 

+ 
“bogaţi, mai norocoşi decât el, mai deştepţi, mai harnici, - 

fiecare om poale activa în cerc mai vast sau mai retrâns..
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peniru aproapele său. Dacă aţi făcut cuiva bine, du- 
cându-l pe calea cea bună şi acela va ajula altora. Şi 
atunci dacă aşa este să lăsăm oare să iriumfeze obi- - 
ceiurile şi minciunile lumii fără Hristos? De ce laicii 
noşiri nu ar ajuta ca oamenii să trăiască în mai multă 
grăire de adevăr ? De ce nu ar ajuta să avem mai multă 
viață prin smerenie când ştim că îndrăzneala multora 
este nejustificată şi primejdioasă ? De ce să - biruiască 
întunerecul în locul luminii, umbra în locul luminii, a- 
dâncul în locul înălţimii, nepăsarea în locul acjiunii 
conşiiente? | | 

La luptă deci, la luptă! Căci lupta nu este în ser- 
viciul vreunui om influent al lumei care schimbă atitu- 
dini de pe azi pe mâne, ci în slujba lui Hristos, care 
convins de adevărul ce l-a vestit, cu linişte a stat în faţa 
jidovilor şi: a lui Pilat, luând moartea difamantă a Crucii. 

„Să luptăm, căci luptând cu Hristos nimic n'avem de 
regretat, ci mai vârtos ne vom bucura că am colaborat 
la: mântuirea sufletelor. | | 

Orice lipsă de colaborare lasă să triumfeze răul iar 
Hristos să fie din nou judecat de fățărnicia omenească. 
Ori ce lipsă dela concursul ce trebue să-l dăm preoţilor 
înseamnă a lăsa să biruiască uneliirile viclene și povă- 
juitorii orbi. lar luminătorul orbilor şi îndreptătorul sufle- 
ielor să fie din nou - pironit pe Cruce. De aci eu Vă 
zic: sus fraţilor, munciţi pentru sufletul aproapelui şi 
fiți siguri de bucuria Mântuitorului, carele a zis: Ade» 
văr grăiesc vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr'acești fraţi | 
ai mei, prea mici, mie mi-aţi făcut“ (Mat. 25 -v. 40). 

__ Imprejurul nostru mulțimea de vrăşmaşi cari ne 
împresoară, se uită cu pismă, la lucrarea începută de 
laicii noşiri credincioşi! Lenevirea le-ar satisface pofta 
uneltitoare, Şirurile de luptători ce se vor organiza astăzi, 
sunt chemate a stăvili indiferentismul, a răpune pe adver- 

-. sari şi pe vrăşmași şi a fi cu recunoștință către biserica 
ortodoxă, mama neamului nostru românesc. 

, Se organizează francmasoneria, se aruncă asupra . 
noastră alte confesiuni şi luptă, dar noi trebue să refu- 

_zăm blidul de linte al momelilor, căci avem dreptul de
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întâia naștere sufletească dela maica cea bună, biserica 
ortodoxă, care cere să fim recunoscălori către dânsa. 
Eu de.multe ori mă gândesc că cine nu-i recunoscător 
către maica sa, care l-a născut, este un om nenorocit 

şi vrednic de plâns. Dar cel recunoscător are liniște şi 
de aceea Vă chem azi să părăsiţi nepăsarea și să aju- . 
taţi pe maica sufletească a Românismului.' Cronicarul. 
Şincai spune că preoţii ortodocşi. au pregătit drumul de 
triumf al lui Mihai Viteazul în Ardeal. Francmasoneria 
şi curentele internaţionale şi unele confesiuni agresive 
n'au făcul nimic pentru unirea tuturor românilor şi nu 
vor putea să lupte contra curentelor revizioniste, ci numai 
biserica ortodoxă, închegătoare a sufletelor româneşii. 
Noi suntem deci siguri că şirurile de luptă sufletească 
ce se vor închega din intelectuali, meseriaşi, comer- 
cianţi şi ţărani vor ajuta ortodoxia să fie ceeace trebue 
să fie: îndrumătoare spre o viaţă superioară şi un echi- 
libru al tuturor manifestărilor de viaţă, pentruca fiecare 
om să poală ajunge la îndumnezeirea ființei sale, spre 
a se apropia cât mai mult de pilda Mântuitorului. | 

„Dacă vechii Perşi credeau că toţi oamenii trebue 
să se înroleze ca ostaşi ai zeului Ormuzd pentru înte- 
meierea împărăției luminei, cu atât mai mult să ne în- 
rolăm noi sub steagul lui Hristos. Fericită pildă ne-a 
dat un Petraşcu, tatăl lui Mihai Viteazul, că a tipărit. 
cărţi bisericeşii, fericită pildă ne-a dat marele erou Avram: 
lancu, pariicipând la sinoade sub marele mitropolit 
Şaguna! . 

Noi încetăm a grăi căci vremile cer fapie! La fapte 
deci iubiții mei, la fapte! Mărirea Domnului să siră- 
lucească pesie faptele voastre! Fili osiaşi ai orlodoxiei 
şi ai Românismului. 
La luptă peniru credinţă. 

După toate acestea cu toată căldura intâmpin aici 
pe distinsul scriilor bisericesc Dr. loan Mateiu, delegatul 
comitetului central al Frăției Ortodoxe şi îi dau bine- 
cuvântarea să conducă ședința de organizare a secției 
eparhiale Arad a Frăției Ortodoxe, |
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Cuvântare. 
ținută la Prefectura jud. Arad în 10 Mai 1930. 

/ 

| Domnule General, 

Domnule Prefect, 

Numărul incomensurabil al stelelor de pe cer nu 
covârşeşte nenumăratele suferințe îndurate de națiunea 
română până când a ajuns să-și statornicească mărirea 
națională de azi.. Ziua de 10 Mai ne-a dăruit însă bucurii 
vecinice: Siatornicia Dinastiei noastre strălucite şi iubite, 
indepedenţa României şi întemeierea Regatului iar azi 
serbăm la ziua de 10 Mai împreună cu aceste fapte mari 
şi aniversarea unirii tuturor Românilor. 

„ Dorim cu acest prilej să se ştie pretutindeni şi de 
către toţi că noi Românii suntem hotăriți a păstra pe 

„vecie şi a spori comorile scumpe pe cari le glorificăm 
la 10 Mai. Biserica noastră ortodoxă conştientă de ro- 
lul ei naţional din trecut nu va înceta nici în viitor să 

„fie solul naţionalismului integral, învățând pe oameni să 
aibe nu numai intenţii bune, dar luând armele lui Dum- 
nezeu şi zaua dreptăţii, evanghelia păcii şi “pavăza cre- 
dinței şi coiful mântuirii, va învăţa pe români că în dru- 
mul spre palria cerească au şi o patrie pământească, 
România, pentru al cărei slăvit Rege, M. Sa. Carol al 
II-lea şi viitorul ei, — îşi dă şi viaja în orice clipă sar 
cere. Prin măreţia virtuţilor ce le propovăduim şi prac- 
licăm, noi conducătorii sufleteşti ai poporului, vom for-. 
lilica. sufletele, vom întări nădeidiile şi vom deschide 
drumul celor mai surâzătoare perspective ale viitorului
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roinânesc. Aceste sentimenie, Vă rog eu, să binevoiţi a 
le tălmăci Inaltului Tron şi Onoratului Guvern cu asigu- 
rarea că deviza noastră este: Cu ajutorul lui Dumnezeu 
totul pentru “Tron şi ară. 

Trăiască M. Sa Regele Carol al II- lea! 

Trăiască România!



L. 

Cuvânt de pomenire 
“pentru fruntaşii bănăţeni Dr. Nestor Oprean, Dr. 

Gheorghe Adam şi Dr. Vasile Chiroiu. 

Cucernici Ascultători, 

Chemări adânci de dincolo de viața pământească 
de azi, caracterizată prin adierile deşartelor năluciri, 
patimi şi vreri mărunte, ni-au adunat azi aici peniru a 
pomeni memoria celor irei fruntaşi români pentru cari 
azi ni-am rugat: regretajii Dr. Nestor Oprean, Dr Gh. 
Adam și Dr. Vasile Chiroiu, | 

Uraganul vieţii pământeşii încetează când ne gân- 
- dim la cei trecuţi în fara de peste vremelnicie. Simţim 
că suntem meniji a face drumuri şi noi odată spre ' a- 
prinsele. orizonturi ale veciniciei, simțim că în tainicile 
colțuri ale inimilor noastre sunt visări fericitoare despre 
țara pururea 'cu soare spre care ne îndreaptă azi cu 
gândul pomenirea celor trei fruntași bănăţeni, a căror 
viață este pentru noi o imensă făclie luminăi oare. 

Precum nu trebue să facem ocolul lumii ca să cu- 
noaştem albastrul cerului -şi nici să pă lrundem toată apa 
unei mări ca să cunoaștem toată adâncimea ei, așa nu 
trebue să cunoaştem toate iainițele vieţii. acestor irei : 
Suflete alese ca să știm că dânşii prin viaţa lor au măr: 
lurisit că a irăi nu e destul. Ei au crezut că trebue să 
trăeşti în virtute şi în lumină, ca să mori în lumină. | 

Dr. Nestor Oprean, fecior de preoi, s'a născut în 
anul 1859 în Nerău. După terminarea studiilor îşi des- 
chide cancelarie advocajială în Sân-Nicolaul-Mare. In 
cepe să acţioneze pe teren politic şi biserice sc şi-l vedem 
în permanență membru în congregația din .B ecicherecul-
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Mare, reprezentând cauza românească sfântă. Decenii 
de-arândul a fost depulat sinodal şi congresual. Țara 
mărită l-a ales membru în comitetul agrar iar în judeţul 
Timiş-Torontal a fost vice-preşedinte al partidului naţio- 
nal. li păstrăm memoria pentrucă n'a fost numai un 
român luptător ci şi un ortodox convins, care respecia 
biserica şi Tainele ei Sfinte. 

Dr. Gheorghe Adam s'a născut în anul 1875 din 
părinţi țărani în comuna Balinţ. Ca advocat distins în. 
Timişoara, ia parle activă la .toate mişcările culturale- 
bisericeşti şi economice din jud. Ti: iş-Torontal. In dife- 
rite rânduri este ales deputat sinodal iar Țara mărită îl 
are ca deputat în primul parlament. A fost şi preşedinte 
al partidului naţional din jud. Timiş-Torontal,—a excelat 
ca suflet bun, ca adevărat creştin. 

Dr. Vasile Chiroiu, fecior de ţăran din Comloş, | 
născut în anul 1880. Studiind dreptul devine advocat în 
Bis. Albă. In prima zi a mobilizării pleacă la război. 
Cade în prinsoare rusească, unde desvoltă o activitate: 
febrilă pentru a aduna din diverse lagăre .prisonierti 
români, cu cari formează apoi cele dintâi regimente de 
voluntari ardeleni şi bănățeni, cari plecând apoi la 

- laşi, se pun la dispoziţia armatei române. Regretatul 
Chiroiu a avuli gradul: de căpitan în rezervă.: După de- 
mobilizare este numit prefect în Maramureş, ajunge apoi. 
deputat, fiind în tot locul omul datoriei. 

EI era apologetul cauzelor drepte şi inteligența sa 
sclipitoare a pus-o în serviciul dreptăţii. A ştiut să re- 
fuze pe marii proprietari cu cauzele lor de expropriere 
căci nu voia să slujească lui Mamona, ci prin credință, 
ării, reprezentând gratuit pe cei îndreptăţiţi să primeas- 

„că pămâni. L-am cunoscut personal, eram prieten cu el. 
„Era mare creştin, cercetător al sfintei bis. și practicant 
al poruncilor ei. Nu lipsea dela repetițiile corale la Sibiu, 
unde era şi se împătăşia cu sf. Taine. 

De ce oare a fost atât de laudabilă viaţa acestor 
irei fii ai neamului? Fiindcă ei ştiau un adevăr vecinic, 
pe cari unii fiii de azi ai 'neemului îl uită. Ei şiiau că 
înainte de 1900 de ani într'un sat simplu s'a născut un
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copil minunat, care a lucrat ca tâmplar până ce a a- juns vârsta de 30 ani. Acel copil n'a ocupat nici vr'un: 
oficiu nici vr'o casă cu etaj, şcoli înalte nu a cercetat, 
la oraş mare' nu a irăit, -mărire omenească nu a căutat, 
prietenii l-au părăsit, iar averea lui era numai o cămaşă peniru care s'au aruncat sorţi. Şi locul de veci nu era: cumpărat înainte, cum fac oamenii azi, ci era dăruit de 
prieteni. Ei bine, cu laudă pomeniţii nostri răposaţi Şliau să fie în slujba lui Hristos prin atitudinea lor de viaţă creştinească. Ei se gândeau adesea la vremelnicia vieţii, 
uitată de mulţi azi, când îmbogățirea peste noapte este 
aproape principiu de viaţă. . 

Potrivit lucru este deci să reamintim generaţie de... 
azi că suntem chemaţi a lucra peniru: vecinicie. , 

'Vrednici ascultători! Toţi suntem Supuşi. sceptrului 
morții, tuturora moartea ne va lua casele şi curţile, banii, 
averea, comorile, demnităţile şi situaţiile prin care ne: “găsim, decoraţiile lumești, drepturile civile. Cât de greu 
se desparte cel bogat de averi, în fața morţii. 

O moarte, cât de amară este pomenirea ta omului 
celui ce are încredere în avuţiile sale. Mântuitorul n'a 
avut nici unde să-și plece capul. (Luca 9. 58), n'a apelat 
la judecata lumii pentru aprobare. Şi apostolul Pavel 
zice: Dacă aş căuta să plac oamenilor nu aș mai i slugitor a lui Hristos! (Gal. 1.'v. 10) e 

Fericiţi vom fi să putem zice fiecare în clipa morţii 
ca Mântuitorul: „Săvârşitu-s'a“. Adică vom i fericiți 
dacă la capătul vieţii vom putea zice: am avut necazuri 
în viață, dar le-am purtat cu răbdare şi ne-am plecat 
sub mâna lui Dumezeu.. Fericiţi.vom fi dacă vom putea 
zice cu Mântuitorul „eu te-am. preaslăvit pe tine pe 
pământ, lucrul am săvârşit care l-ai dat mie ca să-l fac“ 
(loan 17 v. 4). 

- Dumnezeu ne-a dat fiecăruia o chemare şi trebue 
„să o îndeplinim. şi să ne rugăm lui ca să nu ne prea . 
batem capul cu ceeace nu cade în sfera chemării noa- 
sire, şi Dumnezeu nu cere dela noi. Să rugăm pe 
Dumnezeu a ne ajuta să nu neglijăm datoriile chemării, 
profesiunei noastre de a fi un dascăl, un preot, un ad-
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vocat, un inginer conştiincios, un bun ţăran, negustor, 
sau indusiriaş. 

Impăratul - Carol V., precum spune istoria, a avut 
"un soldat, care și-a cerut concedierea din armată: Fiind 
primit în audiență de împărat, acesta i-a zis: „Nu, tu 
nu poți pleca din armată. Totdeauna ai fost unul dintre 
cei mai buni soldaţi şi prin pilda ta ai însufleţit şi pe 
alţii. Iţi voi dubla solda, te voi decora, dacă voeşti, dar 
armata nu o poli părăsi“. Soldatul răspunse: „Majestate, 
nu pentru aceasta voiesc a părăsi armata; nu-mi trebue 
nici bani nici decoraţii, ceeace doresc, este ca să mă 
pot retrage spre a mă pregăii pentru moarte şi a griji 

“de cele eterne“. 
Şi aşa a făcut. Morţii noştri de până eri s'au pre- 

gătit mai mult pentru vecinicie,' să facem ca ei. 

Avem pildă pe oamenii trecutului nostru, între cari 
şi pe pomeniţii irei fruntaşi bănăţeni, .cari sunt o măr: 
turie că Dumnezeu nu uită popoarele sale, dându-le fii 
aleşi pentru slăvirea numelui său. 

De aceeă rugând pe Dumnezeu ca să odihnească 
cu  drepţii pe cei trei aleşi ai săi, să zicem: 

Preamări-Te-voi, o Doamne, şi slăvi-Te-voi mereu, 
Cât mi-a sta pe gene zarea, cât va ţine veacul meu! 
Doamne, fie mult plăcute ie, cântecile mele. 
Şi pe veci ă mea: cântare, de păcate săxmă spele! 
Piară gloata păcătoasă de pe lume, pe vecie 

_Şi toți cei fără de lege; pe pământ să nu mai ie! 
“ Suflete al meu, -- ca Domnul, Dumnezeu mai mare nu-i: 
Preamărit în veci -să fie! Pe vecie slavă Lui.



LI 

O visiune pilduitoare 
“ Bunăvoința conducerii oraşului nosiru a făcut să 

văd şi eu filmul „In semnul Crucii“ cu prilejul unei re- 
„petiţii de cinematograf. Am avut atunci o visiune care 
m'a mişcat adânc și simţeam că în calitate de' repre- 
zeniant al Bisericei mă găsesc în slujba celui ce: „a 
lost, este şi va fi“. Cu prilejul rulării filmului parecă 
vedeam în loja imperială a amfiteatrului împăratului Fla- 
vian, o mulţime de capete încoronate, cari se întrebau 
plini de curiozitate privind ruinele amfiteatrului şi for- 

_foteala lumii în. jurul ruinelor. | 
— Ce este aici, întreabă un împărat.. e 

" — „Majestate, toţi aceşti oameni, sunt creştini, fu 
răspunsul! | 

— Cum creștini? Dar nu i-am nimicit noi în pri- 
goniri, răspunse Nero. 
„— Cum se'poate să existe creştini după 1900 ani 
dela moartea noastră, observă Dioclețian. E : 

— Este o realitate, puternici împărăţi, este o rea- 
litate că azi lângă ruinele amfiteatrului stă înălțată Cru- 
cea lui Hristos, căci deasupra obeliscului aşezat lângă 
amfiteatru de împăratul Caligula, străluceşte Crucea iar 
bisericile creştine deasupra ruinelor vestesc pe Hristos, 
al cărui nume voi nu l-aţi putut nimici. prin persecuțiile 
voastre. 

Şi părea că văd o monedă cu chipul lui Diocle- 
jian, pe care sta scris: „nomine christianorum deleto“, 

„adică în memoria distrugerii numelui creştin. 
Şi bucuria mea era mare că nu numele creştinilor 

a pierit, ci un Nero a murit pierzându-și mintea, Dioc- 
lejian fu depus, murind în senilitate, Galeriu Maximian 

7
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fu mâncat de viermi, pe când era viu, iar Liciniu cade 
biruit de Crucea lui Constantin. 

Şi mi-am zis: Unde este azi împăraţilor mărirea 
voastră, unde este azi o instituţie culturală, care să 
poarte numele vostru, al unui Caesar, al unui Octavian 
August? Pierit-a pomenirea numelui vostru cu sunet. Se 
pomeneşte întâmplător şi azi, dar cu oroare numele 
vostru! | 

Şi atunci am avut şi mai mare bucurie văzănd a- 
tluenţa publicului nostru la filmul: atât de instruciiv. Imi 
spunea un distins inteleciual că de multă vreme n'a fost 
înălțat sufleteşte, dar văzând spiritul de jerifă cu care 
«creştinii mergeau în arenă, el înțelege. că sub cer nu 
este alt nume, care să stimuleze mai mult la jerifă, 
decât numele lui Hristos! | 

Aşa este! Nici Plato, nici Aristotel, nici Nietsche, 
nici Kant, nici Schopenhauer, nu animează mulțimile, 
nimeni nu se jertfeşte pentru ideile lui Anatole France 
sau Lucien Romier. Dar numele lui Hristos stăpânește 

-şi acolo unde la aparenţă viaţă ideală nu este. Numele 
lui Hristos a fost, este şi va fi, mântuirea adusă de EI, 
a fost, este şi va fi căutată iar mângăierile creşiinismu- 
lui sunt azi îmbrăţişate de șasesule milioane de oameni. 

Fericit este neamul românesc că precum în trecut, 
-aşa şi în prezent, se bucură de aceste mângăieri.



za, 

Actualităţi Creștine. 
— Din ziarul „Ecoul“ — 

Semnatarul acestor rânduri, ca şi alţi mulţi confraţi, nu odată am avut prilejul a ne ocupa de vasta şi lăbo- 
rioasa aclivitate a neobositului și eruditului arhiereu care 
este d-rul Grigorie Comşa, Episcopul Aradului. Şi nici 
odată n'am avut părerea de rău — pe care de alifel 
ziaristul 'o simte mai frecvent astăzi, în exercitarea pro- 
fesiunii sale — că am irosit zadarnic un timp util, bă- 
tând apa în piuă... cum se mai spune. | 

Cu Episcopul Grigorie, de-ai discuta şi zile întregi 
tot nu te-ai pliclisi. E prea acliv, e original de complex 
(nici vorbă, fiindcă este unul din puţinii arhierei români de o remarcabilă şi categorică cultură) şi atât de bine 
intenlionat peniru toate problemele de neam, nu numai 
peniru interesele strict „bisericeşti, încât; ai sta o veci- nicie să-l chestionezi şi să-i consulţi părerea limpede şi 
soluţionată în toate domeniile cari interesează viaţa 
noastră naţională, la margine de ţară şi în aspectele ei - speciale aci. a Si RE 

Intâlnindu-l în tren, reîntorcându-se dela Bucureşti, 
dela lucrările Sf-tului Sinod, se înțelege n'am scăpat 
ocaziunea de a mai . „alla -ceva“ dela o atât de abun- 
dentă şi distinsă sursă. Care gazetar, ce-l cunoaşte. cine 
este P. S. Sa Episcopul Comşa, ar fi scăpat prilejul? 

Și în scurtul răgaz pe care l-am avut până la 'co- 
borire — căci nu veniam împreună tocmai dela Bucu: 
reşti — cu aceiaşi originală bunăvoință de totdeauna ce-l 
caracterizează şi:l face şi iubit nu numai stimat de către 
credincioşii săi, P. S. S. Episcopul Grigorie ne-a dat 

Lă
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următoarele frumoase și cum nu se poate mai sincere 
răspunsuri la întrebările ce i-am pus: 

Precizările.P. S. Sale 

— Ce credeţi despre mişcarea FRĂȚIEI ORTO- 
DOXE, care a luat fiinţă la 5 Martie .la Cluj? 
__— Despre această chestiune voi avea prilejul să 

vorbesc în conferința ce o voi ţine la 8 Aprilie la Ti- 
mișoara. 

Aici ţin să acceniuez că deşi preoților li s'a dat 

puterea legării şi deslegării pe pământ şi deşi preotul 
prin: o singură liturghie ce o slugeşte la Sft. Altar prea- 
măreşte pe Dumnezeu, mai mult decât toate cetele în- 
gereşti, totuşi, față de duhul excesiv de materialist al 
vremei, concursul laicilor ne este de cea mai mare tre- 
buinţă. | | | 

Sunt convins că acest concurs ni se va da numai 

în măsura în care vom pulea convinge lumea de azi, 
că noi preoții nu avem alt gând decât spiritualizarea 
omenirii.: Deci, în timpul meu liber voiu înălța cât mai 

multe rugăciuni lui Dumnezeu, să-mi ajuie ca eu şi preoții 

mei să fim la datorie şi sunt sigur că iubijii noştri in- 

ielectuali vor fi gata să ne dea tot concursul. . 
— Am văzut că vă ocupați în mod special şi de 

problema tineretului. Ce vă îndeamnă să puneţi pe 
planul întâi această preocupare ? | 

— Vă mulţumesc pentru această întrebare, care cu- 

prinde în sine recunoaşterea din pariea dvs. a adevă- 
rului: 'că eu nu mă ocup numai de secte. 

_* Cred că cele mai bune speranţe pentru o viaţă re- 

ligioasă morală le găsim la tineret. Oamenii trecuţi de 

„vârsta maturității sunt prea mult copleşiţi de spiritul lumii 

şi nu aud aşa de bine chemările noastre, întocmai pre- 

Cum cineva nu aude bine la telefon dacă nu închide 
uşa cabinei. . | | 

„Noi credem că vom fi în stare să închidem uşa 
preocupărilor lumeşti în faţa linerelului, care primind o 

bună educaţie religioasă, începând din familie până la
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eşirea în viață va forma-un curent de primenire reli-" 

gioasă pentru întreaga societate, Deaceea noi preconi-: 

zăm organizarea lineretului pe toată linia, atât la sate 

cât şi la oraşe. | 

— Orcât evitaţi să stăm de vorbă asupra sectelor 

totuşi vă rugăm să binevoiţi a ne spune ceva despre 

milenişti şi penticostalişti, despre cari am auzit că iarăşi 

activează intens. 

— Cu bapiişiii mă războiesc zilnic şi constat că 

ei nu sunt în progres, dar mă mir de unde au milenișştii 

bani ca să scoată chiar în Arad, în tipografia ziarului 

maghiar „Erdelyi Hirlap“ revista lor: „Studii în Scrip- 

turi“ care mai "nainte a apărut sub alte titluri în Cluj 

şi la Viena. Tot aşa mă mir cum poate să apară în 

Lipova o foaie a penticostaliştilor sub titlul „Cuvântul 

Adevărului“. o 

Ambele secte sunt oprite şi am fi foarte recunos- 

cători autorităților administrative dacă ar binevoi să nu 

admită adunările lor. 

 



„LUI, 

Optimismul creștin. 
De vorbă cu P. S. S. episcopul Grigorie al Aradului - 

. „Arad, 1 Mai, 

Inainte de-a se duce la Belgrad, unde a plecat azi 
ca membru al delegaţiei de trei ce va trata convenţia 
bisericească româno-jugoslavă, P. S. Sa Episcopul Gri- 
gorie al Aradului ne-a acordat o convorbire cu privire 
la lupta ce o dă astăzi biserica pentru întărirea lumii 
“în mijlocul crizei în care ne zbatem. 

„Distinsul ierarh, care este una dinire cele mai stră- 
lucite figuri cărturăreșii ale ortodoxiei, mi-a răspuns ur- 
mătoarele la întrebările ce lam pus: | 

De ce nu urmează lumea întreagă pe Hristos? 
— Pentrucă nu-şi dă seama — mi-a spus P. S. Sa 

— .că a crede este mai mult decât a' şti. Lumea de azi 
are mai multe cunoştinţe decât mai înainte, dar numă- 
rul celor răi creşte dacă nu are și bunătate morală. Lu- 
cifer capul demonilor, ştia mai mult odinioară decât ori- 
ce creatură, dar a căzul. Avem milioane de şcoli, bib- 
lioteci, laboratorii în lume, dar moralitatea n'a crescut, 
„Eu cred că lumea nu urmează pe Hristos pentrucă nu 
se asanează pe sine, căci asanarea economică, finan- 
ciară nu-i asanare perfectă. | “ ” 

Asanarea adevărată trebue să vie din interior. Ştiţi, 
poate, că un pictor a pictat un tablou cu „Hristos care 
bate la uşe“. Dela uşe lipsea mânerul. Şi fiul pictoru- 
lui întrebă: | 

„Tată, ai uitat să taci şi mâner“, dar tatăl a răs- 
puns: „mânerul este pe dinăuntru!“ De noi atârnă să 
primim pe FHristos, care vine să prescrie legile morale, 
dar omul zice: „Eu, omul stabilesc legile morale“. 

4
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— Ce credeţi, P. S. Voastră, care este năzuința 
cea mai de frunte a creștinismului ortodox dela noi 
in privința ameliorării crizei actuale ? 

— Însuşi clerul de sub conducerea mea, ca şi cle- 
rul întregei țări, duce greutăţile crizei cu resemnare. A- 
cest cler nu mai are azi alt venit decât salarul derizo- 
riu. Taxele de epitrahil sunt aproape inexistente, aşa 
că cu tot drepiul acest cler are azi şi tăria morală de. 
a îndemna poporul la răbdare şi patriolism. 

Socot că nimeni nu este mai îndreptățit azi decât 
biserica să propage răbdarea, în suferință, căci numai 
doctrina creştină ridică pe om din primejdia descurajării. 

Suferinţa trebue transformată în mijloc de înălţare 
în sensul că numai prin suferință ințelegem rostul bi- 
ruinței. Golgola irebue urcată până sus, căci şi răsări- 
tul soarelui mai bine îl privim de sus, decât dela mijlo- 
cul muntelui. 

— Ce încredere aveţi în munca pentru educația 
tineretului ? | , 

— Noi pornim dela ideea că orice năzuințe și do- 
rinți siatornice trebue să fie încununate de biruinţă. Toate 
acţiunile mari şi cu puternice repercusiuni asupra su- 
ilelelor, au pornit la început pe poteci înguste ca apoi 
să stăpânească drumurile mari ale vieţii. Ridicarea mo- 
rală se face cu greu, căci cine a căzut într'o prăpastie 
se bucură dacă se poate cu încetul căţăra în sus, dar 
nu poate ieşi la moment cu aeroplanul. | 

= “Razimul nostru în această privință este banăvoinţa 
părinților şi concursul şcoalei. Este de dorit ca concep- 
jia pozitivistă — materialistă să dispară din lume, căci 
dacă nu dispare,. nu va birui idealismul. | 

Omenirea admite geniul unui Hrisostom (loan Gură 
de Aur), care a scris 1774 de tratate teologice, omeni- 
rea admite geniul unui Alexandru 'ce Mare, Napoleon, 
Wagner, Pasteur, etc. De ce atunci nu învăţăm linere- 
tul ca să creadă în geniul geniilor şi inspiratorul inspi- 
ratorilor, în lisus Hristos? Omenirea crede în faptele vi- 
zibile, să creadă deci şi în biruinţa organizaţiilor creş- 
tine, în aclivitatea comitetelor misionare, în spiritul de | 13 

-
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jerifă care şi azi ridică atâtea biserici. In Bucureştii, “a 
fundaţiunea Dales, s'a ţinut o serie de conferințe re- 
ligioase, un general (Dr. Stavrescu), a scris o broşură 
despre secta Tudoriştilor. De ce nu am crede în 'iz- 
bânda acestei munci? 

— Ce vă preocupă în timpul de față mai mult? 
— Creşterea unui cler de elită, organizarea tinere- 

tului, a intelectualilor, caritatea creștină, combaterea con- 
cubinajului şi mai presus de toate sădirea dragostei creş- 
tine, căci ideologia lui Marx numai prin ideologia iubi- 
rei creşiine o putem combate.



LIV, 

Cuvânt patriotic 
rosțit la marea adunare antirevizionistă din Timi- 

şoara, în 28 Mai 1933. 

Fraţi Români, - 

Sfintele rugăciuni dela sfânta slujbă făcută azi cu 
suflet cucernic au dus la tronul lui Dumnezeu dorinţa 
unui neam întreg: de a păstra totdeauna nedespărţită şi 
glorioasă, cea mai sfântă realizare a neamului nostru: 
România Mare! Cine dintre noi nu simțeşte un fior a- 
dânc, auzind aceste două cuvinie România Mare? Pot 
să dispară vieţi omeneşii, visuri şi nădejdi de multe fe- 
luri, pot să cadă munţi şi să piară râuri, dar niciodată 
nu poate să piară: România Mare. 

Sirigă râurile de sânge vărsate de moşii şi strămo- 
şii noşiri: Trăiască România Mare! | 

Strigă Oliul,. Mureşul şi Tisa, Prutul şi Nistrul: Tră- 
iască România Mare! - 

Sirigă aliaţii noştri loiali: Trăiască România Mare! 
Să strigăm şi noi împreună cu toată suflarea româ- 
nească: Trăiască România Mare! 

Când am trecut Mureşul, ca să viu la aceasta mă- 
reață adunare, undele lui grăbite părea că ziceau: ne 
grăbim să ieşim din fară ca să spunem lumii că venim 
din România Mare. | | 

Fraţi Români! Me 

Vrăjmaşii noştri ar voi să ne ştirbească aceasta 
scumpă (ară plămădită din lacrimi, dureri și sânge. Sun- 
tem obicinuiţi cu glasurile răslețe ale revizioniştilor, dar 
noi suntem. datori să spunem în faţa lumii că drepturile
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României Mari se întemeiază pe o dreptate mai presus 
de voința omenească, Drepiatea omenească este mică 
față de dreptatea lui Dumnezeu, precum o lampă dis- 
pare în faţa soarelui. 

Voința omenească prin dreptatea divină se sfințește 
şi în ' adevăr prin aceasta dreptate dumnezeească s'a 
sfințit voința marilor puteri cari au fixat hotarele Româ- 
niei Mari!!! Prin urmare România Mare nu este o ţară 
trecătoare, ca o umbră, ci este cea, mai scumpă comoară, 

cuprinsă în planul purtării de grije a lui Dumnezeu. 
__ Dreptatea dumnezeească arătată prin iratalul de 

pace, s'a înfrățit prin aceasla cu vitejia dorobanţului ro- 
mân şi cu iubirea aliaților noşiri. Aceasta drepiate va 
lumina ca un soare luminos peste toală suflarea româ- 
nească din neam şi până în neam... În numele ei ne 
ridicăm azi toţi Românii şi grăim în faţa lumii că apă- 
sătorii de ieri pe calea nedreptăţii au primejduit crc- 
dința în biruinţa binelui, au primejduit dragostea creş- 
tină pacea şi înțelegerea, progresul şi fericirea. 

Lumea de azi datoare este să îndrumeze pe re- 
vizionişti a-și revizui faptele trecutului, privind spânzură- 
toarele şi temniţele ungureşii, în cari pătimeau Românii. 
Ajunge să înfăţișăm aici două din spânzurători: înanul” 
1848 lângă Hălmagiu pe două spânzurători: atârnau tru- 
purile preoților Eftimie şi loan Popoviciu, ucişi de un- 
guri pentru îndrăzneala de a fi luat crucea în mână şi 
de a fi condus spre dreptate pe iobagii, nenorociţi, cari 
fără voia nemeşilor unguri nu se puteau nici însura și 
roboteau până la moarte!!! Si azi se vorbeşte prin păr- 
țile Hălmagiului că ochii celor doi preoţi se îintoarseră 
spre zările răsărilului. ceeace a trezit bănuiala unui o- 
fiţer ungur, care a lovit ca un animalîn trupul mort al 
unuia dintre preoți, cu strigătul baljocoritor: N 

Câne de popă valah, întoarcete spre Ungaria şi 
nu spre Valahia. Şi se vorbeşie că ochii preotului - iar - 
se întorceau spre răsăritul visurilor româneşti ! 

"Fraţilor!. | 

„ Marii eroi ai naţiunii Ştefan, Mihai, Avram 'lancu,
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marele Ferdinand şi toţi eroii neamului ne sirigă nouă 
azi: Români, apăraţi cinstea românească ! 

” Români, nu lăsaţi ca asupritorii să ridice iar spân- 
zurătorile şi să deschidă iar temniţile mucegăite! Şi 
pare că aud azi pe toţi Românii zicând: vom apăra 
cinstea pairiei române ! 

Iubiţii Mei! 
Se spune că apa cu aerul s'au întâlnit cu cinstea 

şi au dus-o multă vreme împreună. Dela o vreme s'au 
gândit că a sosit timpul să se despariă. În momentul 
despărjirei, cinstea întreabă pe vânt: unde a-şi pulea 
să te mai găsesc, când a-și avea nevoie de tine? Vân- 
iul îi răspunde: dacă va fi căldură mare şi zăduf, te vei 
sui. pe vârful celui mai înalt munte, acolo eu tot voi a-. 
dia şi vei simi răcoare. Acolo mă găseşti. Pe apă o 
întreabă acelaş lucru, şi ea răspunde: Te vei pogori în 
locurile cele mai joase şi dacă vei săpa 2—3 metri, 
mă vei găsi. Cu, acestea s'au despărţit. Rămânând vân- 
tul şi apa împreună, grăiau înire ele: Vezi noi ne-am 
despărțil, dar n'am întrebat cinstea, pe ea unde o pu: 
tem găsi ? Din aceasta pricină, sau întors repede îna- 
poi şi au întrebat-o: Dar pe line, cinste, unde te mai 
putem găsi? Cinstea răspunse: „Pe mine dacă mă pierde - 
cineva, nu mă mai găseşte niciodată“, 

. Fraţilor!!! 
Inelul preţios de fraţi Români rămași afară de gra- 

nițele României Mari ne strigă: apăraţi cinstea şi drep- 
tatea românească! Sângele românesc dela Dumbrava 
Roşie, Guruslău, Plevna, Mărăşeşti ne strigă: Apăraţi Ro- 
mânia Mare! Noi răspundem azi cu o gură şi cu o inimă: 
bătrânii gârboviţi de ani: Murim pentru România Mare; 

bărbaţi în vârstă: luptăm pentru România Mare; 
iemeile şi flăcăii: ne rugăm pentru România Mare! 
pruncii din leagăn: creşiem pentru România Mare! 
soldaţii: eroi vom fi pentru România Mare! | 

. Toţi fraţii bănățeni: România Mare a tuturor Ro- 
mânilor. Amin. i 

an



LV. 

După opt ani de episcopai. 
Scrisoare Pastorală. 

In ziua de '12 lulie a. c. se împlinesc 8 ani de. 
când Dumnezeu a binevoit a-mi da putinţa să văd ro- 
duri sufleteşii şi:să mă văd încunjurat de dragostea fii- 
lor mei sufieteşti. Nimic nu este mai plăcut decâi mân- 
găierea ce Ni-o dă munca îndeplinită cu inimă curată 
şi conştiinţa că am agonisit darurile lui Dumnezeu. 

Cine dintre noi nu s'a desfătat de atâtea ori în su- 
netele plăcute ale muzicei? Care ființă, omenească nu 
a simţit plăcere deosebilă, văzând cireși înfloriţi, sau 
icoane frumoase zugrăvile pe pânză? Omul cu dela sine 
puiere nu ar puiea face nici muzică, nici chipuri frumoa- 
se pe pânză, dacă nu ar fi primit dela Dumnezeu da- 

ruri deosebite. Sf. Peiru zice: „Fiecare precum a pri- 
mit darul să-l întrebuințeze, unul peniru altul ca nişte 
buni îngrijitori ai harului cel»i de multe feluri al-lui 
Dumnezeu (|. Petru 4 v. 10). 

La acest adevăr mă opresc eu după opt ani de 
_ muncă arhierească şi zic: că nimic nu avem dela noi 

ci toale le avem dela Dumnezeu, irebuind să muncim 
fiecare după darurile primite. Muncitorul impororat 'de 

" familie grea, care munceşte cu mânile sale ca să-şi 
susțină familia, este şi el părtaş al duhului dumnezeesc 
ca şi omul de ştiinţă, care descopere mijloace de vin- 
decare a boalelor omeneşti. Impăratul, care ca un pă- 
rinie poartă grije de soaria supușilor săi, cu ajutorul | 
lui Dumnezeu îsi poartă sceptrul, precum. și cerşitorul 
cu acelaş dar de sus îşi poartă toiagul cu care bate la 
uşa inimilor milostive.
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IL. 
Cu acest prilej e bine să ne dăm seama că dacă 

vom conlucra cu darul dumnezeesc vom săvârşi minuni. 
Dacă facem o privire retrospectivă asupra vieții 

noasire româneşti dinainte de anii 1918 constatăm, că 
toţi românii subjugaţi popoarelor străine, iubiau cu în- 
focare idealul naţional de a deveni odată liberi şi fericiţi, 
dar mulți dinire români nu credeau cu aceeaş înfocare 
în realizarea apropiată a acestui ideal, iar alţii vedeau 
împlinirea lui numai în vremuri îndepărtate. Idealul na- 
lional părea mai mult o dragă şi sfântă utopie decâi un 
fapt realizabil,- fiindcă prea mulie şi prea aspre erau 
greutățile cari stăteau împotrivă. . 

Nemăsurată era ura şi puterea fizică a asupritorilor 
cari ne apăsau. o 

Ori ce nădejde frumoasă şi ori ce ideal îndreptăţit 
în mod firesc ni se par utopii dacă noi le referim nu- 

„mai la socotelile şi putințele omeneşti. Dar scris este 
„că ce e cu neputinţă la oameni, este cu putință la 
Dumnezeu“. | 

Tot ce se petrece pe pământ fie în domeniul fizic 
„fie în domeniul moral, are o legătură directă şi neince- 
tată cu pulerea lui Dumnezeu care nici pe o clipă mă- 
car nu-şi întrerupe activitatea de supraveghere şi ocâr- 
muire a lumii. Idealul naţional, care multora, li s'a pă- 
ru! 0 utopie, s'a realizat de fapt cu putere Dumnezeiască 
și libertatea de mult visată și dorită de neamul nostru 
s'a realizat şi este aevea, luminându-ne şi încălzindu- 
ne ca şi un soare binefăcător. 

Dacă multor suflete româneşti în vremuri grele rea- 
lizarea idealului românesc li s'a părut 'o utopie, din 
cauza împrejurărilor vitrege, cu cât mai vârtos ni se 
poate părea nouă o utopie realizarea idealului religios 
care este o parte integrantă a idealului de viaţă a nea- 
mului nostru, mai ales atunci când materialismul şi pozi- 
tivismul de azi la aparenţă fac imposibilă realizarea 
idealului religios. | 

„ In-ciuda tuturor piedecilor idealului religios încelul 
cu: încetul se va realiza şi chiar fără voința celor răi, 

My =
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din voinţa lui Dumnezeu. Atmosfera de pace, bunăîn- 
țelegere, de blândeţe, de puritate, de înălțare, dar mai 
ales de vigoare sufletească, care se cuprinde în paginile 
sf. Evanghelii, în mod firesc va trebui să se reverse în 
unde bogate în viaţa poporului nostru. Va veni cu si- 
guranță ziua când poporul românesc predat cu: totul 
spiritului evanghelic alăturea de alte fapte pe terenul 
culturii, va străluci şi cu fapte de o desăvârşită viaţă 
creștină, având pe deplin iubirea lui Dumnezeu şi sli- 
ma lumii. 

Mărturisesc că am avutore de deosebită şi plăcută 
emoție sufletească când v-am văzut cu' câtă pricepere 
şi cu câtă dragoste munciţi fiecare pentru bunul mers 
al bisericei noastre Dar bucuria mea atunci a ajuns 
culmea când scumpii nostri intelectuali, conducătorii, 
îndrumătorii şi luptătorii poporului nostru au constituit 
secţia Arad a Frăjiei ortodoxe şi s'au înrolat sub dra- 
pelul lui Hristos, făcându-se „ajutoare de munca lui: 

“ Dumnezeu“ (|. Cor. c. 3. v. 9). lată un pas noupete- 
renul realizării idealului religios al poporului nostru. 

Pilda iubiţilor noștri inteleciuali nu va întârzia să-şi 
aibe roadele binecuvâniate şi în massa largă a credin- 
„cioşilor noşiri, dându-ne icoana unui pom frumos în care 
trunchiul, rădăcina, frunzele și florile lucrează împreună. 

Marea regină Victoria, a Anglei ca şi actualul rege 
al Britaniei Gheorghe V-lea nu se sfiesc să mărturi- 
sească public că la baza puternicului imperiu britanic 

„este aşezată Biblia şi iubirea față de învăţăturile cari se 
cuprind în aceasta carte sfântă. 

Iubitul nosiru Rege Carol II-lea dă aceeaş pildă de 
credință, spovedindu-se şi împărtăşindu-se în fiecare an. - 

Dând consideraţia cuvenită tuturor muncitorilor pe o- 
-gorul culturii românești, eu zic către toți: Inainte prin 
evanghelie ! Prin sfânia Evanghelie vom birui cu sigu- 
ranță toate greutăţile, de ori şi ce ordin, cari ne stua 
în cale, vom soluţiona toate problemele, şi vom realiza 
toate aspiraţiunile noastre frumoase. 

Frumoase nădejdi. avem şi vă întreb ce ar pulea să 
fie mai trist şi mai înspăimântător pe lume decât viafa
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fără de nădejde în Dumnezeu. Omul este o ființă slabă, 
lui îi trebue timp şi muncă ca să realizeze un lucru. 
Cine nu are nădejde că va duce la isbândă lucrul în- 
ceput după o zi două, după .o piedică mică se descu- 
rajează şi toată lucrarea lui se zădărniceşte. Cine citeşte 
viața sfinţilor, viaţa generalilor vestiți ca Napoleon, A- 
lexandru cel Mare sau a 'suveranilor mari, numai acela 
poate spune ce rol mare, decisiv are în viața oamenilor 
nădejdea. Sunt oameni -cu învățătură şi avere multă 
vecinic trişti şi vecinic îngânduraţi şi sunt iarăși oameni 
săraci cu familii împovărate cu copii şi griji multe, şi to- 
luşi sunt pururea veseli, fiindcă aceșlia au ce nu au 
ceilalţi: nădejdea în Dumnezeu. o. 

Fără nădejde nu este viaţă, nu este muncă plăcută 
şi nu este izbândă. 

lubiţii mei fii sufletești, să cultivăm în primul rând 
în întreaga noastră viaţă darurile cele: mai alese ale lui 
Dumnezeu, credința, iubirea şi nădejdea fiindcă aşa a 
orânduit Dumnezeu şi aşa prelinde şi viața noastră. 

In pustietăţile  Africei suni nişte clădiri măreţe. nu- 
mite piramide. Tot felul de popoare au trecpt pe aici, - 
vremuri lungi s'au scurs, dar piramidele făcute cu atâta 
oboseală au rămas, şi cu dânsele şi numele şi faima ce- 
lor ce le-au clădit. | 

Este sigur că şi viaţa noastră va irece, dar faptele 
noastre bune, asemenea piramidelor vor rămâne pe pă- 
mânt. Atât rămâne după fiecare om: fapta. Dar faptă, 
care să rămână şi să ne păstreze numele şi amintirea 
nu este fără credinţă, fără iubire şi fără nădejde. 

„lată marele adevăr care s'a înrădăcinat în sufletul - 
meu, care vă păstoresc de 8 ani de zile. Nu am făcut 
în acest timp altceva decât să urmez pe Dl nostru lisus 
Hristos, de a-mi pune sufletul meu în toate zilele pentru 

. fericirea turmei mele. Trebue să mărturisesc că nu m'am 
simțit niciodată singur, fiindcă cu mine l-am simţit pe 

- Atotmilostivul Dumnezeu, care m'a ajulat să trezesc su- 
iletele tinerilor şi bătrânilor, ale învăţaților şi neînvăţaţi- 
lor, ale săracilor şi bogaţilor în slujba lui Dumnezeu. 
Cu mine simțesc pe toţi acei preoți, cari numesc pen- 

AY
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tru sfânta credinţă ortodoxă a neamului românesc. Cu 
mine simjesc pe toți învățații, meseriaşii, plugarii şi pe 
toţi cari m'au ajutat în străduințele mele. După 8 ani de 
zile cum zice apostolul Pavel, nu mi se cuvine mie de- 
cât să mă laud cu Domnul nostru în rugăciunea zilnică: 
„Laudă suflete al meu pe Domnul“. Şi nu m'am simţit 

- singur, fiindcă iubirii mele, la“ care este martor Domnul, 
mi-aţi răspuns voi întoideauna cu iubirea voastră. Tot 
ce am putut face, mic şi mare, întru mărirea lui Dum- 
nezeu am făcut, ajulat de iubirea voastră. 

Azi când viu în mijlocul vostru cu sufletul după 8 
ani de păstorire zic: „Mântueştie Doamne poporul Tău 
şi binecuvintează moştenireaTa, dă-le lor Doamne credința 

“tare a Apostolilor, dă-le lor Doamne iubirea de Hristos 
“a martirilor, dăle lor Doamne nădejdea tare şi neschim- 
bată a sfinţilor, cari suferind 'mii şi mii de suferințe au 
ajuns să-şi plece inimele cu fericire la sânul Tău, Amin.
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10. „Sectele religioase din România”, București, 1925, p. 47. 
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bisericesc, Arad, 1926, pagini 290. ! 
17. „Luptele baptiştilor împotriva  preoţimei române“, Arad, 
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în ziua de 21 Martie 1928. Bucureşti. 1928. p. 63 

33, „Credinţa, Morala şi Neamul“, Studii, articole şi cuvântări, 

„Arad. 1929 pagini 80. 

34, „O Mie de Pilde“, pentru viaţa creştină. Arad, 1929. p. 415. 
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